
Poniatowa 
1 grudnia 2016 r. 

KONSULTACJE 
SPOŁECZNE 

 
Lokalny Program Rewitalizacji 

Gminy Poniatowa 
na lata 2017-2023 

część analityczno-diagnostyczna 
i wstępna delimitacja obszarów 

zdegradowanych  



Program spotkania 

16:00-16:10 Powitanie uczestników spotkania przez Burmistrza Poniatowej 

16:10-16:20 Omówienie przesłanek opracowania LPR, jego cech, struktury i procesu 

prac nad dokumentem 

 

16:20-16:45 Przedstawienie wyników diagnozy Gminy Poniatowa w sferze 

środowiskowej, przestrzennej, społecznej, infrastrukturalnej  

i gospodarczej 

 

16:45-17:10 Omówienie metodyki delimitacji obszarów przeznaczonych do 

rewitalizacji oraz wstępna delimitacja obszaru rewitalizacji  

 

17:10-17:55 „Warsztaty przyszłościowe” 

 

17:55-18:00 Podsumowanie spotkania 



Przesłanki opracowania LPR 



„Kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu 
kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania 

całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia 
obejmujące kwestie społeczne, gospodarcze, przestrzenno-

funkcjonalne, techniczne i środowiskowe) integrujące 
interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i 

lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, 
prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany 

poprzez programy rewitalizacji” 

Definicja rewitalizacji 



 Unijna, krajowa i regionalna polityka w odniesieniu do rozwoju 
miast i obszarów wiejskich w latach 2014-2020 
 

 Nowe podejście do rewitalizacji wynikające z obowiązującej 
Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.  
 

 Przeznaczenie znacznych środków finansowych na projekty 
rewitalizacyjne w programach operacyjnych  na lata 2014-2020 

Przesłanki opracowania LPR 



Podstawa prawna opracowania LPR 

 Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.  
 

 Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.  
 

 Wytyczne ministerialne i Zasady regionalne: 
• Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych 

na lata 2014-2020  Ministra Rozwoju  
z dnia 2 sierpnia 2016 r., 
 

• Zasady programowania, wdrażania i wsparcia rewitalizacji   
w województwie lubelskim  Departamentu Wdrażania 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
i Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem 
Operacyjnym z grudnia 2015 r. 

(Zasady delimitacji obszarów rewitalizacji i definiowania 
programów rewitalizacji na terenach wiejskich województwa 
lubelskiego) 



Okres przejściowy (do 31.12.2023 r.)  

do 31.12.2023 r. 

możliwe jest prowadzenie przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych realizację programów rewitalizacji 

sporządzonych w oparciu o Ustawę o samorządzie 

gminnym oraz Wytyczne i Zasady 

od 01.01.2024 r. 

jedyną podstawą realizacji przedsięwzięć  
rewitalizacyjnych będzie gminny program rewitalizacji 

przyjęty uchwałą Rady Gminy zgodnie z wymogami 
wskazanymi w Ustawie o rewitalizacji 

wyznaczenie w drodze uchwały obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, Strefy 

rewitalizacji, a także uchwalenie miejscowego planu 
rewitalizacji nie jest dopuszczalne 



Podstawa prawna opracowania LPR 
a finansowanie działań rewitalizacyjnych 

Ustawa 

o rewitalizacji 

i Wytyczne 

Ustawa 

o samorządzie 

gminnym i 

Wytyczne 

Ustawa 

o samorządzie 

gminnym 

program rewitalizacji 

budżet gminy i środki prywatne – brak możliwości skorzystania 

ze środków UE na działania rewitalizacyjne i dodatkowych 

narzędzi dedykowanych rewitalizacji 

gminny program rewitalizacji 

budżet gminy i środki prywatne + pełne możliwości korzystania z 

funduszy unijnych i środków krajowych + narzędzia ustawowe 

program rewitalizacji (lokalny, miejski, itp.) 

