Załącznik nr 1 do LPR

Przesłanki opracowania Lokalnego Programu
Rewitalizacji Gminy Poniatowa na lata 2017-2023
Diagnoza gminy Poniatowa w 5 sferach:
społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej,
technicznej i środowiskowej
Charakterystyka partycypacji społecznej
WSTĘPNY PROJEKT

Poniatowa
2017

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Poniatowa na lata 2017-2023

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Poniatowa na lata 2017-2023 został opracowany przez firmę
EuroCompass Sp. z o.o. na podstawie umowy z Gminą Poniatowa z dnia 28.10.2016 r.

Dokument LPR powstał w ramach projektu „Lokalny Program Rewitalizacji – szansą na ożywienie
społeczno-gospodarcze gminy Poniatowa” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Opracowanie:

EuroCompass Sp. z o.o.
Ryszard Boguszewski
Karolina Szeląg
Beata Filipowicz
Ewelina Borowiec
Magdalena Korkosz

2

Urząd Miejski w Poniatowej
Zespół roboczy ds. rewitalizacji:
Agata Nowak
Marzena Wójtowicz
Adriana Wróblewska-Lichota
Monika Młyniec

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Poniatowa na lata 2017-2023

SPIS TREŚCI

1.

Wprowadzenie ........................................................................................................................ 6
1.1.

Przesłanki i podstawa prawna opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji ..................... 6

1.2.

Metodyka opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji .................................................... 8

2.

Powiązanie LPR z dokumentami wyższego rzędu ..................................................................... 15

3.

Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych oraz skala i charakter potrzeb rewitalizacyjnych ...... 17

4.

5.

3.1.

Sfera społeczna ........................................................................................................................17

3.2.

Sfera gospodarcza ....................................................................................................................51

3.3.

Sfera przestrzenno-funkcjonalna.............................................................................................73

3.4.

Sfera techniczna ......................................................................................................................85

3.5.

Sfera środowiskowa .................................................................................................................99

Charakterystyka procesu partycypacji społecznej .....................................................................112
4.1.

Spotkania konsultacyjne ........................................................................................................ 112

4.2.

Ankietyzacja mieszkańców ................................................................................................... 119

Spis rycin, wykresów, tabel i fotografii ...................................................................................132

3

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Poniatowa na lata 2017-2023

SŁOWNIK NAJWAŻNIEJSZYCH POJĘĆ1

1) Rewitalizacja – kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów
zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące
kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe),
integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki,
skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez
programy rewitalizacji. Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań
danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów (w tym także kulturowych) i jest
procesem wieloletnim, prowadzonym przez interesariuszy (m.in. przedsiębiorców, organizacje
pozarządowe, właścicieli nieruchomości, organy władzy publicznej, etc.) tego procesu, w tym przede
wszystkim we współpracy z lokalną społecznością. Działania służące wspieraniu procesów rewitalizacji
prowadzone są w sposób spójny: wewnętrznie (poszczególne działania pomiędzy sobą) oraz
zewnętrznie (z lokalnymi politykami sektorowymi, np. transportową, energetyczną, celami
i kierunkami wynikającymi z dokumentów strategicznych i planistycznych). Rewitalizacja jest
prowadzona zgodnie z zasadami zawartymi w Umowie Partnerstwa, a w szczególności z zasadami
polityki przestrzennej zawartymi w rozdziale 1.5.4 Umowy.
2) Stan kryzysowy – stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych
(w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału
społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym),
współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z następujących sfer:
a) gospodarczej (w szczególności w zakresie niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji
lokalnych przedsiębiorstw),
b) środowiskowej (w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości środowiska,
obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzi bądź stanu środowiska),
c) przestrzenno-funkcjonalnej (w szczególności w zakresie niewystarczającego wyposażenia
w infrastrukturę techniczną i społeczną, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej
jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru,
niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, deficytu lub niskiej jakości terenów publicznych),
d) technicznej (w szczególności w zakresie degradacji stanu technicznego obiektów
budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz braku funkcjonowania rozwiązań

1

Źródło definicji: Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 Ministra Rozwoju z dnia

2 sierpnia 2016 r.
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technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów
w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska).

budowlanych,

Skalę negatywnych zjawisk odzwierciedlają mierniki rozwoju opisujące powyższe sfery, które
wskazują na niski poziom rozwoju lub dokumentują silną dynamikę spadku poziomu rozwoju,
w odniesieniu do wartości dla całej gminy.
3) Obszar zdegradowany – obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy. Obszar zdegradowany
może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic pod
warunkiem stwierdzenia sytuacji kryzysowej na każdym z podobszarów.
4) Obszar rewitalizacji – obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechującego się
szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, o których mowa w pkt 2, na którym, z uwagi na istotne
znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji może być
podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic, lecz nie może
obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30%
mieszkańców gminy. W skład obszaru rewitalizacji mogą wejść obszary występowania problemów
przestrzennych, takich jak tereny poprzemysłowe (w tym poportowe i powydobywcze), powojskowe
lub pokolejowe, wyłącznie w przypadku, gdy przewidziane dla nich działania są ściśle powiązane
z celami rewitalizacji dla danego obszaru rewitalizacji.
5) Program rewitalizacji – inicjowany, opracowany i uchwalony przez radę gminy, na podstawie art. 18
ust. 2 pkt 6 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 poz. 594, z późn. zm.),
wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej lub przestrzenno-funkcjonalnej lub
technicznej lub środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu
kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie
planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.
6) Projekt rewitalizacyjny – projekt w rozumieniu art. 2 pkt 18 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146), wynikający z programu rewitalizacji, tj. zaplanowany
w programie rewitalizacji i ukierunkowany na osiągnięcie jego celów albo logicznie powiązany
z treścią i celami programu, zgłoszony do objęcia albo objęty współfinansowaniem UE z jednego
z funduszy strukturalnych albo Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego. Wynikanie
projektu rewitalizacyjnego z programu rewitalizacji oznacza zatem albo wskazanie (wymienienie) go
wprost w programie rewitalizacji albo określenie go w ogólnym (zbiorczym) opisie innych,
uzupełniających rodzajów działań rewitalizacyjnych.
7) Przedsięwzięcie rewitalizacyjne – projekt lub grupa projektów i innych działań, w szczególności
o charakterze

społecznym,

gospodarczym,

urbanistycznym,

budowlanym,

środowiskowym,

konserwatorskim, edukacyjnym, naukowym, zdrowotnym lub kulturalnym, zawarty lub wynikający
z programu rewitalizacji oraz logicznie powiązanym z treścią i celami programu rewitalizacji.
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1. WPROWADZENIE

1.1.

PRZESŁANKI

I

PODSTAWA

PRAWNA

OPRACOWANIA

LOKALNEGO

PROGRAMU

REWITALIZACJI
W obecnym okresie programowania Unii Europejskiej 2014-2020 wprowadzono szersze i bardziej
kompleksowe pojęcie rewitalizacji. Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego
obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na
rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone
w sposób zaplanowany oraz zintegrowany na podstawie programu rewitalizacji. Rewitalizacja zakłada
optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jego
lokalnych potencjałów. Jest procesem wieloletnim, prowadzonym przez jego interesariuszy, w tym
przede wszystkim we współpracy ze społecznością lokalną.
Działania rewitalizacyjne zyskały nowe podstawy formalno-prawne. Wraz z wejściem w życie Ustawy
z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1777) doprecyzowano zakres zadań
własnych gminy w obszarze działań rewitalizacyjnych. Zmiana ta nie wprowadza nowego zadania
własnego gminy, obciążając ją obowiązkami dotychczas nierealizowanymi, lecz jedynie sankcjonuje
i porządkuje obecnie istniejący stan faktyczny w tym zakresie.
Ustawa określa zasady oraz tryb przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji przy pomocy
gminnego programu rewitalizacji. Do dnia 31 grudnia 2023 roku Ustawa o rewitalizacji dopuszcza
realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach wdrażania innego programu rewitalizacji (w tym
lokalnego lub miejskiego) przyjmowanego uchwałą rady gminy. W ustanowionym okresie
przejściowym możliwe jest prowadzenie przedsięwzięć rewitalizacyjnych poprzez trzy typy
programów rewitalizacji, sporządzanych w oparciu o:



Ustawę z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1777) – gminny program
rewitalizacji,



Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95) oraz
Wytyczne ministerialne i Zasady regionalne – lokalny lub miejski program rewitalizacji:
 Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020
Ministra Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2016 r. (dalej w tekście zwane Wytycznymi),
 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.
(dalej w tekście zwane Zasadami).
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Opracowanie programu rewitalizacji zgodnie z zasadami określonymi w każdym z powyższych źródeł
wiąże się z konkretnymi konsekwencjami, które zostały przedstawione na poniższym schemacie.
Szczególnie istotny jest tu sposób finansowania wyznaczonych działań rewitalizacyjnych.
Ryc. 1. Podstawy prawne opracowania programów rewitalizacji oraz finansowanie działań rewitalizacyjnych

gminny program rewitalizacji
Ustawa o rewitalizacji
i Wytyczne

budżet gminy i środki prywatne + pełne możliwości
korzystania z funduszy unijnych i środków krajowych +
narzędzia ustawowe

program rewitalizacji (lokalny, miejski, itp.)
Ustawa o samorządzie
gminnym i Wytyczne

budżet gminy i środki prywatne + pełne możliwości
korzystania z funduszy unijnych i środków krajowych

Źródło: https://www.popt.gov.pl/media/12796/Temat_3_PREZENTACJA.pdf

Od 2007 roku rewitalizacja stanowi przedmiot polityki rozwoju gminy Poniatowa. Przedsięwzięcia
z zakresu rewitalizacji realizowane były w gminie na podstawie Lokalnego Planu Rewitalizacji
Obszarów Miejskich Miasta Poniatowa na lata 2007-2013. Ustawa o rewitalizacji oraz Wytyczne
określiły zasady oraz tryb przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji, wprowadzając szereg
zmian w dotychczasowym podejściu do tego procesu. Rewitalizacja według nowej koncepcji zakłada
przeprowadzenie kompleksowej diagnozy gminy i poszczególnych jej obszarów, świadome
wyznaczenie wizji i celów realizowanych działań, formułowanie realnych projektów i przedsięwzięć
realizowanych w celu poprawy sytuacji na obszarze kryzysowym oraz koordynację prowadzonych
działań i monitorowanie ich skuteczności. Dotychczas obowiązujący Lokalny Plan Rewitalizacji
Obszarów Miejskich Miasta Poniatowa na lata 2007-2013 wymagał aktualizacji i dostosowania do
zmieniających się przepisów.
Biorąc pod uwagę art. 52 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1777)
Gmina Poniatowa przystąpiła do opracowania programu rewitalizacji zgodnego z wymaganiami
wynikającymi z Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020

Ministra Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2016 r. oraz Zasadami programowania, wdrażania i wsparcia
rewitalizacji w województwie lubelskim Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym. Podstawą
formalnoprawną podjęcia prac nad uchwaleniem niniejszego dokumentu jest art. 18, ust. 1 i 2, pkt 6a

Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446).
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Przyjęta podstawa prawna skutkuje możliwością realizacji zaplanowanych działań rewitalizacyjnych
przy wykorzystaniu środków własnych, środków inwestorów prywatnych, a także funduszy unijnych
i środków krajowych.

1.2.

METODYKA OPRACOWANIA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

Zasady opracowania LPR
Podczas opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Poniatowa zastosowano następujące
zasady, dzięki którym powstał dokument najlepiej odpowiadający na potrzeby rewitalizowanego
obszaru i jego mieszkańców:

partycypacja społeczna

kompleksowość, koncentracja, komplementarność

planowanie w oparciu o realnie możliwe do uzyskania środki

Proces rewitalizacji w dokumencie został przedstawiony jako przedsięwzięcie całościowe (integrujące
interwencję na rzecz społeczności lokalnej, lokalnej gospodarki, przestrzeni, infrastruktury
i środowiska), skoncentrowane terytorialnie i prowadzone we współpracy z lokalną społecznością,
w sposób

zaplanowany

oraz

zintegrowany.

Rewitalizacja,

poprzez

realizację

spójnych

i komplementarnych działań, jest kompleksowa, co prowadzi do zmian w różnych sferach życia
mieszkańców: społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej.
Partycypacja społeczna
Partycypacja społeczna jest nieodłącznym elementem procesu rewitalizacji i stanowi fundament
wszelkich działań na każdym etapie tego procesu. Kluczowym elementem prac nad Lokalnym
Programem Rewitalizacji Gminy Poniatowa było zapewnienie włączenia lokalnej społeczności
w proces jego opracowania. Mieszkańcy gminy i pozostali interesariusze rewitalizacji zostali włączeni
w proces diagnozowania problemów na obszarze gminy, wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji, określenia celów rewitalizacji oraz identyfikacji przedsięwzięć i projektów
rewitalizacyjnych. Niezbędne dla opracowania LPR było nawiązanie dialogu z szerokim kręgiem
interesariuszy

i przeprowadzanie transparentnego procesu

konsultacji społecznych.

Dzięki

zapewnieniu wkładu społeczności lokalnej w opracowanie LPR będzie miała ona czynny wkład przy
wdrażaniu i utrzymaniu przyjętych założeń.
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Partycypacja społeczna, w ramach rozpoczętego procesu rewitalizacji, opiera się na drabinie
partycypacyjnej, mającej na celu nawiązanie kontaktu z interesariuszami procesu rewitalizacji na
etapie opracowania LPR i utrzymanie go podczas wdrażania dokumentu:





informowanie,
konsultowanie (ankiety, badania, spotkania i uzgodnienia),
aktywne uczestnictwo zainteresowanych stron.

Szczegółowe informacje dotyczące partycypacji społecznej podczas opracowania LPR Gminy
Poniatowa znajdują się w rozdziale 4.
Kompleksowość, koncentracja, komplementarność Lokalnego Programu Rewitalizacji
Lokalny program rewitalizacji ujmuje działania w sposób kompleksowy (z uwzględnieniem projektów
rewitalizacyjnych współfinansowanych ze środków europejskich, w tym: Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz innych publicznych lub
prywatnych) tak, aby nie pomijać aspektu społecznego, gospodarczego, przestrzenno-funkcjonalnego,
technicznego i środowiskowego. Zaplanowane inwestycje nie są nastawione jedynie na szybki efekt
poprawy estetyki przestrzeni, czy skupione tylko na działaniach remontowych i modernizacyjnych,
które nie skutkują zmianami strukturalnymi na obszarze zdegradowanym. Lokalny Program
Rewitalizacji, złożony z wielu różnorodnych projektów, jest konstrukcją warunkującą osiągnięcie
kompleksowości interwencji. Projekty inwestycyjne oraz tzw. “miękkie” są wzajemnie powiązanie, jak
również charakteryzują się synergią.
Podczas przygotowania dokumentu zastosowano zasadę koncentracji: terytorialnej i tematycznej.
Koncentracja terytorialna przejawia się w tym, iż działania rewitalizacyjne skierowane są ku pewnemu
określonemu dzięki szczegółowej diagnozie i analizie wielokryterialnej obszarowi. LPR został
skierowany do obszarów najbardziej potrzebujących pomocy, gdzie koncentracja problemów jest
największa. Koncentracja tematyczna polega na tym, że działania skupiają się na rozwiązaniu
problemów, które według diagnozy najbardziej szkodzą obszarowi problemowemu. Koncentracja
interwencji i potrzeba hierarchizacji potrzeb powoduje, że LPR dotyczy obszarów zdegradowanych
w gminie, tj. tych, gdzie skala problemów i zjawisk kryzysowych jest największa.
Wymogiem koniecznym dla wspierania projektów rewitalizacyjnych jest zapewnienie ich
komplementarności w różnych wymiarach:



Komplementarność przestrzenna – na etapie tworzenia dokumentu wzięto pod
wzajemne

powiązania

pomiędzy

projektami

rewitalizacyjnymi.

uwagę

Zapewnienie

komplementarności przestrzennej projektów rewitalizacyjnych ma służyć temu, by program
rewitalizacji efektywnie oddziaływał na cały dotknięty kryzysem obszar (a nie punktowo,
w pojedynczych miejscach), poszczególne projekty rewitalizacyjne wzajemnie się dopełniały
przestrzennie oraz by zachodził między nimi efekt synergii. Celem zapewnienia
komplementarności przestrzennej interwencji jest także to, by prowadzone działania nie
skutkowały przenoszeniem problemów na inne obszary lub nie prowadziły do niepożądanych
efektów społecznych takich jak segregacja społeczna i wykluczenie;
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Komplementarność problemowa oznacza konieczność realizacji projektów rewitalizacyjnych,
które będą się wzajemnie dopełniały tematycznie, sprawiając, że Lokalny Program
Rewitalizacji będzie oddziaływał na obszar zdegradowany we wszystkich niezbędnych
aspektach

(społecznym,

gospodarczym,

przestrzenno-funkcjonalnym,

technicznym

i środowiskowym);



Komplementarność proceduralno-instytucjonalna dotyczy takiego zaprojektowania systemu
zarządzania programem rewitalizacji, który pozwoli na efektywne współdziałanie na jego rzecz
różnych instytucji oraz wzajemne uzupełnianie się i spójność procedur;



Komplementarność międzyokresowa – dotychczas gmina Poniatowa prowadziła działania
rewitalizacyjne w oparciu o Lokalny Plan Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Poniatowa
na lata 2007-2013. Działania zaplanowane w niniejszym Lokalnym Programie Rewitalizacji
będą uzupełniały działania już zrealizowane w poprzedniej perspektywie finansowej UE;



Komplementarność źródeł finansowania, w kontekście polityki spójności 2014-2020 – projekty
rewitalizacyjne, wynikające z programu rewitalizacji opierają się na konieczności umiejętnego
uzupełniania i łączenia wsparcia ze środków m.in. Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego z wykluczeniem ryzyka podwójnego
dofinansowania. Silna koordynacja i synergia projektów rewitalizacyjnych finansowanych
szczególnie w ramach EFS i EFRR jest konieczna dla uzyskania korzystnych efektów dla
obszarów zdegradowanych. Jednocześnie koordynacja środków programów operacyjnych ze
środkami polityk i instrumentów krajowych jest konieczna dla realizacji zasady dodatkowości
środków UE. Komplementarność finansowa oznacza zdolność łączenia prywatnych
i publicznych źródeł finasowania, przy założeniu, że stymulowanie endogenicznych zdolności
inwestycyjnych ma kluczowe znaczenie dla dynamiki pożądanych zmian.

Planowanie w oparciu o realnie możliwe do uzyskania środki
W związku z ograniczonymi środkami budżetowymi Gminy Poniatowa, konieczne jest pozyskanie
zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Przy
programowaniu działań z udziałem środków zewnętrznych uwzględniono realne możliwości
uzyskania dofinansowania z dostępnych funduszy. Uwzględniono również konieczność posiadania
wkładu własnego do projektów. Ponieważ na etapie tworzenia LPR koszty projektów są szacunkami,
plan finansowy programu jest z konieczności indykatywny. Realizacja poszczególnych projektów,
w tym wkład własny zostanie ujęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Jednocześnie podczas
naboru projektów do LPR oraz jego aktualizacji o nowe przedsięwzięcia, potencjalni partnerzy procesu
rewitalizacji zadeklarują zabezpieczenie wkładu własnego.

Elementy LPR i etapy jego opracowania
Opracowany w oparciu o powyższe zasady Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Poniatowa na lata
2017-2023 składa się następujących kluczowych elementów:



opis powiązań programu z dokumentami strategicznymi i planistycznymi gminy – rozdział 1
LPR Gminy Poniatowa na lata 2017-2023;
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diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych oraz skala i charakter potrzeb rewitalizacyjnych –
rozdział 3 załącznika nr 1 i rozdział 2 LPR Gminy Poniatowa na lata 2017-2023;



zasięgi przestrzenne obszaru/obszarów rewitalizacji, tj. określenie, w oparciu o inne
dokumenty strategiczne gminy lub diagnozę i identyfikację potrzeb rewitalizacyjnych,
terytorium/terytoriów najbardziej wymagających wsparcia – rozdział 3 LPR Gminy Poniatowa
na lata 2017-2023;



wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji (planowany efekt rewitalizacji) –
rozdział 4 LPR Gminy Poniatowa na lata 2017-2023;



cele rewitalizacji oraz odpowiadające zidentyfikowanym potrzebom rewitalizacyjnym kierunki
działań mające na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk – rozdział 5 LPR
Gminy Poniatowa na lata 2017-2023;



lista planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz z ich
opisami zawierającymi, w odniesieniu do każdego projektu/przedsięwzięcia rewitalizacyjnego,
co najmniej: nazwę i wskazanie podmiotów go realizujących, zakres realizowanych zadań,
lokalizację (miejsce przeprowadzenia danego projektu), szacowaną wartość, prognozowane
rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji –
rozdział 6 LPR Gminy Poniatowa na lata 2017-2023;



charakterystyka pozostałych rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizujących kierunki
działań, mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk powodujących
sytuację kryzysową – rozdział 7 LPR Gminy Poniatowa na lata 2017-2023;



mechanizmy
zapewnienia
komplementarności
między
poszczególnymi
projektami/przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami różnych
podmiotów i funduszy na obszarze objętym programem rewitalizacji – rozdział 8 LPR Gminy
Poniatowa na lata 2017-2023;



indykatywne ramy finansowe w odniesieniu do podstawowych i pozostałych przedsięwzięć
z indykatywnymi wielkościami środków finansowych z różnych źródeł (także spoza funduszy
polityki spójności na lata 2014-2020 – publiczne i prywatne środki krajowe w celu realizacji
zasady dodatkowości środków UE) – rozdział 9 LPR Gminy Poniatowa na lata 2017-2023;



mechanizmy włączenia mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów i grup aktywnych
na terenie gminy w proces rewitalizacji – rozdział 10 LPR Gminy Poniatowa na lata 20172023;



system realizacji (wdrażania) programu rewitalizacji – rozdział 11 LPR Gminy Poniatowa na
lata 2017-2023;



system monitoringu i oceny skuteczności działań i system wprowadzania modyfikacji w reakcji
na zmiany w otoczeniu programu – rozdział 12 LPR Gminy Poniatowa na lata 2017-2023.

W ramach prac nad szeroką diagnozą gminy Poniatowa w pierwszej kolejności przeprowadzono prace
przygotowawcze polegające na zgromadzeniu materiałów źródłowych oraz danych dotyczących
gminy, zarówno ilościowych, jak i jakościowych. Dane pozyskano z Urzędu Miejskiego w Poniatowej
(ewidencja ludności i budynków), Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniatowej (m.in. roczne raporty
dotyczące powodów przyznania pomocy i udzielonych świadczeń), strony internetowej gminy
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(http://um.poniatowa.pl/), Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim (dane dotyczące
przestępczości), Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim (dane dotyczące struktury
bezrobocia), Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. Dodatkowo na obszarze
gminy (w każdym sołectwie i osiedlu) przeprowadzone zostały bezpośrednie badania ankietowe oraz
wizja lokalna, dzięki czemu pozyskano informacje niefigurujące w żadnym z dostępnych źródeł
informacji. Istotnym dokumentem dla opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy
Poniatowa na lata 2017-2023 była zaktualizowana Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Gminy Poniatowa na lata 2008-2020. Problemy zidentyfikowane w strategii zostały uwzględnione
podczas opracowania diagnozy gminy Poniatowa w niniejszym LPR, a wskaźniki odpowiednie dla
poszczególnych problemów zostały przeanalizowane w poszczególnych części gminy. Analiza
problemów społecznych została uzupełniona analizą wskaźników odpowiednich dla problemów
gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych i środowiskowych.
Po zebraniu wszystkich niezbędnych danych i informacji przeprowadzono ich szczegółową analizę
w celu poznania problemów, z którymi boryka się gmina Poniatowa. Aby określić obszar szczególnej
koncentracji problemów niezbędne było wyznaczenie jednostek, w których zostanie przeprowadzona
analiza danych. Uznano, że na obszarze wiejskim gminy jednostkami tymi będą sołectwa. Miasto
Poniatowa nie posiada prawnie określonych osiedli/dzielnic, istnieją jedynie zwyczajowo przyjęte
nazwy osiedli. Statut gminy określa ulice należące do konkretnych osiedli, ale nie ma wyznaczonych
granic. Na potrzeby analiz w niniejszym dokumencie wyznaczono granice osiedli uwzględniając
przynależność ulic zgodnie ze Statutem. Ze względu na bardzo wysoką gęstość zaludnienia w centrum
miasta, centralne osiedla zostały podzielone na części. W efekcie w mieście Poniatowa wydzielono
11 jednostek pomocniczych, co łącznie z sołectwami daje 28 jednostek pomocniczych na obszarze
gminy, w których została przeprowadzona analiza jakościowo (diagnoza) i wielokryterialna
(wskaźnikowa – delimitacja obszaru rewitalizacji).
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Ryc. 2. Jednostki pomocnicze w gminie Poniatowa wyznaczone do analiz w Lokalnym Programie Rewitalizacji

Źródło: opracowanie własne

Na podstawie analizy wielokryterialnej (wskaźnikowej) wyznaczony został obszar zdegradowany, na
którym zidentyfikowano sytuację kryzysową. Na obszarze zdegradowanym występują gorsze niż
średnia w gminie wskaźniki problemów społecznych, współwystępujące z gorszymi wskaźnikami
dotyczącymi

problemów

gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych,

technicznych

i środowiskowych.

13

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Poniatowa na lata 2017-2023

Jednostki wchodzące w skład obszaru zdegradowanego, w których zidentyfikowano najgorszą sytuację
społeczną, na którą nawarstwia się największa liczba innych zdiagnozowanych problemów zostały
uznane za obszar rewitalizacji.
Podczas dalszych prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji określona została wizja stanu
docelowego obszaru rewitalizacji oraz cele i kierunki działań rewitalizacyjnych. Następnie
zidentyfikowano przedsięwzięcia/projekty rewitalizacyjne realizujące przyjęte cele, opracowano
szczegółowy plan ich finansowania z podaniem możliwych źródeł, opracowano harmonogram ich
realizacji, a także opisano komplementarność projektów.
Jednym z ostatnich etapów prac nad LPR było opracowanie systemu wdrażania oraz monitorowania
efektów podejmowanych działań rewitalizacyjnych, a także systemu ewaluacji i aktualizacji programu.
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2. POWIĄZANIE LPR Z DOKUMENTAMI WYŻSZEGO RZĘDU

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Poniatowa na lata 2017-2023 jest komplementarny
z najważniejszymi krajowymi i regionalnymi dokumentami strategicznymi i planistycznymi:



Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020 – postuluje trzy cele polityki regionalnej
do 2020 roku:
 wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów („konkurencyjność”),
 budowanie

spójności terytorialnej
problemowych („spójność”),

i

przeciwdziałanie

marginalizacji

obszarów

 tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji działań

rozwojowych, ukierunkowanych terytorialnie („sprawność”).
LPR Gminy Poniatowa wpisuje się we wszystkie trzy wyżej przytoczone cele KSRR, ponieważ
jego założenia prowadzą do zwiększenia konkurencyjności obszaru poprzez określenie jego
funkcji gospodarczej przy wykorzystaniu występujących lokalnych zasobów. Ponadto poprzez
integrację działań realizacja LPR wpłynie na zwiększenie spójności terytorialnej w układzie
regionalnym

i krajowym,

w szczególności

zapewniając

możliwość

trwałego

rozwoju

ekonomicznego na terenach marginalizowanych.



Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 – Lokalny Program Rewitalizacji
Gminy Poniatowa wpisuje się w cel strategiczny KPZK: efektywne wykorzystanie przestrzeni
kraju i jej terytorialnie zróżnicowanych potencjałów rozwojowych dla osiągania ogólnych
celów rozwojowych – konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia, sprawności
funkcjonowania państwa oraz spójności w wymiarze społecznym, gospodarczym
i terytorialnym w długim okresie, uwzględniając zróżnicowane potencjały rozwojowe obszaru
w zakresie: rolnictwa i turystyki bazujące na posiadanych zasobach.



Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 – głównym celem Narodowego Planu Rewitalizacji jest
poprawa warunków rozwoju obszarów zdegradowanych w wymiarze przestrzennym,
społecznym, kulturowym i gospodarczym. Realizacji tego celu służyć będzie tworzenie
korzystnych warunków dla prowadzenia rewitalizacji w Polsce i położenie nacisku na
holistyczne, zintegrowane podejście do prowadzenia takich działań. Lokalny Program
Rewitalizacji Gminy Poniatowa zakłada kompleksowe podejście do procesu rewitalizacji
integrując działania społeczne, gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, techniczne
i środowiskowe, w związku z czym wpisuje się w główne założenia Narodowego Planu
Rewitalizacji.
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Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030) –
określa strategiczne cele rozwoju regionu lubelskiego, których realizacji będą służyły działania
samorządu województwa:
1. Wzmacnianie urbanizacji regionu,
2. Restrukturyzacja rolnictwa oraz rozwój obszarów wiejskich,
3. Selektywne
zwiększanie
potencjału
wiedzy,
kwalifikacji,

zaawansowania

technologicznego, przedsiębiorczości i innowacyjności regionu,
4. Funkcjonalna, przestrzenna, społeczna i kulturowa integracja regionu.
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Poniatowa jest spójny pod względem przewidzianych
celów i działań z wyznaczonym w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego Obszarem
Strategicznej Interwencji Obszary gospodarczego wykorzystania walorów przyrodniczych

i kulturowych – Obszar Funkcjonalny Powiśle, do którego należy gmina Poniatowa. Ponadto
gmina wchodzi w skład OSI Nowoczesna wieś – Obszary rozwoju gospodarki rolniczej. LPR
Gminy Poniatowa przyczynia się do osiągnięcia zamierzeń w poszczególnych celach
strategicznych Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.



Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego do roku 2030 – przyjęty
Uchwałą Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 października 2015 r. jest dokumentem,
który reguluje politykę przestrzenną w województwie lubelskim, określa zasady i kierunki
kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej regionu oraz działania służące realizacji
ponadlokalnych celów publicznych stanowiąc formalną i merytoryczną płaszczyznę
odniesienia dla podejmowanych decyzji przestrzennych. Jest to dokument komplementarny
i spójny ze Strategią Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, stanowiący
przestrzenne przełożenie określonych w niej celów i kierunków rozwoju województwa.
Według PZP WL gmina Poniatowa wpisuje się w dwa obszary funkcjonalne o znaczeniu
regionalnym:
 Obszar funkcjonalny Powiśle, który obejmuje dolinę Wisły wraz z przylegającymi do niej

terenami. Priorytetem rozwojowym obszaru jest rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego,
natomiast funkcje rozwojowe obszaru to funkcja podstawowa – rolnicza i turystyczna oraz
funkcja towarzysząca – uzdrowiskowa;
 Obszar funkcjonalny rozwoju gospodarki żywnościowej (roślinnej rolniczej przestrzeni

produkcyjnej), który charakteryzuje się dużą koncentracją gleb o najwyższej przydatności
dla produkcji żywności oraz szczególnie przydatnych dla rozwoju rolnictwa towarowego.



Strategia Rozwoju Powiatu Opolskiego na lata 2015-2025 – LPR Gminy Poniatowa jest zgodny
z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Powiatu Opolskiego na lata 2015-2025 tj.:
 Czyste środowisko naturalne,
 Aktywne i bezpieczne społeczeństwo,
 Innowacyjna gospodarka i rynek pracy,
 Nowoczesna infrastruktura techniczna i ekologiczny transport,
 Infrastruktura społeczna przyjazna ludziom i środowisku.
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3. DIAGNOZA CZYNNIKÓW I ZJAWISK KRYZYSOWYCH ORAZ SKALA
I CHARAKTER POTRZEB REWITALIZACYJNYCH

3.1.

SFERA SPOŁECZNA

3.1.1.

Demografia

Potencjał demograficzny jest jednym z najważniejszych czynników determinujących rozwój
społeczno-gospodarczy jednostki terytorialnej. Zmiany liczby ludności wpływają na zmianę liczby
podatników, determinują popyt na usługi komunalne i komercyjne, a także wpływają na zjawiska
przestrzenne. Zmiany populacji wywierają również duży wpływ na rynek pracy, szkolnictwo, ochronę
zdrowia oraz kondycję finansową jednostki samorządu terytorialnego. Rozwój społeczno-gospodarczy
gminy jest uzależniony nie tylko od liczby ludności, ale również od innych czynników, na które
składają się struktura wiekowa ludności oraz zachodzące w niej procesy demograficzne.