budżet gminy i środki prywatne + pełne możliwości korzystania z 

funduszy unijnych i środków krajowych 



Środki przeznaczone na rewitalizację   
w RPO WL na lata 2014-2020 

 Aby otrzymać dofinansowanie projekt musi być wpisany do LPR: 
• Działanie 11.1. Aktywne włączenie (wyodrębniona alokacja na jeden typ projektów) 
• Działanie 13.3. Rewitalizacja obszarów miejskich (57,5 mln euro) 
• Działanie 13.4. Rewitalizacja obszarów wiejskich (41,2 mln euro) 

 
 Projekt otrzymuje preferencje, jeżeli jest wpisany do LPR: 

• Działanie 3.1. Tereny inwestycyjne (34 mln euro) 
• Działanie 5.2. Efektywność energetyczna sektora publicznego (28,7 mln euro) 
• Działanie 5.3. Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego (3,8 mln euro) 
• Działanie 5.5. Promocja niskoemisyjności (1,4 mln euro) 
• Działanie 7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne (6,5 mln euro) 
• Działanie 9.1. Aktywizacja zawodowa (1,2 mln euro) 
• Działanie 9.3. Rozwój przedsiębiorczości (1,8 mln euro) 
• Działanie 11.1. Aktywne włączenie (3,6 mln euro) 
• Działanie 11.2. Usługi społeczne i zdrowotne (1,5 mln euro) 
• Działanie 12.2. Kształcenie ogólne (0,5 mln euro) 
• Działanie 13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia (30,8 mln euro) 
• Działanie 13.2. Infrastruktura usług społecznych (29,6 euro) 



Proces prac nad LPR 



Projekt 

„Lokalny Program Rewitalizacji – szansą na 
ożywienie społeczno-gospodarcze gminy 

Poniatowa”  



Cechy programu rewitalizacji 

 Komplementarność 
• przestrzenna, problemowa, proceduralno-instytucjonalna, międzyokresowa, źródeł 

finansowania 
 

 Kompleksowość 
• kompleksowe ujęcie aspektów społecznych, ekonomicznych, przestrzennych, 

technicznych i środowiskowych 
• osiągnięcie kompleksowych efektów poprawy 
 

 Koncentracja 
• koncentracja interwencji na terenie o istotnym znaczeniu dla gminy, o największej 

koncentracji problemów i zjawisk kryzysowych 
• ograniczenie zasięgu rewitalizacji do 20% obszaru gminy i 30% jej mieszkańców 

 
 Zasada partnerstwa i partycypacji społecznej 

• bliska współpraca ze społecznością lokalną i jej przedstawicielami 



Struktura LPR 

1. Wprowadzenie  
• Kontekst oraz podstawy prawne, Metodyka opracowania Lokalnego Programu 

Rewitalizacji 
 

2. Powiązanie Lokalnego Programu Rewitalizacji z dokumentami strategicznymi   
i planistycznymi wyższego rzędu i gminy 
• Krajowe i regionalne dokumenty strategiczne i planistyczne, Dokumenty strategiczne  

i planistyczne gminy Poniatowa 
 

3. Diagnoza 
• Położenie i historia, Sfera środowiskowa, Sfera przestrzenna, Sfera społeczna,  

Sfera infrastrukturalna, Sfera gospodarcza 
 

4. Delimitacja obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji 
•  Metodologia wyznaczania obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji, Analiza 

wielokryterialna (wskaźnikowa), Delimitacja obszaru zdegradowanego i rewitalizacji 
 

5. Wizja i cele rewitalizacji 
• Wizja stanu docelowego obszaru rewitalizacji, Cele rewitalizacji i kierunki działań 



6. Charakterystyka projektów rewitalizacyjnych wraz z planem finansowym i uzasadnieniem 
ich komplementarności 
• Podstawowe i uzupełniające projekty rewitalizacyjne, Harmonogram realizacji 

projektów rewitalizacyjnych, Komplementarność projektów rewitalizacyjnych, 
Powiązanie celów i projektów rewitalizacyjnych z uzasadnieniem ich wpływu na 
rozwiązanie problemów oraz efekty ich realizacji 
 

7. System wdrażania i monitorowania działań rewitalizacyjnych 
• Źródła i modele finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych, System 

instytucjonalny w procesie rewitalizacji, Zarządzanie procesem rewitalizacji, System 
budowania i wspierania partnerstw, System informacji i promocji, Monitorowanie 
efektów działań rewitalizacyjnych 
 

8. System ewaluacji i aktualizacji LPR 
• Zasady, tryb i metody przeprowadzenia ewaluacji, Zasady i tryb aktualizacji LPR 

 
9. Informacje dodatkowe 

• Partycypacja społeczna, Strategiczna ocena oddziaływania LPR na środowisko 

Struktura LPR cd. 



Opracowanie LPR do 30.04.2017 
 

Opracowanie szczegółowej diagnozy gminy 

 

do 25.11.2016 

Delimitacja obszarów zdegradowanych i rewitalizacji do 09.12.2016 

1 artykuł w Dzienniku Wschodnim 24.11.2016 

Ankietyzacja online 15.11.-30.11.2016  

1 spotkanie konsultacyjne - cześć analityczno-diagnostyczna  
i wstępna delimitacja obszaru rewitalizacji 

01.12 2016 

Identyfikacja celów rewitalizacji  do 23.12.2016 

2 artykuł w prasie regionalnej 19-23.12.2016 

Opracowanie wielokryterialnej analizy przestrzennej  
z wykorzystaniem GIS oraz w formie makiety 3d 

do 9.01.2017 

2 spotkanie konsultacyjne - część wizyjno-strategiczna 9.01.2017 -13.01.2017 

Proces prac nad dokumentem LPR 



Wstępna koncepcja funkcjonalno-przestrzenna wraz z wizualizacją 
w formie makiety 3d 

 

do 31.03.2017 

System wdrażania i ramy finansowania  

 
do 13.01.2017 

Struktura zarządzania realizacją programu (koszty, harmonogram 
realizacji) 

 

do 13.01.2017 

Monitoring, ewaluacja i aktualizacja LPR 

 
do 27.01.2017 

3 spotkanie konsultacyjne - część operacyjno-realizacyjna  
i identyfikacja projektów 

 

30.01.2017 - 03.02.2017 

Charakterystyka projektów rewitalizacyjnych do  24.02.2017 



Opracowanie Prognozy oddziaływania LPR na środowisko 
 

do 10.03.2017 

Konsultacje Prognozy oddziaływania na środowisko i projektu 
LPR na stronie internetowej (21 dni) 
 

do 31.03.2017 

Ocena i opinia RDOŚ i PWIŚ 
 

do 07.04.2017 

Ocena projektu LPR przez Urząd Marszałkowski 
 

do 7.04.2017 

3 artykuł w prasie regionalnej 

 
03.04.-07.04.2017 

Konferencja podsumowująca 
 

10.04.2017 - 14.04.2017 

Sesja Rady Miejskiej w Poniatowej - przyjęcie LPR maj 2017 



Diagnoza Gminy Poniatowa 
Sfera środowiskowa 



Położenie 

 gmina miejsko-wiejska 
 jedna z 7 gmin powiatu opolskiego 
 25 sołectw i osiedli: 
    - 17 sołectw na obszarze wiejskim 
    - 3 sołectwa w mieście Poniatowa 
    - 5 osiedli w mieście Poniatowa 



Użytkowanie terenu 



  

Położenie fizycznogeograficzne i rzeźba terenu 



Wody 

Rzeki: 
• Kowalanka 
• Kraczewianka 
• Poniatówka 
• Wronówka 
Stawy: 
• 10 stawów na 

Kraczewiance 



Obszary chronione 



Diagnoza Gminy Poniatowa 
sfera przestrzenna 



Struktura przestrzenna gminy 
M – strefa rozwoju funkcji miejskich – obejmuje teren 
zainwestowania i tereny rozwojowe ośrodka gminy – 
miasta Poniatowa: 