Liczba ludności
Według danych BDL GUS w 2015 roku gminę Poniatowa zamieszkiwało 14 630 osób, z czego 64,9%
(9 495 osób) stanowili mieszkańcy miasta Poniatowa. Mieszkańcy gminy Poniatowa stanowili 24%
ogółu ludności powiatu opolskiego.
Od 2010 roku zauważalny jest stały spadek liczby mieszkańców gminy Poniatowa. Od tego roku liczba
mieszkańców zmniejszyła się o 3,6% (543 osoby). Intensywniejszy proces odpływu ludności w latach
2010-2015 zachodził na obszarze miejskim, tam liczba mieszkańców spadła o 4,5%.
Wykres 1. Liczba mieszkańców gminy Poniatowa w podziale na płeć w latach 2010-2015

Źródło: BDL GUS
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Według danych Urzędu Miejskiego w Poniatowej w 2015 r. na terenie gminy zameldowanych było
14 557 osób. Największa liczba ludności zameldowana była na Osiedlu Tysiąclecia (2 911 osób)
i osiedlu Nowe Miasto (2 633 osób). Najmniej liczne było sołectwo Wólka Łubkowska (70 osób).
Wykres 2. Liczba ludności w osiedlach i sołectwach gminy Poniatowa

Źródło: dane Urzędu Miejskiego w Poniatowej

Analizując zmiany liczby ludności na terenie poszczególnych jednostek pomocniczych gminy
Poniatowa, można zaobserwować, że w okresie analizowanych 5 lat najwięcej osób zdecydowało się na
zamieszkanie w należącym do miasta sołectwie Leśniczówka (21 osób, 13,7%), co jest związane
z rozwojem budownictwa jednorodzinnego na tym obszarze. Najwięcej osób wyprowadziło się
z sołectwa Poniatowa-Kolonia (3 i 4) (20 osób, 10,7%) i ze śródmieścia Poniatowej tj. jednostki
pomocniczej Osiedle Nowe Miasto – Północ (166 osób, 10,7%), gdzie znajdują się bloki wybudowane
z wielkiej płyty w latach 60 i 70 okresu PRL.
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Wykres 3. Zmiany liczby ludności w jednostkach pomocniczych gminy Poniatowa w latach 2010-2015

Źródło: dane Urzędu Miejskiego w Poniatowej

Ruch naturalny oraz migracje ludności
Przyczyn spadku liczby ludności należy upatrywać w pogłębianiu się negatywnych zjawisk
demograficznych, w tym tych, związanych z ujemnym przyrostem naturalnym, utrzymującym się
wysokim poziomem migracji międzyregionalnych i zagranicznych młodych osób, postępującymi
procesami starzenia się społeczeństwa i wyludniania się obszarów wiejskich.
Ruch naturalny ludności oznacza zmiany w stanie liczebnym i strukturze ludności według płci i wieku
na skutek zdarzeń naturalnych tj. urodzeń i zgonów.
W latach 2010-2011 wskaźnik przyrostu naturalnego w gminie Poniatowa przyjmował wartości
dodatnie, natomiast od roku 2012 widoczna jest nieznaczna przewaga zgonów, co w konsekwencji daje
ujemną

wartość

przyrostu

naturalnego,

będącą

potwierdzeniem

niekorzystnych

tendencji

demograficznych w gminie. W roku 2013 odnotowano najniższą wartość wskaźnika dla całego obszaru
gminy (-2,3‰) w analizowanych latach. Szczególnie niekorzystne zjawisko zachodzi na obszarze
wiejskim – w 2015 r. wskaźnik przyrostu naturalnego wynosił -6,7‰.
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Tabela 1. Urodzenia żywe, zgony i przyrost naturalny na 1000 ludności w latach 2010-2015 w gminie Poniatowa
Jednostka
terytorialna

2010

Gmina Poniatowa
Miasto
Obszar wiejski

10,8
11,0
10,3

Gmina Poniatowa
Miasto
Obszar wiejski

9,9
8,7
12,1

Gmina Poniatowa
Miasto
Obszar wiejski

0,9
2,3
-1,7

2011

2012

2013

Urodzenia żywe na 1000 ludności
9,9
9,1
7,9
9,3
8,6
6,9
10,9
10,2
9,8
Zgony na 1000 ludności
9,8
10,6
10,3
9,6
8,0
10,4
9,9
15,6
10,0
Przyrost naturalny na 1000 ludności
0,1
-1.5
-2,3
-0,3
0,6
-3,5
1,0
-5,4
-0,2

2014

2015

8,9
7,8
10,8

8,2
8,0
8,5

10,4
8,6
13,6

9,7
6,7
15,2

-1,5
-0,8
-2,7

-1,6
1,3
-6,7

Źródło: BDL GUS

Obserwując zachodzące procesy w strukturze ludności całego kraju należy spodziewać się utrzymania
negatywnych tendencji. Biorąc pod uwagę możliwości rozwojowe gminy Poniatowa, ze względu na
ciągły ujemny wskaźnik przyrostu naturalnego, potencjał ludnościowy jest bardzo osłabiony.
Wykres 4. Ruch naturalny w gminie Poniatowa w latach 2010-2015

Źródło: BDL GUS

W latach 2010-2014 w gminie Poniatowa saldo migracji było ujemne, co świadczy o większym
odpływie ludności z terenu gminy, przy mniejszym napływie. W 2014 roku wskaźnik salda migracji
wynosił -5,3‰. W analizowanym przedziale czasowym wskaźnik salda migracji ulegał wahaniom,
najniższą wartość odnotowano w 2013 roku (-8,8‰) natomiast najwyższą w 2014 roku (-5,3‰).
Wysoki odpływ ludności spowodowany jest przede wszystkim przyczynami ekonomicznymi, tj. chęcią
poprawy warunków bytowych, lepszą dostępnością do pracy w dużych miejskich aglomeracjach,
a także emigracją młodych ludzi w celu podjęcia nauki w ośrodkach akademickich.
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Wykres 5. Wskaźnik salda migracji w latach 2010-2015 w gminie Poniatowa

Źródło: BDL GUS

W 2014 roku z obszaru gminy wymeldowało się 219 osób, natomiast zameldowało 140.
Intensywniejszemu procesowi odpływu ludności ulega miasto Poniatowa, co może być związane
z procesem suburbanizacji tj. tendencją do wyprowadzania się mieszkańców miast na obszary wiejskie.
Wykres 6. Zameldowania i wymeldowania w latach 2010-2014 w gminie Poniatowa

Źródło: BDL GUS

Gęstość zaludnienia
Gęstość zaludnienia w gminie Poniatowa jest bardzo wysoka. Wskaźnik gęstości zaludnienia w 2015
roku wynosił 173 os./km2. Wartość dla miasta Poniatowa to 622 os./km2, natomiast dla obszaru
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wiejskiego – 74 os./km2. Gęstość zaludnienia gminy jest ponad 2,3 razy większa niż średnia gęstość
zaludnienia powiatu opolskiego wynosząca 75 os./km2 i prawie 2 razy większa niż gęstość zaludnienia
w gminie Opole Lubelskie – 91 os./km2.
Największy wskaźnik gęstości zaludnienia odnotowano w Osiedlach: Nowe Miasto – 13 165 os./km2,
Tysiąclecia – 3 234 os./km2 i Przedwiośnie – 2 000 os./km2. Najniższą gęstością zaludnienia
charakteryzują się sołectwa: Obliźniak – 38 os./km2 i Kocianów – 49 os./km2.
Ryc. 3. Gęstość zaludnienia w osiedlach i sołectwach gminy Poniatowa

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Poniatowej

Struktura płci i wieku
Struktura płci mieszkańców gminy Poniatowa charakteryzuje się zdecydowanie większym udziałem
kobiet. Przewaga liczby kobiet nad liczbą mężczyzn jest szczególnie widoczna w przedziale wiekowym
50 lat i więcej.
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Wykres 7. Piramida wieku mieszkańców gminy Poniatowa w 2015 r.

Źródło: BDL GUS

Współczynnik feminizacji wynosi 109 i jest to wartość wyższa niż średnia dla powiatu opolskiego
(105). Wskaźnik ten utrzymuje się na jednakowym poziomie w całym analizowanym okresie tj. w
latach 2010-2015. Przewaga liczby kobiet nad liczbą mężczyzn jest szczególnie widoczna na obszarze
miasta, gdzie współczynnik feminizacji wynosi 112.
Wykres 8. Współczynnik feminizacji w gminie Poniatowa i powiecie opolskim

Źródło: BDL GUS, 2015
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Analizując odsetek ludności według ekonomicznych grup wieku, w analizowanym okresie, można
zaobserwować stały spadek liczby osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym przy
jednoczesnym wzroście liczby osób w wieku poprodukcyjnym. Świadczy to o postępującym procesie
starzenia się społeczeństwa, które widoczne jest na obszarze całego kraju.
Wykres 9. Udział ludności według ekonomicznych grup wieku w gminie Poniatowa w latach 2010-2015

Źródło: BDL GUS

Biorąc pod uwagę udział poszczególnych grup wieku na obszarze miasta Poniatowa i na obszarze
wiejskim, to w mieście zachodzi intensywniejszy proces starzenia się społeczeństwa. Udział osób
w wieku poprodukcyjnym na obszarze miejskim wynosi bowiem 22,4%, natomiast na obszarze
wiejskim – 19,4%.
Wykres 10. Udział ludności według ekonomicznych grup wieku w 2015 roku

Źródło: BDL GUS, 2015

Wskaźnik obciążenia demograficznego prezentuje liczbę ludności w wieku nieprodukcyjnym (suma
liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym) na 100 osób w wieku produkcyjnym.
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Wartość wskaźnika w gminie Poniatowa w latach 2010-2015 ulegała stałemu wzrostowi. W latach
2010-2013 wartość wskaźnika obciążenia demograficznego w gminie Poniatowa była dużo niższa niż
w powiecie opolskim i województwie lubelskim, obecnie wartości dla wszystkich jednostek są bardzo
zbliżone.
Wykres 11. Wskaźnik obciążenia demograficznego na terenie województwa lubelskiego, powiatu opolskiego i gminy Poniatowa

Źródło: BDL GUS

Scharakteryzowane powyżej trendy demograficzne mają niekorzystny wpływ na rynek pracy oraz
system ubezpieczeń społecznych. Mogą również wpłynąć na sytuację finansową gminy, gdyż wzrost
liczby ludności w wieku poprodukcyjnym powoduje potrzebę zwiększenia wydatków na pomoc
społeczną i zapewnienie opieki osobom starszym.

Prognoza demograficzna
Biorąc pod uwagę prognozy liczby ludności Głównego Urzędu Statystycznego w 2050 r. powiat opolski
zamieszkiwany będzie przez 113 836 osób, czyli o 14,4% osób mniej niż w roku 2015. Zgodnie
z prognozą tereny miast (Poniatowej i Opola Lubelskiego) do 2050 roku opuści 5 469 mieszkańców
(około 30% ogółu ludności miejskiej) w porównaniu do 2015 roku, a na terenach wiejskich nastąpi
spadek liczby mieszkańców o około 11,9%. Wyniki prognozy świadczą o większej liczbie osób
emigrujących z terenów miejskich niż wiejskich, co wiąże się z obserwowaną tendencją suburbanizacji
i coraz częstszych decyzji o osiedlaniu się ludności na obszarach wiejskich. Ogólny spadek liczby
ludności w powiecie opolskim wynika z zachodzących zmian w strukturze demograficznej
i gospodarczej na terenie całego kraju, szczególnie w Polsce Wschodniej.

3.1.2.

Rynek pracy

Aktywność ekonomiczna ludności wywiera znaczący wpływ na poziom rozwoju społecznogospodarczego określonych regionów, gmin i miast, a także kierunki jego zmian w czasie. Osoby
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aktywne zawodowo tworzą rynek pracy, który najczęściej charakteryzowany jest przez takie czynniki
jak rozmiary zatrudnienia oraz bezrobocia.

Zatrudnienie
Na terenie gminy Poniatowa w 2015 roku pracowało 2 178 osób, z czego 2 002 stanowiły osoby
zamieszkujące miasto Poniatowa, natomiast 176 to mieszkańcy obszaru wiejskiego gminy. Jest to
wartość niewielka w stosunku do ogólnej liczby osób w wieku produkcyjnym (9 082 osoby). Wartości
są jednak zaniżone, ponieważ statystyka nie obejmuje osób zatrudnionych w jednostkach
budżetowych w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących
w indywidualnych gospodarstwach rolnych, osób duchownych, osób pracujących w organizacjach,
fundacjach, związkach i stowarzyszeniach, osób pracujących w zakładach osób fizycznych o liczbie
pracujących do 5 osób (dla lat 1995-1998) oraz w zakładach osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą o liczbie pracujących do 9 osób (dla 1999 r.), a także w podmiotach gospodarczych
o liczbie pracujących do 9 osób (od 2000 r.). Liczba osób pracujących w gminie Poniatowa wzrosła
w stosunku do roku 2010 o 128 osób (5,9%). W 2015 r. minimalnie większy odsetek wśród osób
zatrudnionych stanowiły kobiety – 50,1% (1 090 osób).
Wykres 12. Liczba osób pracujących w gminie Poniatowa w latach 2010-2015

Źródło: BDL GUS

W przeliczeniu na 1000 mieszkańców w gminie Poniatowa pracuje 149 osób, z czego w mieście
Poniatowa wskaźnik przyjmuje wartość 211 os./1000 mieszk., natomiast na obszarze wiejskim jedynie
34 os./1000 mieszk.
Tabela 2. Najwięksi pracodawcy w gminie Poniatowa
Lp.

Nazwa

Lokalizacja

Branża

1.

Stella Pack S.A.

ul. Przemysłowa, Poniatowa

produkcyjna

2.
3.

Polifolia Sp. z o.o.
"Wentworth Tech" Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 28, Poniatowa
ul. Przemysłowa 19, Poniatowa

produkcyjna
metalowa
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4.
5.
6.
7.

Pawtrans Sp. z o.o.
Brass Sp. z o.o. (TSSE)
Lubsad Sp. z o.o.
"Metalton" SP.J.

ul. Szkolna 19, Poniatowa
ul. Przemysłowa 31, 2Poniatowa
ul. Szkolna, 24-320 Poniatowa
ul. Przemysłowa 31, Poniatowa

8.

Probatus Sp. z o.o., Sp. K.

ul. Przemysłowa 46, 24-320 Poniatowa

9.

Orzeł S.A.

ul. Przemysłowa 50, 24-320 Poniatowa

15.
16.
17.

Stolarnia Stolmako Andrzej
Makolągwa
Kowala S.A.
Prospekt Sp. z o.o.
Malec Sp. J.
"Poniatowa" Piekarnia S.C.
Jarosław Kubic i Maria Kubić
Art. Plast Sp. z o.o.
WZT Bus Poniatowa
SFW "Energia" Sp. z o.o.

18.

Hotel Słowik

10.
11.
12.
13.
14.

19.
20.
21.
22.
23.

"Tylkowski" fabryka mebli ze
Swarzędza
Sklep „Biedronka”
Sklep „Stokrotka”
Centrum Obróbki Granitu
Waldemar Kotłowski
Usługi Transportowe Zbigniew
Młyniec

transportowa
metalowa
przetwórstwo
metalowa
Usługi związane z
zagospodarowanie
m zieleni
przetwórstwo
przemysłowe

Ok. 100 osób
Ok. 70 osób
Ok. 60 osób
Ok. 52 osób

ul. Leśniczówka 21, 24-320 Poniatowa

produkcyjna

Ok. 30 osób

ul. Przemysłowa 11, 24-20 Poniatowa
ul. Przemysłowa 33, Poniatowa
ul. Szkolna 24, Poniatowa

produkcyjna
produkcyjna
produkcyjna

Ok. 29 osób
Ok. 27 osób
Ok. 25 osób

ul. Szkolna 26, Poniatowa

spożywcza

Ok. 25 osób

ul. Przemysłowa 27, Poniatowa
ul. Fabryczna 16K, 24-320 Poniatowa
ul. Przemysłowa 8, 24-320 Poniatowa

produkcyjna
transportowa
produkcyjna
Usługi hotelarskie
i gastronomiczne

Ok. 20 osób
Ok. 20 osób
Ok. 20 osób

ul. Przemysłowa 18, Poniatowa

produkcja

Ok. 10 osób

ul. 1 Maja, 24-320 Poniatowa
ul. Nałęczowska 10, 24-320 Poniatowa

sprzedaż
sprzedaż

Ok. 10 osób
Ok. 10 osób

ul. Leśniczówka 32a, 24-320 Poniatowa

produkcyjna

Ok. 10 osób

ul. Fabryczna 16, 24-320 Poniatowa

transport

Ok. 10 osób

ul. Spacerowa 3, 24-320 Poniatowa

24.

CAR -BUD Jacek Szlachetka

Szkolna 10A, 24-320 Poniatowa

25.

"Bimar" Małgorzata Bigos

ul. Szkolna 25, 4-320 Poniatowa

26.

HENRYK TOMASIKPrzedsiębiorstwo ProdukcyjnoHandlowe "ELTOM"

Ul. Fabryczna 16, 24-320 Poniatowa

Naprawa i
konserwacja
Sprzedaż i
naprawy
produkcyjna

Ok. 35 osób
Ok. 30 osób

Ok. 12 osób

Ok. 8 osób
Ok. 6 osób
Ok. 4 osoby

Źródło: dane Urzędu Miejskiego w Poniatowej

Negatywną cechą rynku pracy w gminie Poniatowa jest niedopasowanie kwalifikacji potencjalnych
pracowników do technologii wykorzystywanych przez poniatowskich pracodawców oraz brak
potrzebnych kompetencji przy otrzymaniu zatrudnienia. Szkolnictwo zawodowe na obszarze gminy
powinno zostać bardziej dostosowane do branż funkcjonujących w gminie oraz powinno
wykorzystywać nowoczesne technologie, takie, które są wykorzystywane na lokalnym rynku pracy.