M1 – wielofunkcyjny obszar centralny  
M2 – jednostka mieszkaniowo-rolna (Henin)  
M3 – obszar aktywności gospodarczej  
M4 – jednostka o funkcjach zróżnicowanych  
M5 – jednostka przyrodniczo-ekologiczna  
M6 – jednostka mieszkaniowo-usługowa  
M7 – jednostka potencjalnego rozwoju funkcji miejskich  
M8 – obszar przyrodniczo-leśny  
M9 – jednostka działalności gospodarczej  

 

R – strefa rolna – są to wydzielone tereny o wiodącej 
funkcji rolnej: 

Obszar R1 
Obszar R2  
Obszar R3  
Obszar R4  
Obszar R5 
Obszar R6  

 

E – strefa ekologiczna – są to tereny o najwyższych  
w gminie wartościach przyrodniczych, w części  
prawnie chronione: 

Obszar E1  
Obszar E2  
Obszar E3  



Przestrzeń publiczna 
• ulica Konstytucji 3-go Maja, zwyczajowo 

zwana placem Konstytucji 3-go Maja 
 

• targowisko miejskie przy ul. Brzozowej 
 

• park miejski 



Diagnoza Gminy Poniatowa 
sfera społeczna 



Liczba ludności 



Gęstość zaludnienia 



Ruch naturalny ludności 

  

Saldo migracji na 1000 
mieszkańców 

Ruch ludności 

 
Przyrost naturalny: -1,6 

 

Saldo migracji: -5,3 



Struktura wieku 

 
• 109 kobiet przypada na 100 mężczyzn 

 
• 61 os. w wieku nieprodukcyjnym na 100 os. w wieku 

produkcyjnym 

Udział ludności według 
ekonomicznych grup wieku  

w gminie Poniatowa  



Wykluczenie społeczne 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Gospodarstwa domowe korzystające z pomocy 

społecznej 
275 284 287 293 259 217 

Osoby w gospodarstwach domowych korzystające z 

pomocy społecznej 
892 895 872 856 756 609 

Rodziny otrzymujące zasiłki rodzinne na dzieci 846 764 656 596 508 465 

Korzystający z pomocy społecznej na terenie gminy Poniatowa 

Powody trudnej sytuacji życiowej (sprzyjającej wykluczeniu 
społecznemu) będące podstawą do przyznania pomocy przez OPS w 

gminie Poniatowa w 2013 r. 



Wykluczenie społeczne 

Typy rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 

W 2015 roku miasto Poniatowa zamieszkiwały 54 rodziny posiadające „Niebieską Kartę”: 
 
• ul. Nałęczowska(7 rodzin), 
• ul. Szkolna (5 rodzin), 
• ul. 11 listopada (4 rodziny) 
• ul. Modrzewiowej (4 rodziny).  



Infrastruktura edukacyjna 

• Żłobek „Tęczowy Raj” 
 

• 2 przedszkola: 
- Przedszkole Miejskie w Poniatowej 
- Przedszkole „Tęczowy Raj” 

 
• 5 szkół podstawowych: 

- Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej  
- Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Poniatowej Kolonii 
- Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Kowali 
- Szkoła Podstawowa im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Niezabitowie 
- Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kraczewicach 
- Społeczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wronowskiej 

 
• 1 gimnazjum:  

- Gimnazjum im. Jana Pawła II w Poniatowej 
 
• 1 Zespół Szkół w Poniatowej: 

- Liceum Ogólnokształcące 
- Technikum  – technik informatyk, technik mechanik, technik elektryk, technik elektronik, technik mechatronik 

- Zespół Szkół Zawodowych  – elektromechanik, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, stolarz 

- Szkoły dla Dorosłych  – szkoła policealna, liceum ogólnokształcące dla dorosłych 



Infrastruktura zdrowotna 

• Szpital Powiatowy SPZOZ w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej Samodzielne 
Publiczne Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc  
 

• Laboratorium Szpitala Powiatowego SPZOZ w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej 
 

• Nasza Przychodnia Sp. J. NZOZ 
 

• Przychodnia POZ (Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PAN-VITA),  
NZOZ Luxmed-Uzdrowisko Nałęczów Sp. z o.o. 
 

• NZOZ Luxmed-Uzdrowisko Nałęczów Sp. z o.o. 