Bezrobocie
Gmina Poniatowa, boryka się z problemami na rynku pracy związanymi z bezrobociem oraz
niedostateczną liczbą miejsc pracy. W 2015 roku liczba bezrobotnych wynosiła w gminie 921 osób.
Pozytywną cechą jest stały spadek liczby osób bezrobotnych od 2010 r. W latach 2010-2015 ich liczba
zmniejszyła się o 30,4%. Problem bezrobocia dotyka w większym stopniu mężczyzn niż kobiety.
W 2015 roku 52,2% bezrobotnych stanowili mężczyźni. Bezrobotni zamieszkujący gminę Poniatowa
stanowią 26% ogółu bezrobotnych powiatu opolskiego.
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Wykres 13. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w gminie Poniatowa w latach 2010-2015

Źródło: BDL GUS

Stopa bezrobocia (stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie)
30 czerwca 2015 r. w powiecie opolskim wyniosła 12,9%. Jest to wartość wyższa niż średnia dla
województwa i kraju.
Ryc. 4. Stopa bezrobocia w powiatach województwa lubelskiego

Źródło: Urząd Statystyczny w Lubinie
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Stopa bezrobocia liczona jest w podziale na powiaty, w podziale na gminy prześledzić możemy jedynie
wskaźnik bezrobocia czyli udział osób bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym.
W 2015 roku wyniósł on w gminie Poniatowa 10,1%.
Według danych Urzędu Miejskiego w Poniatowej w 2015 r. najwięcej zarejestrowanych osób
bezrobotnych zamieszkiwało jednostkę pomocniczą Osiedle Tysiąclecia (114) i Stare Miasto (105).
W jednostce Stare Miasto mieszka najwięcej osób bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym
i niżej (28 na 183 takie osoby w całej gminie w 2015 r.). Również na obszarze jednostki Stare Miasto
występuje najwięcej osób długotrwale bezrobotnych (73 na 590 w całej gminie). Pozytywny jest fakt
malejącej liczby osób bezrobotnych w gminie Poniatowa w ostatnich latach.

29

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Poniatowa na lata 2017-2023
Tabela 3. Charakterystyka bezrobocia na obszarze gminy Poniatowa w latach 2013-2015

Liczba osób
bezrobotnych

Udział liczby
osób
bezrobotnych
w liczbie
ludności w
wieku
produkcyjnym

2013 r. 2014 r. 2015 r.

2015 r.

Lp. Jednostka pomocnicza gminy

Liczba osób
bezrobotnych z
wykształceniem
gimnazjalnym i niższym

Udział liczby osób
bezrobotnych z
wykształceniem
gimnazjalnym i
niższym w ogólnej
liczbie ludności

2013 r. 2014 r. 2015 r.
11
14
13

2015 r.
0,9

2013 r.

Liczba osób długotrwale
bezrobotnych

2014 r. 2015 r.

Udział liczby osób
długotrwale
bezrobotnych w
ogólnej liczbie
ludności
2015 r.

1

Osiedle Nowe Miasto – Północ

105

103

90

9,7

61

68

54

3,9

2

Osiedle Nowe Miasto – Południe

104

102

88

12,6

21

35

9

0,7

72

66

53

4,3

3

Osiedle Stare Miasto – Modrzewiowa

0

0

0

0,0

12

8

6

1,1

28

21

18

3,2

4

Osiedle Stare Miasto

134

110

105

20,4

36

26

28

3,7

92

82

73

9,6

2

2

0,2

5

Osiedle Tysiąclecia – Kraczewicka

53

51

52

8,2

4

31

33

29

3,1

6

Osiedle Tysiąclecia

145

118

114

9,9

23

25

15

0,8

102

89

66

3,3

7

Osiedle Przedwiośnie

79

63

57

9,5

9

7

7

0,9

51

41

34

4,3

8

Osiedle Przylesie

27

19

18

11,0

2

1

2

0,8

16

12

13

5,0

9

Sołectwo Henin

53

44

46

9,8

8

7

7

0,9

36

31

20

2,7

17,9

2

4

5

2,9

14

14

15

8,6

5

4

0,7

10 Sołectwo Leśniczówka

21

21

21

11 Sołectwo Młynki

34

26

21

6,0

6

23

17

11

2,1

12 Dąbrowa Wronowska

27

24

20

7,7

4

1

3

0,7

17

12

10

2,5

13 Kocianów

13

9

8

9,3

3

4

4

3,0

7

6

4

3,0

14 Kowala Pierwsza

43

40

31

10,7

10

10

12

2,7

30

29

22

4,9

8

7

1,4

15 Kowala Druga

50

46

44

13,7

11

33

34

35

6,8

16 Kraczewice Prywatne

44

32

33

7,9

10

6

6

0,9

28

17

15

2,2

17 Kraczewice Rządowe

26

27

20

8,7

5

6

2

0,6

18

17

17

4,8

18 Niezabitów

50

55

48

17,1

17

19

17

4,1

38

40

37

8,9

19 Niezabitów-Kolonia

14

10

9

7,2

1

1

1

0,5

9

8

6

2,9

20 Obliźniak

3

3

1

1,1

1

0

1

0,7

2

1

1

0,7

3

7

3,1

21 Plizin

15

23

19

13,7

3

9

6

9

3,9

22 Poniatowa-Kolonia (1 i 2)

3

3

2

1,1

1

1

0

0,0

5

6

2

0,6

23 Poniatowa-Kolonia (3 i 4)

12

13

13

10,8

6

7

7

3,9

7

7

7

3,9
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24 Poniatowa (wieś)

41

33

32

10,5

7

8

7

1,4

26

25

17

3,4

25 Spławy

7

2

3

3,9

1

0

0

0,0

2

2

2

1,6

26 Szczuczki Kolonia

20

12

15

10,4

5

4

6

2,6

13

10

10

4,3

27 Wólka Łubkowska

9

5

4

9,5

2

1

2

2,9

6

4

4

5,7

12
1144

12
1006

10
924

7,5
9,5

4

3

4

1,9

216

184

1,6

7
783

4
702

6
590

2,8

225

28 Zofianka
SUMA/ŚREDNIA

4,0

Źródło: dane Urzędu Miejskiego w Poniatowej
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3.1.3.

Wykluczenie społeczne

Realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej na terenie gminy Poniatowa zajmuje się Ośrodek
Pomocy Społecznej w Poniatowej, zlokalizowany przy ul. Młodzieżowej 2. Ponadto przy ul. 11
Listopada funkcjonuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą
w Poniatowej. PCPR jest samodzielną jednostką organizacyjno-budżetową powołaną do realizacji
zadań własnych i z zakresu administracji rządowej, zleconych do realizacji przez powiat w zakresie
ustawy o pomocy społecznej, wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie, a także z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych2.
Według danych BDL GUS w 2015 roku na terenie gminy Poniatowa ze środowiskowej pomocy
społecznej skorzystało 609 osób (4,2% ogółu ludności gminy) żyjących w 217 gospodarstwach
domowych. Na przestrzeni lat 2010-2015 wartość ta systematycznie spadała. Od 2010 roku
odnotowano spadek osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej o 283 osoby (31,7%).
Spośród osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej, 51,7% nie przekroczyło kryterium
dochodowego.
Mieszkańcy gminy korzystają również ze świadczeń rodzinnych. Liczba rodzin otrzymujących zasiłki
rodzinne na dzieci wykazuje stałą tendencję spadkową. W porównaniu do roku 2010 liczba ta zmalała
o 45%.
Tabela 4. Korzystający ze środowiskowej pomocy społecznej na terenie gminy Poniatowa w latach 2010-2015
2010

2011

2012

2013

2014

2015

275

284

287

293

259

217

892

895

872

856

756

609

846

764

656

596

508

465

Gospodarstwa
domowe
korzystające
ze
środowiskowej pomocy społecznej
Osoby w gospodarstwach domowych korzystające
ze środowiskowej pomocy społecznej
Rodziny otrzymujące zasiłki rodzinne na dzieci

Źródło: BDL GUS

W 2015 r. 606 mieszkańców gminy Poniatowa pobrało zasiłki z pomocy społecznej. Od 2013 r. liczba
ta zmniejszyła się o 184 osoby, co wynika między innymi z weryfikacji kryteriów dochodowych
ograniczających liczbę osób uprawnionych do korzystania z tego typu wsparcia.
Tabela 5. Liczba osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej w latach 2013-2015

Lp.

2

Jednostka pomocnicza gminy

Liczba osób w rodzinach pobierających zasiłki
z pomocy społecznej

Udział liczby osób pobierających
zasiłki z pomocy społecznej w
ogólnej liczbie ludności (%)

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2015 r.

1

Osiedle Nowe Miasto – Północ

56

40

40

2,9

2

Osiedle Nowe Miasto – Południe

81

76

61

4,9

3

Osiedle Stare Miasto – Modrzewiowa

38

30

26

4,6

4

Osiedle Stare Miasto

95

97

99

13,0

5

Osiedle Tysiąclecia – Kraczewicka

23

14

15

1,6

6

Osiedle Tysiąclecia

54

43

35

1,8

http://www.pcpropolelub.eurzad.eu/ps_pcpr/onas.html
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4

0,5

6

9

3,5

15

14

1,9

7

5

2,9

12

8

13

2,4

Dąbrowa Wronowska

10

10

13

3,2

13

Kocianów

12

10

6

4,5

14

Kowala Pierwsza

36

26

23

5,1

15

Kowala Druga

42

33

30

5,8

16

Kraczewice Prywatne

38

35

26

3,9

17

Kraczewice Rządowe

18

24

13

3,7

18

Niezabitów

43

41

36

8,7

19

Niezabitów-Kolonia

13

1

1

0,5

20

Obliźniak

1

1

1

0,7

21

Plizin

17

17

20

8,9

22

Poniatowa-Kolonia (1 i 2)

34

13

30

9,4

23

Poniatowa-Kolonia (3 i 4)

32

12

18

10,1

24

Poniatowa (wieś)

33

21

25

4,9

25

Spławy

6

0

0

0,0

26

Szczuczki Kolonia

13

11

10

4,3

27

Wólka Łubkowska

8

8

8

11,4

28

Zofianka

29
790

37
637

25
606

11,6
4,8

7

Osiedle Przedwiośnie

8

Osiedle Przylesie

1

9

Sołectwo Henin

35

10

Sołectwo Leśniczówka

9

11

Sołectwo Młynki

12

SUMAŚREDNIA

1

1

Źródło: dane Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniatowej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniatowej prowadzi statystyki dotyczące przemocy w rodzinach,
według których w 2014 roku 57 rodzin objętych było pomocą zespołów interdyscyplinarnych. Na
obszarze gminy utworzono 74 grupy robocze, z których pomocy skorzystały 104 osoby. Najliczniejszą
grupę stanowiły kobiety (54,8%), następnie dzieci (31,7%) i mężczyźni (13,5%).
Tabela 6. Formy udzielonej pomocy ofiarom przemocy w roku 2013
Wyszczególnienie
Interwencja kryzysowa - ogółem
w tym: udzielona dzieciom
w tym: udzielona współmałżonkom lub
partnerom w związkach nieformalnych
w tym: udzielona innym osobom w rodzinie

Liczba osób, którym
udzielono pomocy
56
31

31
17

Liczba osób
w rodzinach
117
75

23

23

87

2

1

5

Liczba rodzin

Źródło: dane Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniatowej

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu
o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. Procedura
„Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych, w związku
z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.
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W 2015 roku gminę Poniatowa zamieszkiwało 49 rodzin posiadających „Niebieską Kartę”. Największa
liczba rodzin była zameldowana na obszarze jednostek: Osiedle Stare Miasto (7 rodzin), Osiedle Nowe
Miasto – Północ (6 rodzin) i Osiedle Nowe Miasto – Południe (6 rodzin). Zarówno w całej gminie, jaki
w każdej z tych jednostek w ostatnich latach nastąpił gwałtowny wzrost liczby rodzin, w których
występuje przemoc: w 2013 r. na obszarze jednostek Osiedle Stare Miasto i Osiedla Nowe Miasto –
Północ zamieszkiwały zaledwie po 2 takie rodziny, natomiast na obszarze Osiedla Nowe Miasto –
Południe – tylko 3 rodziny. Łącznie w 2013 r. na obszarze gminy założonych było 37 „Niebieskich
Kart”.
W 2015 r. w niektórych jednostkach pomocniczych gminy nie została założona żadna „Niebieska
Karta”: sołectwo Kocianów, Kraczewice Prywatne, Obliźniak, Plizin, Poniatowa-Kolonia (3 i 4),
Spławy oraz Wólka Łubkowska.
Przemoc w rodzinach obrazuje również liczba przeprowadzonych przez policję interwencji
domowych. Jeszcze do niedawna przemoc domowa traktowana była jako awantura domowa, która
może mieć miejsce w rodzinach patologicznych. Agresję pomiędzy członkami rodziny uważano za
jedną z wielu normalnych form zachowania w codziennym życiu. W przeszłości przemoc była
postrzegana jako akceptowalny sposób rozwiązywania problemów i sprawowania nad dziećmi władzy
i kontroli rodzicielskiej. Wraz ze wzrostem świadomości społeczeństwa przemoc w rodzinie przestaje
być akceptowana, w związku z czym należy podejmować działania zmierzające do pomocy ofiarom
przemocy oraz zapobiegania takim zdarzeniom w przyszłości. Podczas interwencji domowej związanej
z przemocą w rodzinie funkcjonariusze policji powinni wdrożyć procedurę „Niebieskie Karty”
i zapewnić ofierze przemocy profesjonalną pomoc. W 2015 r. na terenie całej gminy zanotowano 103
interwencje domowe, od 2013 r. liczba ta wzrosła aż o 27%. Najwięcej interwencji domowych w 2015
r. odbyło się w jednostce pomocniczej gminy Osiedle Nowe Miasto – Południe (19 interwencji) oraz
Osiedle Stare Miasto (16 interwencji).
O zaburzeniach funkcji rodziny na terenie gminy Poniatowa mówi również liczba rodzin formalnie
uznanych za niezdolna do opieki nad dziećmi. Zarówno w 2013 r., jaki i w 2015 r. na terenie gminy
zameldowanych było 16 takich rodzin, różni się natomiast ich liczba w poszczególnych jednostkach.
Najwięcej rodzin, które nie były w stanie zaopiekować się i wychować dzieci mieszkało w jednostce
Osiedle Stare Miasto (4 rodziny). Od 2013 r. liczba ta wzrosła o 1 rodzinę.
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Tabela 7. Dane i wskaźniki obrazujące narastające problemy w rodzinach na terenie gminy Poniatowa w 2013 i 2015 r.

Lp. Jednostka pomocnicza gminy

Liczba „niebieskich kart”
Liczba "niebieskich
(rodzin patologicznych, w
kart" na 1000
których występuje przemoc)
mieszkańców
2013 r.

2015 r.

2015 r.

Liczba
interwencji
domowych

Liczba
interwencji
domowych na
1000
mieszkańców

2013 r. 2015 r.

2015 r.

2013 r.

2015 r.

2015 r.