Infrastruktura kulturowa 

MIASTO PONIATOWA 
• Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej  

przy ul.  Fabrycznej 1 
• Kino-Teatr „Czyn” przy ul. 11 Listopada  
• Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna  

OBSZAR WIEJSKI 
• Klub Kultury w Poniatowej Wsi 
• Klub Kultury w Kraczewicach 
• Filia Biblioteczna w Kraczewicach 
• Dom Muzyki w Kraczewicach 
• Centrum Kultury w m. Kowala Pierwsza 
• Filia Biblioteczna w Kowali 
• Świetlica Wiejska w Kowali Drugiej  
• Filia Biblioteczna w Niezabitowie 
• Centrum Integracji Rodzin w Niezabitowie 
• Wioska internetowa w Niezabitowie  
• Świetlica Wiejska w Spławach 
• Świetlica Wiejska w Zofiance  
• Klub Kultury i Sportu w Dąbrowie Wronowskiej  
• Klub Kultury w Szczuczkach  - Kolonii 
• Punkt Biblioteczny w Szkole w Poniatowej Kolonii prowadzony we współpracy z Miejsko-Gminna 

Biblioteką Publiczną w Poniatowej 



Infrastruktura bezpieczeństwa publicznego 

Komisariat Policji w Poniatowej 

Na terenie gminy działa 11 zastępów 
Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP): 
 
OSP Kraczewice – należy do KSRG, 
OSP Poniatowa (wieś) – należy do KSRG, 
OSP Niezabitów, 
OSP Poniatowa, 
OSP Szczuczki Kolonia, 
OSP Kowala Druga, 
OSP Dąbrowa Wronowska, 
OSP Spławy, 
OSP Kowala Pierwsza, 
OSP Obliźniak, 
OSP Zofianka. 



Diagnoza Gminy Poniatowa 
sfera infrastrukturalna 



Układ komunikacyjny 



Sieć wodno-kanalizacyjna 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Poniatowej: 
 
• Zakład Wodociągów i Kanalizacji – wydobywanie i dystrybucja wody, gospodarka 

ściekami; 
• Zakład Usług Komunalnych – wywóz nieczystości; 
• Zakład Zarządzania Nieruchomościami – wynajem nieruchomości; 
• Zakład Centralnego Ogrzewania – dostawa ciepła. 

Udział korzystających  
z infrastruktury sieciowej 
w ogólnej liczbie ludności  



Zabudowa mieszkaniowa 

Lp. Lokalizacja 
Rodzaj 

zabudowy 
Stan techniczny zabudowy 

1. 
Osiedle Stare 

Miasto 
wielorodzinna 

Stan średni. W obrębie osiedla znajdują się najstarsze zabudowania wielorodzinne w 

mieście. Większość bloków powstała w latach 30 i 40. Budynki obecnie są ocieplane, 

odnawiana jest elewacja. Większość z nich posiada pełen dostęp do mediów, jedynie 

bloki na ul. Fabrycznej nie posiadają przyłącza gazowego.  

2. 
Osiedle Nowe 

Miasto 
wielorodzinna 

Stan dobry. W obrębie osiedla znajduj się bloki starsze, pochodzące z lat 60-70, jak tez 

bloki nieco nowsze. Prawie wszystkie bloki są ocieplone, posiadają elewację. 

3. 
Osiedle 

Tysiąclecia 

wielorodzinna 

i 

jednorodzinna 

Stan dobry. Zabudowa wielorodzinna powstała w latach 70-90. Bloki są systematycznie 

ocieplane, odnawiana jest elewacja budynków. 

4. 
Osiedle 

Przedwiośnie 
wielorodzinna 

Stan bardzo dobry. Jest to najmłodsze osiedle wielorodzinne w mieście. Bloki w obrębie 

osiedla zostały wybudowane w latach 90 – 2000. Bloki są ocieplone. 

5. 
Osiedle 

Przylesie 
jednorodzinna Stan bardzo dobry.  

6. 
Sołectwo 

Leśniczówka 
jednorodzinna 

Stan bardzo dobry. Jedno z najmłodszych osiedli jednorodzinnych w mieście. Osiedle 

systematycznie wzbogaca się o nowe domy. 

7. 
Sołectwo 

Henin 
jednorodzinna 

Stan bardzo dobry. Jedno z największych osiedli jednorodzinnych w mieście. Osiedle 

systematycznie wzbogaca się o nowe domy. W obrębie osiedla budowane są nowe drogi 

przy których zlokalizowane są działki budowlane.  

8. 
Sołectwo 

Młynki 
jednorodzinna Stan bardzo dobry. 

Miasto Poniatowa 



Lp. Lokalizacja Rodzaj zabudowy Stan techniczny zabudowy 

9, Sołectwo Niezabitów 
jednorodzinna i 

wielorodzinna 

Stan dobry. W obrębie sołectwa przeważa zabudowa 

jednorodzinna. Jednak tu znajdują się też 4 zamieszkane 

bloki, pozostałość po PGR. 

10. Sołectwo Poniatowa Kolonia (1 i 2) 
jednorodzinna i 

wielorodzinna 

Stan dobry. W obrębie sołectwa przeważa zabudowa 

jednorodzinna. Jednak tu znajdują się też 1 zamieszkały 

bloki, pozostałość po PGR. 

11. Sołectwo Wólka Łubkowska Jednorodzinna Stan średni 

12. Sołectwo Zofianka jednorodzinna Stan średni 

13 Sołectwo Kocianów Jednorodzinna Stan dobry 

14. Sołectwo Poniatowa Kolonia (2 i 3) Jednorodzinna Stan dobry 

15. Sołectwo Spławy Jednorodzinna Stan dobry 

16. Sołectwo Szczuczki Kolonia Jednorodzinna Stan dobry 

17. Sołectwo Niezabitów - Kolonia Jednorodzinna Stan dobry 

18. Sołectwo Dąbrowa Wronowska Jednorodzinna Stan bardzo dobry 

19. Sołectwo Kowala Pierwsza Jednorodzinna Stan bardzo dobry 

20. Sołectwo Kowala Druga Jednorodzinna Stan bardzo dobry 

21. Sołectwo Kraczewice Prywatne Jednorodzinna Stan bardzo dobry 

22. Sołectwo Kraczewice Rządowe Jednorodzinna Stan bardzo dobry 

23. Sołectwo Obliźniak Jednorodzinna Stan bardzo dobry 

24. Sołectwo Plizin Jednorodzinna Stan bardzo dobry 

25. Sołectwo Poniatowa (wieś) Jednorodzinna Stan bardzo dobry 

Obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa 



Obiekty zabytkowe 

Miasto Poniatowa: 
• Budynek dworca w Poniatowej na ul. Kolejowej 

 
• Zespół budynków produkcyjnych powstałych  

w ramach COP, tory kolejki wąskotorowej  
na ul. Przemysłowej 



Obiekty zabytkowe 

Obszar wiejski: 
• Kaplica w Kowali Pierwszej 
• Zespół kościelny (kościół,  dzwonnica , ołtarz polowy, drzewostan),cmentarz,  plebania, 

mogiła powstańców, zespół dworsko-pałacowy (pałac, wiata, aleja grabowa, domek 
ogrodnika) w Kraczewicach Prywatnych 

• Pozostałości zespołu dworsko-parkowego, młyn, budynek mieszkalny kolejki, budynek  
dworca, mleczarnia w Niezabitowie 

• Kapliczka ku czci II Wojny Światowej w Niezabitowie Kolonii 
• Cmentarz wojenny z I Wojny Światowej w Szczuczkach Kolonii 
• Cmentarz z I wojny w Wólce Łubkowskiej 



Diagnoza Gminy Poniatowa 
sfera gospodarcza 



Struktura gospodarki 



Rolnictwo 

Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w gminie wynosi 1,3 ha 
 
Gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 50 ha 
• Kowala Druga – buraki cukrowe, rzepak ozimy, pszenica 
• Kraczewice Prywatne – buraki cukrowe, rzepak ozimy, pszenica 
 