Liczba rodzin
formalnie uznanych za
niezdolne do opieki
nad dziećmi

Liczba rodzin formalnie
uznanych za niezdolne do
opieki nad dziećmi na 1000
mieszkańców

1

Osiedle Nowe Miasto – Północ

2

6

4,3

4

7

5,0

2

2

1,4

2

Osiedle Nowe Miasto – Południe

3

6

4,8

16

19

15,3

2

2

1,6

3

Osiedle Stare Miasto – Modrzewiowa

2

2

3,6

5

4

7,1

0

0

0,0

4

Osiedle Stare Miasto

2

7

9,2

10

16

20,9

3

4

5,2

5

Osiedle Tysiąclecia – Kraczewicka

1

1

1,1

1

3

3,2

2

2

2,1

6

Osiedle Tysiąclecia

4

5

2,5

4

9

4,6

1

2

1,1

7

Osiedle Przedwiośnie

1

3

3,8

6

6

7,5

0

0

0,0

8

Osiedle Przylesie

1

3

11,5

1

3

11,5

0

0

0,0

9

Sołectwo Henin

3

1

1,3

1

2

2,7

1

1

1,3

10 Sołectwo Leśniczówka

0

1

5,7

0

1

5,7

1

1

5,7

11 Sołectwo Młynki

2

1

1,9

4

2

3,7

0

0

0,0

12 Dąbrowa Wronowska

2

1

2,5

2

1

2,5

0

0

0,0

13 Kocianów

0

0

0,0

0

0

0,0

0

0

0,0

14 Kowala Pierwsza

5

1

2,2

8

2

4,5

0

0

0,0

15 Kowala Druga

1

1

1,9

0

3

5,8

0

0

0,0

16 Kraczewice Prywatne

4

0

0,0

10

9

13,5

1

0

0,0

17 Kraczewice Rządowe

0

1

2,8

3

2

5,7

0

0

0,0

18 Niezabitów

1

1

2,4

0

0

0,0

1

0

0,0

19 Niezabitów-Kolonia

0

2

9,8

0

2

9,8

0

0

0,0

20 Obliźniak

0

0

0,0

0

0

0,0

0

0

0,0

21 Plizin

1

0

0,0

1

0

0,0

1

1

4,4

22 Poniatowa-Kolonia (1 i 2)

1

1

3,1

3

4

12,5

0

0

0,0

23 Poniatowa-Kolonia (3 i 4)

0

0

0,0

0

0

0,0

0

0

0,0
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24 Poniatowa (wieś)

0

2

3,9

0

3

5,9

0

0

0,0

25 Spławy

0

0

0,0

0

0

0,0

0

0

0,0

26 Szczuczki Kolonia

0

1

4,3

0

1

4,3

0

0

0,0

27 Wólka Łubkowska

0

0

0,0

0

0

0,0

0

0

0,0

28 Zofianka

1

2
49

9,3

2

4

18,6

1

1

4,7

3,3

81

103

6,1

16

16

1,0

SUMA/ŚREDNIA

37

Źródło: dane Urzędu Miejskiego w Poniatowej
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3.1.4.

Infrastruktura społeczna oraz jakość oferowanych usług

Edukacja i sport
Jednostki samorządu terytorialnego prowadzą działalność oświatową, która jest jednym
z najważniejszych zadań własnych gminy. Gmina realizuje zadania w zakresie szkolnictwa zgodnie
z ustawą o systemie oświaty i ustawą o samorządzie gminnym.
Prawidłowe funkcjonowanie szkolnictwa oraz odpowiednio postępujący proces edukacji stanowi
czynnik warunkujący kształtowanie zasobów intelektualnych, co w dłuższej perspektywie czasu
przyczyni się do rozwoju gospodarczego jednostki terytorialnej. Jakość kształcenia bezpośrednio wiąże
się z problemami w zakresie bezrobocia oraz niedostosowania kwalifikacji do potrzeb obowiązujących
na rynku pracy.
Na obszarze gminy Poniatowa funkcjonuje relatywnie duża liczba placówek oświatowych na różnym
poziomie kształcenia.
Przy ulicy Kraczewickiej 15 w Poniatowej znajduje się prywatny żłobek „Tęczowy Raj”. Żłobek ten
jest jedyną placówką w gminie świadczącą usługi w zakresie opieki nad dziećmi do 3 roku życia.
Placówka dysponuje 14 miejscami dla dzieci w wieku żłobkowym.
W gminie znajdują się łącznie 2 przedszkola:



Przedszkole Miejskie w Poniatowej – W mieście Poniatowa funkcjonuje Przedszkole Miejskie,
które powstało z połączenia dwóch placówek wychowania przedszkolnego: Przedszkola nr 3 i
Przedszkola nr 4. Obecnie przedszkole mieści się w dwóch budynkach przy ulicy Szkolnej 7 i
8a. Placówka dysponuje łącznie 275 miejscami w 11 grupach wiekowych. W każdym oddziale
pracują dwie nauczycielki w systemie zmianowym. Przedszkole Miejskie wyposażone jest w
atrakcyjne pomoce dydaktyczne i zabawki, zapewniające dzieciom możliwość zabawy i nauki
w warunkach bezpiecznych i dostosowanych do ich potrzeb.



Przedszkole „Tęczowy Raj” – Jest to prywatne przedszkole mieszczące się przy ulicy
Kraczewickiej 15 w Poniatowej.

W gminie znajduje się również 5 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach
podstawowych, do których w 2015 roku uczęszczało łącznie 115 dzieci:






Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Poniatowej Kolonii – 1 oddział,
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Kowali – 2 oddziały,
Szkoła Podstawowa im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Niezabitowie – 1 oddział,
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kraczewicach Prywatnych – 1 oddział.

W 2014 roku wychowaniem przedszkolnym objętych było 422 dzieci w wieku 3-6 lat, co stanowiło
81,2% wszystkich dzieci w wieku 3-6 lat (BDL GUS). W stosunku do roku poprzedniego wartość ta
spadła o 12%. Biorąc pod uwagę liczbę dostępnych miejsc w przedszkolach oraz liczbę dzieci w wieku
przedszkolnym

można

wnioskować,

iż

infrastruktura

służąca

wychowaniu

na

poziomie

przedszkolnym zaspakaja obecne potrzeby mieszkańców.
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W gminie funkcjonuje 6 szkół podstawowych:



Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej – szkoła utworzona w 1949 roku
decyzją władz oświatowych. Pierwotnie mieściła się w jednym z budynków mieszkalnych
(dzisiejsza ul. Modrzewiowa 4). W 1954 roku rozpoczęto budowę nowej szkoły przy ulicy 22
Lipca (obecnie 11 Listopada), którą oddano do użytku 12 września 1956 roku. W 1957 roku
szkoła podstawowa została przemianowana na szkołę ogólnokształcącą stopnia podstawowego
i licealnego. W 1967 roku do użytku oddano nowy budynek szkoły podstawowej przy ulicy
Szkolnej 9 i ostatecznie oddzielono szkołę podstawową od liceum ogólnokształcącego.
1 września 1984 roku miało miejsce nadanie placówce imienia Stefana Żeromskiego. W roku
szkolnym 2015/2016 w szkole uczyło się 575 uczniów w 24 oddziałach.



Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Poniatowej Kolonii – początki szkolnictwa na
terenie Poniatowej Wsi i Poniatowej Kolonii sięgają roku 1920. Wówczas nauka odbywała się
w domu państwa Olszowych, a następnie w Domu Ludowym znajdującym się w Poniatowej
(wsi). Dzięki usilnym staraniom mieszkańców i przy dużym nakładzie ich pracy w 1968 roku
wybudowano nowy budynek szkolny w Poniatowej Kolonii. W 2010 roku odbyła się
uroczystość nadania szkole imienia Jana Kochanowskiego oraz poświęcenia nowego sztandaru
szkoły. Od 2002 roku w obecnym budynku szkolnym funkcjonuje 6 oddziałów szkoły
podstawowej oraz oddział przedszkolny3.



Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Kowali – powstała w 1916 r. jako szkoła
dwuklasowa. Przez sto lat zmieniała się i przechodziła wiele przekształceń i reform. W roku
2005 otrzymała imię Henryka Sienkiewicza. Obecnie jest to szkoła podstawowa z dwoma
oddziałami przedszkolnymi, obwodem obejmuje miejscowości: Spławy, Kowalę Pierwszą
i Kowalę Drugą. Uczęszczają do niej również dzieci z pobliskiej Wolicy. W ostatnich latach
placówka zyskała nowy, atrakcyjny wygląd, została odnowiona zarówno wewnątrz jak i na
zewnątrz. Uczniowie zdobywają wiedzę „pod okiem” wykwalifikowanej kadry, w estetycznych
i bardzo dobrze wyposażonych salach lekcyjnych.



Szkoła Podstawowa im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Niezabitowie – powstała w marcu 1915
roku jako jednoklasowa Szkoła Początkowa. W tym samym roku 17 gospodarzy utworzyło
spółkę, która wybudowała budynek przeznaczony dla oświaty. Służył on dzieciom przez
następne 50 lat. Nowy budynek szkolny, funkcjonujący do chwili obecnej, oddano do użytku
w 1964 roku. W chwili obecnej w placówce uczy się 91 uczniów w klasach 1-6 oraz 25 dzieci
oddziału przedszkolnego.



Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kraczewicach – początki szkolnictwa na terenie
Kraczewic sięgają lat 20. XX wieku. Wtedy również podjęto pracę nad budową szkoły, w którą
zaangażowani byli wszyscy mieszkańcy. Szkołę oddano do użytku w 1929 roku. Obecnie
szkoła jest jedną z najnowocześniejszych placówek oświatowych w gminie Poniatowa. Na
uwagę zasługuje duża sala gimnastyczna, pracownia komputerowa, boisko szkolne, przestronne

3

http://www.sppkolonia.szkolnastrona.pl/index.php?c=page&id=38

38

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Poniatowa na lata 2017-2023

sale lekcyjne wyposażone w tablice interaktywne oraz kolorowe place zabaw. Szkoła
zrealizowała kilka projektów unijnych, dzięki którym pozyskała wiele pomocy dydaktycznych.
W 1999 roku placówce nadano imię Marii Konopnickiej. W roku szkolnym 2016/2017 do
szkoły uczęszczało 77 uczniów klas 1-6 oraz 50 dzieci w oddziałach przedszkolnych4.



Społeczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wronowskiej – różni się od pozostałych szkół
jedynie sposobem finansowania. Ma uprawnienia szkoły publicznej i podlega nadzorowi
Kuratora Oświaty w Lublinie. Szkoły prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego
oprócz subwencji oświatowej otrzymują także dotacje, szkoła społeczna otrzymuje tylko
subwencję. Organem prowadzącym placówki nie jest gmina, ale powołane wcześniej
Obywatelskie Stowarzyszenie Edukacyjne "Żaczek", zrzeszające mieszkańców miejscowości
Dąbrowa Wronowska i Plizin. Rodzice czuwają nad gospodarką finansową szkoły, remontami
i konserwacją.

Do szkół podstawowych w gminie Poniatowa w 2015 r. uczęszczało łącznie 896 dzieci.
W analizowanym okresie tj. w latach 2010-2015 liczba uczniów uczęszczających do szkół
podstawowych ulegała nieznacznym wahaniom. Do 2012 r. liczba dzieci pobierających naukę
w szkołach podstawowych spadała, natomiast od tego roku obserwuje się wzrost liczby uczniów.
W 2015 roku było ich o 16% więcej niż w 2012 roku. Biorąc pod uwagę liczbę uczniów
przypadających na jeden oddział w szkołach podstawowych wynoszącą 18, należy stwierdzić, iż zasoby
infrastruktury edukacji na poziomie podstawowym są w gminie wystarczające.
Na obszarze gminy Poniatowa funkcjonuje jedno gimnazjum:



Gimnazjum im. Jana Pawła II w Poniatowej – od momentu powstania stało się wizytówką
miasta oraz miejscem zdobywania wiedzy i rozwijania talentów. Szkoła jest prężnie działającą
placówką, wokół której koncentruje się życie kulturalne całego miasta i gminy. Gimnazjum
liczy 12 oddziałów i 344 uczniów. Co roku uczniowie gimnazjum biorą udział w wielu
prestiżowych konkursach i olimpiadach odnosząc znaczące sukcesy. Placówka współpracuje
z Miejsko-Gminną
Biblioteką
Publiczną
w
Poniatowej,
Centrum
Kultury,
Promocji i Turystyki, Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury, świetlicą profilaktyczną i wieloma
innymi organizacjami.

W latach 2010-2015 obserwuje się stały spadek liczby uczniów w gimnazjum. W 2015 roku
uczęszczało do niego 347 uczniów i jest to liczba niższa o 19,5% w porównaniu do roku 2010.
Wskaźnik liczby uczniów przypadających na jeden oddział w gimnazjum wynosi 29.
Gmina Poniatowa posiada na swoim terenie szkołę na poziomie ponadgimnazjalnym. Jest to Zespół
Szkół w Poniatowej, w skład którego wchodzą:





4

Liceum Ogólnokształcące,
Technikum,
Zasadnicza Szkoła Zawodowa,
Szkoły dla Dorosłych.

http://spkraczewice.pl/uczniowie/
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Liceum Ogólnokształcące w Poniatowej powstało w 1957 roku w momencie przekształcenia szkoły
podstawowej na szkołę ogólnokształcącą stopnia podstawowego i licealnego. W 1967 roku szkoła
podstawowa została przeniesiona do nowego budynku przy ul. Szkolnej, a budynek szkoły oddany
został do dyspozycji liceum. Uchwałą Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2001 roku na bazie
dotychczasowego liceum utworzono Zespół Szkół w Poniatowej, w skład którego weszło Liceum
Ogólnokształcące oraz Liceum Profilowane nr 1. Obecnie w LO uczy się 66 uczniów w 3 klasach
liceum ogólnokształcącego. Przyszłość szkoły to dalsze rozwijanie i podnoszenie jakości kształcenia
ogólnego, poszerzenie oferty edukacyjnej przez modyfikację rozszerzeń programowych klas.
Szkolnictwo zawodowe w Poniatowej powstało na potrzeby Zakładów Elektromaszynowych EDA,
ponieważ rozwijający się zakład potrzebował wykwalifikowanych pracowników. Od początku ich
istnienia podjęto działania mające na celu stworzenie szkolnictwa zawodowego. W roku 1951 otwarto
Technikum Mechaniczno-Elektryczne. Była to szkoła wieczorowa dla pracujących, łącząca
przygotowanie zawodowe z ogólnym. W 1973 roku powstał Zespół Szkół Zawodowych Ministerstwa
Przemysłu Maszynowego. W jego skład weszły dotychczas istniejące placówki oraz nowo powstałe
szkoły dzienne i wieczorowe, technikum, liceum zawodowe, szkoła zawodowa, szkoła policealna. W
1990 roku szkoła zyskała nazwę: Zespół Szkół Technicznych. Głównym celem szkół zawodowych,
wchodzących w skład Zespołu Szkół w Poniatowej jest kształcenie specjalistów zgodnie z potrzebami
rynku pracy.

Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół w Poniatowej oferuje kierunki: technik informatyk,
technik mechanik – specjalność programista CNC, technik elektryk, technik elektronik, technik
mechatronik.
W Zasadniczej Szkole Zawodowej młodzież może uzyskać następujące zawody: elektromechanik,
operator obrabiarek skrawających, stolarz, ślusarz.

Szkoły dla dorosłych funkcjonujące w ramach Zespołu Szkół to Szkoła Policealna, w której można
kształcić się w kierunku technik informatyk i technik BHP oraz Liceum ogólnokształcące dla
dorosłych, oferujące trzyletnie przygotowanie do matury.
Wysoki poziom nauczania w ZS potwierdzają dobre wynikami z egzaminu maturalnego oraz sukcesy
uczniów w olimpiadach przedmiotowych. Liczba uczniów Zespołu Szkół ulega drastycznemu
spadkowi. W roku 2015 liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych wynosiła 233 i była to wartość
o 53,7% mniejsza niż w roku 2010. Wskaźnikiem pozwalającym porównać liczbę uczniów do
istniejącej infrastruktury jest wskaźnik liczby uczniów przypadających na jeden oddział. W 2015 roku
wskaźnik ten wynosił 21 i była to wartość najniższa w całym analizowanym okresie.
Poza Zespołem Szkół w Poniatowej młodzież z terenu gminy wybiera również szkoły
ponadgimnazjalne zlokalizowane w innych gminach powiatu opolskiego oraz w powiatach sąsiednich.
Potrzeby z zakresu kształcenia na poziomie wyższym mieszkańcy gminy realizują w głównie
w Lublinie i Warszawie.
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Gmina Poniatowa dysponuje szerokim zapleczem rekreacyjno-sportowym, umożliwiającym
mieszkańcom aktywne spędzanie wolnego czasu. Na obszarze gminy znajduje się 19 placów zabaw, 18
różnego rodzaju boisk, 2 pływalnie (kryta i otwarta) oraz skatepark.
Tabela 8. Infrastruktura sportowa na terenie gminy Poniatowa
Rodzaj obiektu

Lokalizacja
MIASTO PONIATOWA

Osiedle Nowe Miasto
2 place zabaw
plac zabaw
plac zabaw
plac zabaw
2 pełnowymiarowe boiska do siatkówki plażowej, pływalna otwarta,
siłownia zewnętrzna
Osiedle Stare Miasto
plac zabaw
boisko przyszkolne
stadion miejski, boisko niepełnowymiarowe, plac zabaw
Osiedle Tysiąclecia
plac zabaw
orlik (boiska wielofunkcyjne), pływalnia kryta, bieżnia okólna, boisko
piłkarskie niepełnowymiarowe, kort tenisowy
orlik (boiska wielofunkcyjne), kort tenisowy, skaterpark, 4 place zabaw
Osiedle Przedwiośnie
plac zabaw
plac zabaw
Sołectwo Leśniczówka
boisko wielofunkcyjne

ul. Kraczewicka
ul. Słoneczna
ul. Stefana Żeromskiego
ul. Gen. Józefa Bema
ul. Spacerowa
ul. Modrzewiowa
ul. Fabryczna, przy Zespole Szkół
ul. 11 Listopada
ul. Garażowa
ul. Kraczewicka, na terenie gimnazjum
ul. Szkolna, przy przedszkolach i szkole
podstawowej
ul. Krokusowa
ul. Sosnowa
ul. Leśniczówka