Główne uprawy: zboża, czarna porzeczka, malina 
 
Zwierzęta hodowlane: 
Kraczewice Prywatne – trzoda chlewna 
Kraczewice Rządowe – trzoda chlewna 



Przedsiębiorczość pozarolnicza 

Mikroprzedsiębiorstwa – 1009 
 
Małe przedsiębiorstwa – 36 
 
Średnie przedsiębiorstwa – 6 
• Pawtrans Sp. z o.o. 
• Wentworth Tech Sp. z o.o. 
• Metalton SP.J. 
• Brass Sp. z o.o. 
• Polifolia Sp. z o.o. 
• Lubsad Sp. z o.o. 
 
Duże przedsiębiorstwa – 1 
• Stella Pack S.A. 

Liczba podmiotów gospodarczych 



Rynek pracy 

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych 

Liczba osób pracujących 



Turystyka 

Kąpielisko miejskie Stadnina koni 

Mini muzeum w Kraczewicach Izba pamięci aptekarskiej 



Turystyka 
Obiekty noclegowe i gastronomiczne: 
• Hotel „Słowik” 
• Hotel „Tukan” 
• Hotel „Montis” 
• Hotel „Pod Kogutem” 
 
Obiekty noclegowe: 
• Hotelik „Oliwia” 
• Gospodarstwo Agroturystyczne Michał Bochiński 
• Gospodarstwo Agroturystyczne „Zacisze” 
• Motel Zygmunt Wójtowicz, Tomasz Wójtowicz Sp. J. 
 
Obiekty gastronomiczne: 
• Dom Weselny pod Jarzębinami 
• Pizzeria Fantazja 
• Pyszna Kuchnia 
• „Kiper” Pijalnia Piwa  
• „Gaik” Bar 
• EDA Bar 
• Arkadia 
• U Taperinga 
• Bar Gastronomiczny „Roxana” 



Delimitacja obszaru rewitalizacji 



• Obszar zdegradowany – obszar, na którym 
zidentyfikowano stan kryzysowy. Może być 
podzielony na podobszary, w tym podobszary 
nieposiadające ze sobą wspólnych granic pod 
warunkiem stwierdzenia sytuacji kryzysowej  
na każdym z podobszarów. 
 

• Obszar rewitalizacji – obszar obejmujący całość lub 
część obszaru zdegradowanego, cechujący się 
szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na 
którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju 
lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację. 

Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji 



Metodologia wyznaczania obszaru zdegradowanego  
i rewitalizacji w gminie Poniatowa 

Narzędzia delimitacji: 
  
 Analiza jakościowa – szczegółowa diagnoza, zawierająca charakterystykę 5 sfer: 

środowiskowej, przestrzennej, społecznej, infrastrukturalnej i gospodarczej 
 

 Analiza wielokryterialna (wskaźnikowa) – prezentacja poszczególnych wskaźników  
w konkretnych sołectwach w gminie i porównanie ich do średniej referencyjnej 
wartości danego wskaźnika dla całej gminy, analiza wykonana przy pomocy narzędzi 
GIS 
 

 Wyniki konsultacji społecznych 

Warunki brzegowe: 
 Obszar rewitalizacji nie może przekraczać: 

• 20% powierzchni gminy 
• 30% liczby mieszkańców gminy 



Wskaźniki: 
 
Sfera środowiskowa: 

 udział powierzchni obszarów chronionych w powierzchni gminy 
 udział liczby budynków z węglowymi kotłami ciepła w ogólnej liczbie budynków 

Sfera przestrzenna: 
 udział liczby obiektów zdegradowanych w ogólnej liczbie obiektów zdegradowanych 

Sfera społeczna: 
 zmiany liczby ludności w latach 2010-2015 udział liczby osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności 
 udział liczby osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności 
 udział liczby osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej w liczbie ludności ogółem 
 liczba założonych „niebieskich kart” na 1000 mieszkańców 
 liczba wykroczeń i przestępstw na 1000 mieszkańców 
 liczba dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym na 1000 mieszkańców 
 liczba interwencji domowych na 1000 mieszkańców 
 liczba rodzin formalnie uznanych za niezdolne do opieki nad dziećmi na 1000 mieszkańców 
 liczba interwencji publicznych na 1000 mieszkańców 

Sfera infrastrukturalna: 
 udział liczby budynków mieszkalnych wybudowanych przed 1989 r. w ogólnej liczbie budynków 

 liczba budynków wymagających remontu na 1 km² 
Sfera gospodarcza: 

 udział liczby osób bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym i niżej w ogólnej liczbie ludności 
 udział liczby osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie ludności 
 liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 1000  mieszkańców 

Metodologia wyznaczania obszaru zdegradowanego  
i rewitalizacji w gminie Poniatowa cd. 



Sfera środowiskowa 

Analiza wielokryterialna 

OBSZARY CHRONIONE 



Sfera środowiskowa 

Analiza wielokryterialna 

WĘGLOWE KOTŁY CIEPŁA 



Sfera  przestrzenna 

Analiza wielokryterialna 

ZDEGRADOWANE OBIEKTY 



Sfera społeczna 

Analiza wielokryterialna 

INTERWENCJE DOMOWE 



Sfera społeczna 

Analiza wielokryterialna 

INTERWENCJE PUBLICZNE 



Sfera społeczna 

Analiza wielokryterialna 

NIEBIESKIE KARTY 



Sfera społeczna 

Analiza wielokryterialna 

POMOC  SPOŁECZNA 



Sfera społeczna 

Analiza wielokryterialna 

WYCHOWANIE 
PRZEDSZKOLNE 



Sfera społeczna 

Analiza wielokryterialna 

RODZINY NIEZDOLNE DO 
OPIEKI NAD DZIEĆMI 



Sfera społeczna 

Analiza wielokryterialna 

WIEK POPRODUKCYJNY 



Sfera społeczna 

Analiza wielokryterialna 

WYKROCZENIA I 
PRZESTĘPSTWA 



Sfera społeczna 

Analiza wielokryterialna 

ZMIANY LICZBY LUDNOŚCI 



Sfera infrastrukturalna 

Analiza wielokryterialna 

BUDYNKI WYBUDOWANE 
PRZED 1989 R. 



Sfera infrastrukturalna 

Analiza wielokryterialna 

BUDYNKI WYMAGAJĄCE 
REMONTU 



Sfera gospodarcza 

Analiza wielokryterialna 

BEZROBOCIE 



Sfera gospodarcza 

Analiza wielokryterialna 

BEZROBOCIE 



Sfera gospodarcza 

Analiza wielokryterialna 

PODMIOTY GOSPODARCZE 





 







Ankieta online dla mieszkańców 

Konsultacje społeczne 



Ankieta online dla mieszkańców 

Konsultacje społeczne 



„Warsztaty przyszłościowe” 



Scenariusz warsztatów 

1. Faza krytyki  – na podstawie doświadczeń wszystkich uczestników i w oparciu 
o burzę mózgów gromadzone są informacje o problemach i potencjałach gminy 
Poniatowa, zapisywane następnie na tablicy flipchart. 

 
 
2. Faza utopii (fantazji)  – w formie „zabawy” uczestnicy podają rozwiązania, które 
przyczynią się do zniwelowania problemów i wykorzystania potencjałów gminy 
bez zwracania uwagi na ograniczenia, które nakłada rzeczywistość. 
 
 
3. Faza realizacji  – próba urzeczywistnienia najlepszych elementów fazy fantazji: 
doprecyzowanie wymyślonych elementów, uczestnicy osobiście przejmują 
odpowiedzialność i szukają partnerów do zawierania sojuszów, konkretyzacja 
propozycji i weryfikacja możliwości ich realizacji oraz ustalenie konkretnych 
kroków dalszych działań. 



Warsztaty przyszłościowe 

POTENCJAŁY 

PROBLEMY 

WIZJA ROZWOJU 



Dziękujemy za uwagę 
 
 

Karolina Szeląg 
Ryszard Boguszewski 
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