OBSZAR WIEJSKI
Dąbrowa Wronowska
boisko przyszkolne, plac zabaw, boisko piłkarskie
Kowala Pierwsza

na terenie szkoły podstawowej

boisko wielofunkcyjne, boisko niepełnowymiarowe, plac zabaw

przy remizie OSP w Kowali Pierwszej, na terenie
szkoły

Kowala Druga
plac zabaw, boisko niepełnowymiarowe
Kraczewice Prywatne

przy szkole podstawowej w Kowali Drugiej

boisko wielofunkcyjne, plac zabaw

na terenie szkoły podstawowej w Kraczewicach
Prywatnych

Niezabitów
plac zabaw
Poniatowa-Kolonia (3 i 4)

obok remizy OSP w Niezabitowie

boisko przyszkolne

na terenie szkoły podstawowej w Poniatowej
Kolonii

Poniatowa (wieś)
boisko przyszkolne, boisko wielofunkcyjne

na terenie szkoły podstawowej w Poniatowej Wsi

Źródło: dane Urzędu Miejskiego w Poniatowej

Działalność sportowo-rekreacyjną na terenie miasta Poniatowa od ponad 40. lat prowadzi Ośrodek
Sportu i Rekreacji. Główne obiekty zarządzane przez OSiR w Poniatowej to:
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kryta pływalnia z basenem głównym o wymiarach: dł. 25 m; szer. 12,5 m; gł. 1,2 do 1,6 m oraz
brodzikiem o wymiarach: 7,2 x 5,4 x 0,9 m przy ul. Kraczewickiej;




sauna przy ul. Kraczewickiej;
Stadion Miejski obejmujący: boisko trawiaste do piłki nożnej, boisko treningowe do piłki
nożnej, boiska do koszykówki i siatkówki oraz pawilon socjalny przy ul. 11 listopada;





Orlik przy ul. Kraczewickiej;
Orlik przy ul. Szkolnej;
Zalew o powierzchni 1,8 ha, w skład którego wchodzi: pływalnia odkryta o wymiarach
50 x 25 m z brodzikiem, plac zabaw dla dzieci, plaża piaszczysta i trawiasta oraz boisko do
siatkówki plażowej, zjeżdżalnia wodna, w zimie lodowisko przy ul. Słonecznej;




wypożyczalnia sprzętu wodnego (rowery wodne) przy ul. Słonecznej;
Skatepark przy ul. Szkolnej.

Latem istnieje możliwość wypoczynku nad zalewem miejskim w Poniatowej. W sezonie pełnią tu
służbę ratownicy. Kąpielisko jest wyposażone w długą zjeżdżalnię dostępną także dla dorosłych, można
tu także wynająć rowery wodne. Nad wodą można się też zrelaksować w restauracji i w kawiarni
hotelu Słowik, który posiadając odpowiednie podjazdy i rozwiązania techniczne jest obiektem
przyjaznym dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Zimą na części powierzchni
zamarzniętego zalewu organizuje się lodowisko.
Fot. 1. Zalew miejski w Poniatowej

Źródło: http://www.osirponiatowa.pl/2010/07/12/kapielisko-miejskie-2010-zapraszamy/

Ośrodek Sportu i Rekreacji organizuje imprezy cykliczne w gminie. Do ciekawszych należą: rodzinne
zawody pływackie, mistrzostwa Poniatowej w bilardzie stołowym, okręgowe zawody jeździeckie,
festyny majowe, kongresowy turniej brydża sportowego, festyny rekreacyjno-sportowe, Dni
Poniatowej, turnieje oraz wiele innych.
Gmina oferuje również możliwość rozwoju w zakresie sportu dzięki członkostwu w klubach
sportowych:
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Miejski Klub Sportowy „Stal”;
Uczniowski Klub Sportowy LO;
Szkolny Klub Pływacki „Meduza”.
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Podmioty kulturalne
Działalność w zakresie kultury w gminie Poniatowa prowadzi Centrum Kultury, Promocji i Turystyki
w Poniatowej z siedzibą przy ul. Fabrycznej 1. Jest to instytucja upowszechniająca kulturę, zajmująca
się promowaniem gminy i rozwojem turystyki w gminie Poniatowa. Do zadań CKPiT należy przede
wszystkim: rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań kulturalnych mieszkańców gminy oraz
tworzenie możliwości ich zaspokajania, organizowanie różnorodnych from uczestnictwa w życiu
kulturalnym, organizowanie masowych imprez o zasięgu ponadregionalnym, prowadzenie zajęć
i tworzenie zespołów, integracja mieszkańców gminy.
Centrum Kultury, Promocji i Turystyki, choć pod inną nazwą, funkcjonuje w Poniatowej od 1974
roku. Na bazie klubu fabrycznego Zakładów Elektromaszynowych EDA powstał Zakładowy Dom
Kultury. Istniała tam wówczas także Izba Pamięci i klub fotograficzno-filmowy FOKA. Działalność
kulturalna ZDK cieszyła się dużą popularnością wśród mieszkańców Poniatowej, którzy mogli
aktywnie uczestniczyć w rozwoju kultury w mieście. 1 września 1996 r. nastąpiło przejęcie ZDK przez
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i utworzenie jednej placówki – Ośrodka Kultury. W 2007 roku
Rada Miejska w Poniatowej podjęła uchwałę o zmianie nazwy Ośrodka Kultury na Centrum Kultury,
Promocji i Turystyki w Poniatowej.
W CKPiT działa kawiarnia „Klubowa”, będąca miejscem wieczornych spotkań towarzyskich. Formy
działania Centrum są odpowiedzią na potrzeby środowiska lokalnego oraz sposobem edukacji
kulturalnej mieszkańców Poniatowej; organizowane są indywidualne oraz zbiorowe wystawy twórców
amatorskiego ruchu artystycznego, stowarzyszenia, kluby i instytucje lokalne spotykają się na ważnych
dla siebie uroczystościach, regularnie odbywają się akcje poboru krwi. W CKPiT swoją siedzibę mają:
Poniatowskie Towarzystwo Fotograficzne, Stowarzyszenie „Amazonki”, Rejonowy Oddział Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Klub Żołnierzy Rezerwy „Snajper”. Szczególną wartość
edukacyjną mają zajęcia prowadzone w ramach Ogniska Muzycznego, wśród których wymienić
można: naukę gry na pianinie, umuzykalnianie, naukę gry na keyboardzie, akordeonie, gitarze
klasycznej, emisję głosu, naukę śpiewu chóralnego. Różnorodnych technik artystycznych
i nowatorskich formy kreowania sztuki dzieci i młodzież uczy się na zajęciach Koła Plastycznego.
Centrum oferuje również warsztaty ceramiczne oraz zajęcia taneczne. Przy Centrum Kultury działają
następujące zespoły: Dziecięca Kapela Ludowa, Kapela Ludowa, Zespół „Zielone Sioło” z Niezabitowa,
Zespół Śpiewaczy „Kowalanki” z Kowali, Zespół Estradowy „Nadzieja” z Poniatowej, Zespół Wokalny
z akompaniamentem „Poniatowianki”, Chór Cum Musica. W mieście działa od lat chór „Szczygiełki”,
zespół muzyki dawnej Scholares Minores pro Musica Antiqua i chór „Carduelis”.
W Poniatowej przy ul. 11 Listopada znajduje się Kino-Teatr „Czyn”. Z powodu złego stanu
technicznego obiektu oraz przestarzałego technologicznie sprzętu seanse filmowe w kinie odbywają się
obecnie sporadycznie.
Na terenie miasta Poniatowa funkcjonuje Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, która wraz z filiami
na obszarze wiejskim zapewnia mieszkańcom dostęp do słowa pisanego.
Obszar wiejski gminy również jest bogaty w różnorodne instytucje kulturalne. Znajdują się tutaj liczne
świetlice wiejskie i kluby kultury.
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Tabela 9. Instytucje kultury na obszarze wiejskim gminy Poniatowa
Instytucja kultury
Poniatowa (wieś)
Klub Kultury w Poniatowej Wsi
Kraczewice Prywatne
Klub Kultury w Kraczewicach
Filia Biblioteczna w Kraczewicach

Lokalizacja
Poniatowa (wieś) 10
Kraczewice Prywatne 98
Kraczewice Prywatne 111

Dom Muzyki w Kraczewicach

Kraczewice Prywatne 28

Kowala Pierwsza
Centrum Kultury w m. Kowala Pierwsza

Kowala Pierwsza 5

Kowala Druga
Filia Biblioteczna w Kowali
Świetlica Wiejska w Kowali Drugiej

Kowala Druga 22
Kowala Druga 51

Niezabitów
Filia Biblioteczna w Niezabitowie

Niezabitów 46

Centrum Integracji Rodzin w Niezabitowie

Niezabitów 71a

Wioska internetowa w Niezabitowie

Niezabitów 71a

Spławy
Świetlica Wiejska w Spławach

Spławy 42a

Zofianka
Świetlica Wiejska w Zofiance

Zofianka 28

Dąbrowa Wronowska
Klub Kultury i Sportu w Dąbrowie Wronowskiej

Dąbrowa Wronowska 13

Szczuczki Kolonia
Klub Kultury w Szczuczkach - Kolonia

Szczuczki Kolonia 42

Poniatowa-Kolonia
Punkt Biblioteczny w Szkole w Poniatowej Kolonii prowadzony we
współpracy z Miejsko-Gminna Biblioteką Publiczną w Poniatowej

Poniatowa-Kolonia 101

Źródło: dane Urzędu Miejskiego w Poniatowej

Analizując poszczególne jednostki pomocnicze na obszarze gminy Poniatowa, najwięcej obiektów
kulturalnych znajduje się na terenie jednostki Osiedle Stare Miasto – 4 obiekty.

Ochrona zdrowia
Podstawowa opieka zdrowotna mieszkańców prowadzona jest na poziomie gminnym. Działają tu
2 przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej. Ponadpodstawowe usługi z zakresu ochrony zdrowia
w gminie Poniatowa świadczone są przez Szpital Powiatowy SPZOZ w Opolu Lubelskim z siedzibą
w Poniatowej i Samodzielne Publiczne Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc.
W 2015 r. w gminie Poniatowa udzielono 92 821 porad w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,
świadczonej w formie ambulatoryjnej, z których 95% udzielono na obszarze miasta.
Na terenie gminy w 2015 r. funkcjonowało 6 aptek, wszystkie w mieście Poniatowa. Na 1 aptekę
ogólnodostępną przypadało 2 438 mieszkańców.
Tabela 10. Placówki zdrowotne w gminie Poniatowa
Placówka zdrowotna
Osiedle Nowe Miasto
Nasza Przychodnia Sp. J. NZOZ Wrońska-Wierzbik B., Wojciechowski B.
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ul. Młodzieżowa 3
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Laboratorium Szpitala Powiatowego SPZOZ w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej
Osiedle Stare Miasto
Szpital Powiatowy SPZOZ w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej
Samodzielne Publiczne Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc
Przychodnia POZ (Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PAN-VITA), NZOZ LuxmedUzdrowisko Nałęczów Sp. z o.o.
Osiedle Przedwiośnie
NZOZ Luxmed-Uzdrowisko Nałęczów Sp. z o.o.

ul. Młodzieżowa 3
ul. Fabryczna 18
ul. Fabryczna 6
ul. 11 Listopada 1
ul. Lubelska 3

Źródło: dane Urzędu Miejskiego w Poniatowej

W gminie Poniatowa funkcjonuje jedyne w województwie lubelskim
Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc. Lokalizacja placówki nie jest
przypadkowa, gdyż rekonwalescencji osób z chorobami płuc sprzyja czyste
poniatowskie powietrze oraz leczniczy mikroklimat wytworzony dzięki
dużej powierzchni lasów. Sanatorium prowadzi działalność leczniczą,
zarówno w formie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych,
jak i ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. Zakres udzielanych przez
Sanatorium świadczeń zdrowotnych wynika z postanowień Statutu, Regulaminu, umów zawartych na
udzielanie świadczeń zdrowotnych i innych umów oraz wpisu do rejestru podmiotów wykonujących
działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubelskiego. Szpital składa się z następujących
komórek:







apteka zakładowa,
pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium),
oddział gruźlicy i chorób płuc,
pracownia diagnostyki obrazowej,
terapia zajęciowa.

Bezpieczeństwo
Poziom bezpieczeństwa jest jednym z głównych aspektów mówiących o jakości życia mieszkańców
danej jednostki administracyjnej. Nad bezpieczeństwem mieszkańców gminy Poniatowa czuwa
Komisariat Policji w Poniatowej.
Bardzo istotnym problemem w gminie jest poziom przestępczości. Według danych Komisariatu Policji
w 2015 r. na obszarze gminy odnotowano 481 wykroczeń i przestępstw. W stosunku do roku
poprzedniego ich liczba wzrosła o 27. Najwięcej przestępstw popełniono na obszarze jednostki
pomocniczej Osiedle Tysiąclecia (104 przestępstwa i wykroczenia). Jest to jednostka najbardziej
niebezpieczna w gminie, na której należy podjąć działania do poprawy bezpieczeństwa. Innym
miernikiem bezpieczeństwa jest liczba interwencji publicznych policji z powodu zakłócania spokoju.
W 2015 r. na obszarze całej gminy przeprowadzono 1 976 takich interwencji. Jest to najwyższa liczba
w okresie ostatnich 3 lat. Najwięcej interwencji publicznych odnotowano na obszarze jednostki
Osiedle Tysiąclecia (361), Osiedle Stare Miasto (314) i Osiedle Nowe Miasto – Południe (202).
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Tabela 11. Przestępczość na terenie gminy Poniatowa w latach 2013-2015

Lp.

1
2
3
4

Jednostka pomocnicza
gminy

Osiedle Nowe Miasto –
Północ
Osiedle Nowe Miasto –
Południe
Osiedle Stare Miasto –
Modrzewiowa

Liczba odnotowanych
wykroczeń i przestępstw

Liczba wykroczeń
i przestępstw na
1000 mieszkańców

Liczba interwencji
publicznych

Liczba
interwencji
publicznych
na 1000
mieszkańców

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2015 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2015 r.

50

28

50

35,9

178

144

200

143,7

107

45

68

54,8

185

175

202

162,8

24

24

21

37,4

55

48

43

76,6

51

22

37

48,4

267

276

314

411,0

38

28

30

32,1

56

64

79

84,4

6

Osiedle Stare Miasto
Osiedle Tysiąclecia –
Kraczewicka
Osiedle Tysiąclecia

128

90

104

52,7

393

339

361

182,8

7

Osiedle Przedwiośnie

47

19

19

23,8

75

40

63

78,8

8

Osiedle Przylesie

21

9

10

38,5

13

32

21

80,8

9

Sołectwo Henin

5

56

35

26

34,8

56

72

69

92,4

10 Sołectwo Leśniczówka

5

0

0

0,0

15

12

21

120,7

11 Sołectwo Młynki

21

5

6

11,2

44

33

36

67,2

12 Dąbrowa Wronowska

6

19

5

12,3

18

35

46

112,7

13 Kocianów

2

3

0

0,0

14

18

7

53,0

14 Kowala Pierwsza

4

17

4

8,9

38

40

43

96,0

15 Kowala Druga

9

12

8

15,5

46

43

36

69,6

16 Kraczewice Prywatne

18

21

21

31,4

76

80

65

97,3

17 Kraczewice Rządowe

3

12

4

11,3

31

28

35

99,2

18 Niezabitów

40

35

36

87,0

69

122

109

263,3

19 Niezabitów-Kolonia

0

3

3

14,6

10

10

14

68,3

20 Obliźniak

1

1

3

19,6

2

6

5

32,7

21 Plizin

2

1

2

8,9

32

32

31

137,8

22 Poniatowa-Kolonia (1 i 2)

3

6

1

3,1

24

35

37

115,6

23 Poniatowa-Kolonia (3 i 4)

2

6

1

5,6

15

20

22

123,6

24 Poniatowa (wieś)

4

1

4

7,9

41

54

35

69,0

25 Spławy

1

0

5

40,0

5

3

5

40,0

26 Szczuczki Kolonia

2

7

7

30,0

39

55

59

253,2

27 Wólka Łubkowska

0

1

1

14,3

2

4

2

28,6

23,3
25,1

6

15

16

1805

1835

1976

74,4
115,5

28 Zofianka
SUMA/ŚREDNIA

1

4

5

646

454

481

Źródło: dane Komisariatu Policji w Poniatowej

Nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym czuwają Ochotnicze Straże Pożarne w gminie Poniatowa,
które podlegają pod Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim. Działają
one w oparciu o Ustawę o ochronie przeciwpożarowej, prawo o stowarzyszeniach oraz statut Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Koszty wyposażenia, utrzymania,
wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej w myśl art. 32.1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej
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ponosi gmina. Zgodnie z nazwą Ochotnicza Straż Pożarna to organizacja, w której uczestnictwo jest
dobrowolne. Celem jej działania jest przede wszystkim zorganizowanie i wyszkolenie oddziału
strażackiego. Na terenie gminy działa 11 zastępów Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP):













OSP Kraczewice – należy do KSRG,
OSP Poniatowa (wieś) – należy do KSRG,
OSP Poniatowa-Miasto,
OSP Niezabitów,
OSP Szczuczki Kolonia,
OSP Kowala Druga,
OSP Dąbrowa Wronowska,
OSP Spławy,
OSP Kowala Pierwsza,
OSP Obliźniak,
OSP Zofianka.

3.1.5.

Kapitał społeczny oraz aktywność obywatelska mieszkańców

Zasadniczym wskaźnikiem obrazującym jakość kapitału społecznego gminy jest aktywność
obywatelska mieszkańców, przejawiająca się uczestnictwem w organizacjach społecznych, grupach
nieformalnych i innych organizowanych inicjatywach obywatelskich. O aktywności obywatelskiej
świadczy również uczestnictwo mieszkańców w wyborach prezydenckich, parlamentarnych,
europejskich oraz samorządowych.

Uczestnictwo w wyborach
Według danych Państwowej Komisji Wyborczej w wyborach samorządowych w 2014 r. uczestniczyło
48% uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy Poniatowa, co dało frekwencję wyższą niż
średnia krajowa (47%). Najwyższą frekwencję zanotowano w obwodzie nr 15 (Dąbrowa Wronowska
i Plizin) – 59%.
Tabela 12. Liczba osób w sołectwie/osiedlu, które wzięły udział w ostatnich wyborach samorządowych w 2014 r.
Nr
okręgu

Granice okręgu

Liczba
Liczba
uprawnionych do wydanych kart Frekwencja
głosowania
do głosowania

1

Henin, Poniatowa ulice: Henin, Kraczewicka od 2 do 15,
Kraczewicka od 18 do 36 parzyste, Kraczewicka od 37d do końca,
Leśniczówka, Opolska, Sporniak, Wylotowa.

777

397

51%

2

Poniatowa ulice: Garażowa, Kraczewicka od 25 do 35 nieparzyste,
Przechodnia.

907

412

45%

3

Poniatowa ulice: Nałęczowska od 9 do 15, Szkolna od 1 do 3.

833

414

50%

4

Poniatowa ulice: Brzozowa, Nałęczowska 7, Szkolna od 5 do końca.

740

369

50%

5

Poniatowa ulice: Kraczewicka od 17 do 23 nieparzyste

704

338

48%
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6

Poniatowa ulice: 1 Maja, Gen. Józefa Bema 4 i 6, Młodzieżowa od 3
do 10, Nałęczowska 4 i 6.

837

387

46%

7

Poniatowa ulice: Gen. Józefa Bema 2, Młodzieżowa 1, Nałęczowska
2, Słoneczna, Żeromskiego

724

350

48%

8

Poniatowa ulice: 11 Listopada, Aleje Wojska Polskiego, Fabryczna
4, Leśna, Modrzewiowa, Ogrodowa, Partyzantów, Plac
Zwycięstwa.

1116

515

46%

9

Poniatowa ulice: Dębowa, Krokusowa, Sosnowa.

648

337

52%

10

Poniatowa ulice: Cicha, Fabryczna od 5 do końca, Jasna, Kolejowa,
Lubelska, Młynki, Osiedlowa, Wspólna, Zachodnia, Zielona.

630

311

49%

11

Kocianów, Niezabitów, Niezabitów-Kolonia, Obliźniak, Wólka
Łubkowska, Zofianka.

964

412

43%

12

Kowala Druga, Kowala Pierwsza, Spławy.

876

450

51%

13

Kraczewice Prywatne, Kraczewice Rządowe, Szczuczki – Kolonia.

1032

523

51%

14

Poniatowa-Kolonia, Poniatowa (wieś).

781

346

44%

15

Dąbrowa Wronowska, Plizin.

503

297

59%

12072

5858

48%

RAZEM

Źródło: dane Państwowej Komisji Wyborczej

W wyborach prezydenckich w 2015 r. wzięło udział 53% osób upoważnionych do głosowania
w gminie i była to wartość wyższa niż średnia uzyskana w powiecie opolskim (50%), ale niższa niż
w województwie (54%) i w kraju (55%).
Najniższą frekwencję odnotowano w wyborach do Sejmu i Senatu, gdzie w 2015 r. udział głosujących
wyniósł 16% uprawnionych do głosowania i była to wartość wyższa niż w powiecie opolskim (13%)
lecz niższa niż w województwie (17%).
W wyborach do Parlamentu Europejskiego z 2014 r. udział głosujących wśród upoważnionych do
głosowania w gminie wyniósł 19%.

Organizacje społeczne
Dostępne rejestry organizacji społecznych podają różne dane na temat liczby zarejestrowanych
organizacji na obszarze gminy Poniatowa. Najbardziej wiarygodną informację przedstawia rejestr KRS
oraz serwis bazy.ngo.pl.
Według danych BDL GUS w 2015 r. wskaźnik prezentujący fundacje, stowarzyszenia i organizacje
społeczne na 1 000 mieszkańców wyniósł 2,94 i jest to niższa wartość niż dla powiatu opolskiego (3,1).
Tabela 13. Liczba organizacji społecznych funkcjonujących na terenie gminy
Fundacje

Stowarzyszenia i inne
organizacje społeczne

Ogółem

KRS (wg stanu z 06.12.2016)

2

43

45

bazy.ngo.pl (wg stanu z 20 XII 2014)

0

32

32

Rejestr

Źródło: Rejestry: KRS. REGON i bazy.ngo.pl
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Według danych Urzędu Miejskiego w Poniatowej na obszarze gminy funkcjonuje 45 organizacji
pozarządowych, z których 37 to organizacje zarejestrowane, natomiast 8 – niezarejestrowane.
Najwięcej zarejestrowanych organizacji ma siedzibę na obszarze jednostki Osiedle Nowe Miasto –
Południe (6) i Osiedle Stare Miasto (5).
Według rejestru KRS w gminie Poniatowa funkcjonują następujące organizacje społeczne:
Fundacje:




Fundacja „Ars Vivendi” (Sztuka Życia) w Poniatowej,
Fundacja Rodziny Kuskowskich w Poniatowej;

Stowarzyszenia:























Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Poniatowej,
Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Animus” w Poniatowej,
Samodzielne Publiczne Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej,
Stowarzyszenie Zespół Dawnej Muzyki Polskiej „Musica Antiqua” w Poniatowej,
Towarzystwo Przyjaciół Poniatowej w Poniatowej,
Stowarzyszenie Przedsiębiorców Poniatowej w Poniatowej,
Stowarzyszenie Muzyczne „Viva La Musica” w Poniatowej,
Poniatowskie Stowarzyszenie Sympatyków Tańca w Poniatowej,
Towarzystwo Wspierania Rodzin w Poniatowej,
Stowarzyszenie Miłośników Śpiewu Chóralnego „Cum Musica” w Poniatowej,
Stowarzyszenie Amazonki Poniatowa w Poniatowej,
Obywatelskie Stowarzyszenie Edukacyjne „Żaczek” w Dąbrowie Wronowskiej,
Stowarzyszenie Kobiet Zielone Sioło w Niezabitowie,
Stowarzyszenie „Hope” w Poniatowej,
Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich” w Spławach,
Stowarzyszenie Kobiet „Odnowa” w Szczuczkach Kolonii,
Stowarzyszenie „Zdrowa i Sportowa Poniatowa” w Poniatowej,
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kowala „Podkowa” w Kowali Drugiej,
Stowarzyszenie Kobiet Poniatowej Kolonii „Szumiące Topole”,
Stowarzyszenie Na Rzecz Kraczewic „Kraczewianie” w Kraczewicach,
Lubelski Klub Hodowców Psów Rasowych Użytkowych w Szczuczkach Kolonii;

Kółka rolnicze:





Kółko Rolnicze w Kowali Drugiej,
Kółko Rolnicze w Kraczewicach Rządowych,
Kółko Rolnicze w Obliźniaku;

Kluby Sportowe:



Ludowy Klub Sportowy FC „Drako” Kowala w Kowali Pierwszej,
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Miejski Klub Sportowy „Stal” w Poniatowej,
Ludowy Zespół Sportowy „Dąbrowiak” w Plizinie,

Związki zawodowe:




Związek Zawodowy Metalowcy w Poniatowej,
Związek Zawodowy Pracowników Samodzielnego Publicznego Sanatorium Gruźlicy i Chorób
Płuc w Poniatowej,



Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej Sp. Z O.O. Poniatowa,




Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników „Wentworth-Tech” w Poniatowej,
Związek Zawodowy Pracowników Centrum Kultury Promocji i Turystyki W Poniatowej.

Działalność każdej organizacji pozarządowej wiąże się z pewnymi kosztami stałymi. Organizacje
(stowarzyszenia,

fundacje)

posiadają

możliwość

pozyskiwania

środków

na

rzecz

rozwoju

i funkcjonowania z funduszy europejskich samodzielnie lub w ramach partnerstwa wspólnie z innymi
podmiotami. Część środków skierowanych na utrzymanie może pochodzić z kapitału żelaznego
(wieczystego). Są to środki gromadzone przez daną organizację, przeznaczone na realizację celów
statutowych. Kapitał ten należy stale pomnażać poprzez inwestowanie, a jako środki przeznaczone na
wykorzystywanie uznawać jedynie uzyskane z tego tytułu zyski. Inną formę zarobkową mogą
stanowić tzw. dochody z majątku tzn. wynajmowanie lokali czy gruntów należących do organizacji
w celach zarobkowych. Duża część organizacji pobiera również składki członkowskie, przeznaczone
na jej działalność statutową. Istnieje także możliwość odpisu 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych na rzecz fundacji oraz organizacji pożytku publicznego, a także różnego rodzaju wymian
barterowych realizowanych pomiędzy organizacjami. Fundacje posiadają również szansę na uzyskanie
dotacji w postaci darowizn uzyskanych od osób indywidualnych, firm, organizacji rządowych oraz
samorządowych. W przypadku klubów sportowych zadania publiczne mogą być realizowane ze
środków publicznych. Ustawa o sporcie umożliwia pozyskanie funduszy z budżetu jednostek
samorządu terytorialnego, przeznaczonych na wsparcie sportu, określając w uchwale cel publiczny
w tym zakresie. Ponadto organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o środki finansowe na realizację
zadań publicznych zleconych przez gminę. Co roku ogłaszane są otwarte konkursy ofert, w których
zawarte są informacje o wybranych do realizacji obszarach tematycznych, obowiązujących zasadach
i przeznaczonych na ten cel kwotach. Organizacje pozarządowe mogą również starać się o dotację
w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. "małe granty").

Twórczość ludowa
W gminie Poniatowa działalność artystyczną prowadzi wielu mieszkańców, którzy praktykują szereg
dyscyplin sztuki ludowej. Są to zarówno pojedyncze osoby, jak również grupy mieszkańców zrzeszone
w organizacjach formalnych lub nieformalnych.
Tabela 14. Rodzaje twórczości praktykowane w gminie Poniatowa
Rodzaj
Przedmioty i rzeźby toczone z
drewna – misy, figury i przedmioty
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Lokalizacja
Obliźniak

Podmiot odpowiedzialny
Nieformalne stowarzyszenie
twórców we wsi Obliźniak

Zasięg oddziaływania
Gmina Poniatowa
powiat opolski
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toczone z drewna
Szydełkowanie – serwety, firanki,
obrusy

Niezabitów

Mieszkańcy wsi Niezabitów

Rzeźbiarstwo – rzeźby,
płaskorzeźby z drewna

Poniatowa

Nieformalne stowarzyszenie
twórców i mieszkańców
Poniatowej

Koronki – obrusy, firanki, serwety,
bombki, czapki

Poniatowa

Mieszkańcy Poniatowej

Pieśni i przyśpiewki ludowe

Kowala Pierwsza

Zespół ludowy „Nadzieja”

Pieśni i przyśpiewki ludowe

Poniatowa (wieś)

Zespół ludowy „Zielone Sioło”

Parzybroda – potrawa regionalna

Kowala Pierwsza
i Kowala Druga

Stowarzyszenie Podkowa

województwo lubelskie
Gmina Poniatowa
powiat opolski
województwo lubelskie
Gmina Poniatowa
powiat opolski
województwo lubelskie
Polska
Gmina Poniatowa
powiat opolski
województwo lubelskie
Polska
Gmina Poniatowa
powiat opolski
województwo lubelskie
Gmina Poniatowa
powiat opolski
województwo lubelskie
Gmina Poniatowa

Źródło: dane Urzędu Miejskiego w Poniatowej

3.2.

SFERA GOSPODARCZA

Do głównych sektorów gospodarki gminy Poniatowa należą usługi oraz przemysł i budownictwo.
Rolnictwo przeważa na obszarze wiejskim gminy.
Wykres 14. Struktura gospodarki w gminie Poniatowa

Źródło: BDL GUS, 2015

3.2.1.

Rolnictwo

Rolnictwo jest podstawowym działem gospodarki, gdyż zaspokaja elementarne potrzeby ludności –
wytwarza żywność oraz wiele innych produktów (włókna, skóry, używki, naturalne paliwa)
dostarczanych do różnych gałęzi przemysłu m.in. spożywczego, obuwniczego, chemicznego
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i włókienniczego. Dział ten daje źródło utrzymania znacznej części światowej społeczności. Rolnictwo
jest jednym z głównych sektorów gospodarki również w gminie Poniatowa, na co wskazuje m.in.
struktura użytkowania gruntów i liczba gospodarstw.
Na rozwój rolnictwa wpływa wiele czynników, zarówno przyrodniczych takich jak: żyzność gleb,
warunki klimatyczne, stosunki wodne, ukształtowanie powierzchni, jak i pozaprzyrodniczych m.in.:
sposób gospodarowania (nawożenie mineralne, mechanizacja rolnictwa) czy stosunki własnościowe.
Obszar wiejski gminy

Poniatowa jest obszarem

typowo rolniczym. Zgodnie z Planem

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego obszar wiejski gminy Poniatowa należy
do obszaru centralnego (wyżynnego).
Podstawowym źródłem danych o rolnictwie i jego stanie są dane Powszechnego Spisu Rolnego 2010
Głównego Urzędu Statystycznego, które przedstawiają szczegółowe informacje o sytuacji społecznodemograficznej i ekonomicznej rolników, a także o prowadzonej produkcji rolnej.
Na terenie gminy Poniatowa znajduje się 1 548 gospodarstw rolnych, z czego 87% prowadzi
działalność rolniczą. Wszystkie gospodarstwa to gospodarstwa indywidualne. Powierzchnia
gospodarstw rolnych to 3 638,45 ha, natomiast średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w gminie
wynosi 4,3 ha.
Struktura agrarna i jej przestrzenne zróżnicowanie świadczy o procesie jej kształtowania i kierunkach
zachodzących zmian na danym terenie. Na terenie gminy Poniatowa struktura ta jest niekorzystna, ze
względu na wyraźną przewagę gospodarstw o niewielkim areale (29% stanowią gospodarstwa do 1 ha
włącznie, 1-5 ha – 48% wszystkich gospodarstw rolnych). 15% gospodarstw zajmuje powierzchnię od
5 do 10 ha, 4% to gospodarstwa o powierzchni od 10 do 15 ha, jedynie 3% gospodarstw to
gospodarstwa powyżej 15 ha (51 gospodarstw). Na terenie gminy znajdują się 2 wielkoobszarowe
gospodarstwa o powierzchni powyżej 50 ha w Kowali Drugiej i Kraczewicach Prywatnych.
Gospodarstwa te zajmują się głównie uprawą buraków cukrowych, rzepaku ozimego i pszenicy.
Wymagają one mechanizacji rolnictwa oraz inwestycji w zakresie zwiększenia wydajności produkcji.
Wykres 15. Struktura agrarna gospodarstw w gminie Poniatowa

Źródło: BDL GUS, 2010
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Uwarunkowania rozwoju rolnictwa dla obszaru wiejskiego gminy Poniatowa określane są jako dobre,
co wpływa na rodzaj upraw na tym terenie oraz warunki w zakresie hodowli i chowu zwierząt
gospodarskich. W zakresie upraw dominują zboża, które stanowią 86% powierzchni zasiewów.
Pozostałe uprawy stanowią 14% i jest to przede wszystkim czarna porzeczka i malina.
W zakresie hodowli i chowu zwierząt gospodarskich w gminie Poniatowa przeważa hodowla/chów
trzody chlewnej – głównie w Kraczewicach Prywatnych i Kraczewicach Rządowych.

3.2.2.

Przedsiębiorczość pozarolnicza

Kondycja lokalnej gospodarki odgrywa istotną rolę w procesie rozwoju społeczno-ekonomicznego.
Należy podkreślić, iż znaczenie posiada nie tylko wielkość gospodarki, mierzona liczbą podmiotów
prowadzących działalność ekonomiczną, lecz także ich struktura branżowa, wielkościowa oraz
własnościowa. Rozwój przedsiębiorczości pozarolniczej jest niezwykle ważny, zarówno na obszarach
wiejskich, jak i miejskich. Prowadzi do tworzenia miejsc pracy poza rolnictwem i do dywersyfikacji
źródeł utrzymania ludności.
Poniatowa jest jednym z głównych ośrodków koncentracji przemysłu w województwie lubelskim.
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego zawarto rekomendacje dla
gminy dotyczące rozwoju przemysłu wysokiej techniki oraz dywersyfikacji branżowej przemysłu.
W 2015 r. na obszarze gminy Poniatowa działało 1053 przedsiębiorstw. Od 2010 roku ma miejsce stały
wzrost ich liczby – w 2015 roku było ich o 90 więcej niż w 2010 r. (9,3% ). W gminie Poniatowa
w 2015 roku 78,2% podmiotów gospodarczych zarejestrowanych było na obszarze miasta Poniatowa.
Gwałtowny wzrost podmiotów nastąpił roku 2012.
Wykres 16. Liczba podmiotów gospodarczych w gminie Poniatowa

Źródło: BDL GUS

Wzrost liczby podmiotów gospodarczych dotyczył głównie sektora prywatnego. W sektorze
publicznym od 2010 r. przybyły tylko 3 podmioty.
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Tabela 15. Podmioty gospodarcze według sektorów własnościowych w gminie Poniatowa w latach 2010-2015
2010

2011

30

29

933

934

2012
2013
Sektor publiczny
32
33
Sektor prywatny

2014

2015

33

33

968

1016

1016

1000

Źródło: BDL GUS

Według podziału na sekcje PKD 2007 największy odsetek stanowią podmioty z sekcji G (handel
hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle) stanowiące 29,2%
podmiotów prowadzących swoją działalność na terenie gminy (308 podmiotów gospodarczych).
Znaczną grupę podmiotów stanowią również podmioty działające w sekcji F (budownictwo) i H
(transport i gospodarka magazynowa), odpowiednio 102 (9,7%) i 97 (9,2%) podmiotów gospodarczych.
Wykres 17. Rodzaje podmiotów gospodarczych według sektorów PKD 2007 w gminie Poniatowa w 2015 roku

Źródło: BDL GUS, 2015

Biorąc pod uwagę dynamikę zmian liczby podmiotów gospodarczych w poszczególnych sekcjach PKD
2007, w latach 2010-2015 największy przyrost odnotowano w sekcjach C, L, M, Q i S i T, natomiast
w sekcji G, H, I, J odnotowano spadek ich liczby.
Tabela 16. Podmioty gospodarcze według sekcji PKD 2007 w gminie Poniatowa w latach 2010-2015
Sekcje PKD
sekcja A Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
sekcja B Górnictwo i wydobywanie

2010
14
1

2011
18
1

2012
16
1

2013
17
3

2014
19
5

2015
18
4

sekcja C Przetwórstwo przemysłowe
sekcja D Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię

69

72

76

77

78

85

elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

2

3

92

95

96

106

108

102

351

338

321

323

324

308

do układów klimatyzacyjnych
sekcja E Dostawa wody; gospodarowanie ściekami
i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
sekcja F Budownictwo
sekcja G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa
pojazdów samochodowych, włączając motocykle
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sekcja H Transport i gospodarka magazynowa
sekcja I Działalność związana z zakwaterowaniem i
usługami gastronomicznymi
sekcja J Informacja i komunikacja
sekcja K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
sekcja L Działalność związana z obsługą rynku
nieruchomości
sekcja M Działalność profesjonalna, naukowa i
techniczna
sekcja N Działalność w zakresie usług administrowania
i działalność wspierająca
sekcja O Administracja publiczna i obrona narodowa;
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
sekcja P Edukacja
sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
sekcja R Działalność związana z kulturą, rozrywką i
rekreacją
sekcja S Pozostała działalność usługowa
Sekcja T Gospodarstwa domowe zatrudniające
pracowników; gospodarstwa domowe produkujące
wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby

100

98

99

98

90

97

34

31

27

24

26

27

22
23

18
21

13
22

12
25

16
23

17
23

18

17

68

67

68

67

53

50

55

63

64

66

11

11

14

15

21

17

14

14

14

14

14

14

28
45

28
56

27
51

31
54

33
56

34
59

22

24

24

22

22

23

63

67

71

77

78

85

Źródło: BDL GUS

W gminie Poniatowa w 2015 roku na 1000 ludności przypadały 72 podmioty wpisane do rejestru
REGON i jest to wskaźnik wyższy od średniej dla powiatu opolskiego wynoszącej 63 podmioty na 1000
ludności.
Na obszarze gminy Poniatowa funkcjonuje 1005 mikroprzedsiębiorstw (78% na obszarze miasta i 22%
na obszarze wiejskim) prowadzących działalność w następujących branżach:



handel – potrzebą w zakresie rozwoju tej branży na obszarze gminy jest zwiększenie liczby
lokali w do wynajęcia na prowadzenie działalności gospodarczej,




usługi remontowo-budowlane,
transport – potrzebą w zakresie rozwoju tej branży na obszarze gminy jest poprawa stanu
infrastruktury drogowej i parkingowej w gminie Poniatowa i w województwie lubelskim,




naprawy i konserwacje
produkcja spożywcza – potrzebą w zakresie rozwoju tej branży na obszarze gminy jest
usprzętowienie zakładów produkcyjnych, pozyskanie nowych kontrahentów, ekspansja
i eksport towarów na rynki zagraniczne,



produkcja maszyn, urządzeń i elektroniki – potrzebą w zakresie rozwoju tej branży na obszarze
gminy jest remont i termomodernizacja budynków, usprzętowienie,







działalność agentów i agencji,
usługi doradcze,
usługi lekarskie, medyczne, weterynaryjne,
usługi edukacyjne, naukowe, artystyczne,
usługi kosmetyczne i fryzjerskie – potrzebą w zakresie rozwoju tej branży na obszarze gminy
jest zwiększenie liczby i jakości lokali do wynajęcia, zakup nowych urządzeń i sprzętu,
szkolenia w zakresie doskonalenia umiejętności,



usługi informatyczne,
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usługi gastronomiczne – potrzebą w zakresie rozwoju tej branży na obszarze gminy jest
zwiększenie liczby lokali do wynajęcia na prowadzenie działalności gospodarczej, zwiększenie
liczby odwiedzających, dobry dostęp do produktów spożywczych,



usługi hotelarskie – potrzebą w zakresie rozwoju tej branży na obszarze gminy jest zwiększenie
liczby miejsc i obiektów atrakcyjnych turystycznie w mieście i gminie. Dobre oznakowanie
szlaków turystycznych i zabytków, uporządkowanie przestrzeni miejskiej, która w oczywisty
sposób będzie zachęcać potencjalnych turystów do odwiedzenia miasta.

Gmina Poniatowa jest miejscem prowadzenia działalności gospodarczej dla 18 małych i 6 średnich
przedsiębiorstw.
Tabela 17. Małe i średnie przedsiębiorstwa w Poniatowej
Lp.

Nazwa

Lokalizacja
Rodzaj działalności
Potrzeby w zakresie rozwoju
Małe przedsiębiorstwa (zatrudniające od 10 do 49 pracowników)
ul. 11 Listopada 3,
usługi hotelarskie i
Poniatowa
gastronomiczne
Zwiększenie parku maszynowego,
ul. Szkolna 24,
produkcja przemysłowa
zakup nowych, lepszych maszyn,
Poniatowa
pozyskanie nowych kontrahentów.

1.

Hotel Tukan

2.

Malec Sp. J.

3.

"Poniatowa"
Piekarnia S.C.
Jarosław Kubic i
Maria Kubić

ul. Szkolna 26,
Poniatowa

produkcja spożywcza

Zakup nowych urządzeń

4.

Art. Plast Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa
27, Poniatowa

produkcja przemysłowa

Zwiększenie produkcji, pozyskanie
nowych kontrahentów (w tym
zagranicznych), eksport towarów

5.

Prospekt Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa
33, 24-320
Poniatowa

produkcja przemysłowa

Zwiększenie liczby kontrahentów

6.

Orzeł S.A.

ul. Przemysłowa
50, Poniatowa

produkcja przemysłowa

7.

WZT Bus Poniatowa

ul. Fabryczna 16K,
Poniatowa

usługi transportowe

8.

Hotel Słowik

Ul. Spacerowa 3,
Poniatowa

usługi hotelarskie

9.

Hotel Montis
Restauracja pod
Kogutem
Dom Weselny Pod
Jarzębinami
Centrum Budowlane
Henin S.C. i A. Mróz
Centrum Obróbki
Granitu Waldemar
Kotłowski
Kowala S.A.

10.
11.
12.
13.
14.
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Ul. Nałęczowska 1,
Poniatowa
Ul. Brzozowa 4,
Poniatowa
Ul. Fabryczna 13,
Poniatowa
Ul. Henin 27,
Poniatowa

Zwiększenie parku maszynowego,
zakup nowych, lepszych maszyn,
pozyskanie nowych kontrahentów, w
tym zagranicznych.
pozyskiwanie nowych szlaków
transportowych, zwiększenie taboru
samochodów transportowych.
Ulepszenie infrastruktury turystycznej
i estetyki miasta, zwiększenie liczby
szlaków turystycznych przebiegających
przez Poniatową, atrakcji
turystycznych.

usługi hotelarskie i
gastronomiczne

j.w.

usługi gastronomiczne

j.w

usługi gastronomiczne

j.w.

sprzedaż

Zwiększenie sprzedaży

Ul. Leśniczówka
32a, Poniatowa

produkcja

-

Ul. Przemysłowa

produkcja

-
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15.

SFW "Energia"
Sp.zo.o.

11, Poniatowa
ul. Przemysłowa 8,
Poniatowa

16.

Usługi Transportowe
Zbigniew Młyniec

ul. Fabryczna 16,
Poniatowa

transport

17.

Probatus Sp.zo.o., Sp.
K.

ul. Przemysłowa
46, Poniatowa

usługi związane z
zagospodarowaniem terenu

18.

KOBBUD S.C.

1.

Stella Pack S.A.

2.

Polifolia Sp. z o.o.

3.

"Wentworth Tech"
Sp. z o.o.

4.

Pawtrans Sp. z o.o.

5.

Brass Sp. z o.o.

6.

Lubsad Sp. z o.o.

produkcja

Zwiększenie taboru samochodów
przewozowych, pozyskanie nowych
kontrahentów
Nowe maszyny urządzenia,
zwiększenie liczby realizowanych
zamówień

ul. Henin,
usługi remontowe
Poniatowa
Średnie przedsiębiorstwa (zatrudniające od 50 do 249 pracowników)
Zwiększenie parku maszynowego,
ul. Przemysłowa
zakup nowych, lepszych maszyn,
produkcja przemysłowa
33, Poniatowa
pozyskanie nowych kontrahentów, w
tym zagranicznych.
ul. Przemysłowa
produkcja przemysłowa
28, Poniatowa
ul. Przemysłowa
produkcja form
19, Poniatowa
przemysłowych
Zwiększenie taboru samochodów
Ul. Szkolna 19,
usługi transportowe
przewozowych, pozyskanie nowych
Poniatowa
kontrahentów (w tym zagranicznych)
ul. Przemysłowa
odlewnia metali
31, Poniatowa
nieżelaznych
ul. Szkolna,
przetwórstwo
Poniatowa

Źródło: dane Urzędu Miejskiego w Poniatowej

Największą firmą i jednocześnie największym pracodawcą w gminie
Poniatowa, zatrudniającym ok. 218 osób na umowę o pracę i ok. 68 na
umowę zlecenie jest Stella Pack S.A. Zakład zlokalizowany jest przy ul.
Przemysłowej 33. Jest to jeden z największych producentów worków na
śmieci oraz niechemicznych środków czystości w Europie. Firma posiada
6 nowoczesnych zakładów produkcyjnych na terenie Polski oraz jeden na
Ukrainie. Przedsiębiorstwo jest właścicielem unikalnej technologii przetwarzania odpadów foliowych
w granulat służący ponownie do produkcji wyrobów foliowych, dzięki czemu produkcja jest
proekologiczna i w znacznym stopniu ogranicza zanieczyszczanie środowiska naturalnego.
Drugim największym przedsiębiorstwem, zatrudniającym
ok. 230 osób, jest Polifolia Sp. z o.o. zlokalizowana przy
ul. Przemysłowej 28. Firma została założona w Lublinie
w 1994.

Jest znanym na rynku producentem folii

i opakowań z tworzyw sztucznych metodą termoformowania. W roku 1999 zakład produkcyjny został
przeniesiony do nowej siedziby w Poniatowej. Głównymi odbiorcami produkowanych wyrobów są
firmy z branży opakowań dla przemysłu spożywczego.
Jednym z większych przedsiębiorstw w gminie jest również Wentworth
Tech Sp. z o.o. położony przy ul. Przemysłowej 19, zatrudniający ok. 120
osób.

Przedsiębiorstwo

jest

światowym

liderem

na

rynku
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oprzyrządowania do produkcji opakowań i przetwórstwa tworzyw sztucznych. Specjalizuje się
w projektowaniu i produkcji form rozdmuchowych, wtryskowo-rozdmuchowych IBM, form
wtryskowych jedno i wielokomponentowych. Firma wykonuje narzędzia specjalne typu wykrojniki
i tłoczniki oraz prowadzi obróbkę mechaniczną różnego rodzaju detali między innymi dla przemysłu
lotniczego.
Firma Brass Sp. z o.o. jest jedynym przedsiębiorstwem działającym
w poniatowskiej specjalnej strefie ekonomicznej (Tarnobrzeskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN podstrefa Radom) przy ul.
Przemysłowej

31.

Firma

oferuje

usługi

z

zakresu

odlewnictwa

ciśnieniowego aluminium, mosiądzu i ZnAl, a także obróbkę szlifierską, rotowibracyjną i polerską
odlewów oraz wykrawanie na prasach. Posiada własną galwanizernię i lakiernię proszkową.
Zgodnie z danymi Urzędu Miejskiego w Poniatowej, na terenie gminy w 2015 r. działało 438
podmiotów gospodarczych wpisanych do Gminnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (obejmującej
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz wspólników w spółkach cywilnych,
ewidencja nie obejmuje pozostałych spółek). W podziale na jednostki pomocnicze największy odsetek
podmiotów gospodarczych odnotowano na terenie jednostek: Nowe Miasto – Północ (14,8%), Henin
(13,5%) i Osiedle Tysiąclecia (13,2%).

3.2.3.

Atrakcyjność i zdolność inwestycyjna gminy

Tereny inwestycyjne
Gmina Poniatowa, w szczególności miasto, charakteryzuje się dużym potencjałem w zakresie terenów
inwestycyjnych. Poniatowa, jako miasto z przemysłową historią, również obecnie dąży do
zapewnienia odpowiednich terenów do rozwoju przedsiębiorczości.
Najważniejszy z terenów inwestycyjnych w Poniatowej znajduje się przy ulicy Przemysłowej, na
obszarze, na którym w początkach istnienia miasta funkcjonowały Zakłady Elektromaszynowe EDA.
Teren inwestycyjny na ul. Przemysłowej został zagospodarowany i uzbrojony dzięki realizacji projektu
„Strefa przemysłowe w Poniatowej” współfinansowanego ze środków RPO WL 2007-2013. W wyniku
realizacji inwestycji przebudowana została infrastruktura na terenie po byłych Zakładach
Elektromaszynowych EDA S.A. o powierzchni 100 ha. Projekt dotyczył uzbrojenia terenu
inwestycyjnego typu „brownfiled” w zakresie:
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przebudowa ulicy Przemysłowej wraz z poszerzeniem jezdni,
budowa linii oświetleniowej,
przebudowa i remont kanalizacji deszczowej,
przebudowa sieci wodociągowej,
przebudowa sieci ciepłowniczej,
budowa i przebudowa kanalizacji teleinformatycznej,
przełożenie kabli telekomunikacyjnych,
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wykonanie skrzyżowań z drogami wewnętrznymi, wykonanie skrzyżowania z drogą
powiatową, wykonanie chodnika, wykonanie ścieżki rowerowej lewostronnej bezpośrednio
przy jedni, wykonanie zatoki postojowej dla samochodów ciężarowych (7 stanowisk),
nasadzenie nowych drzew i krzewów.

5 z 9 działek na terenie inwestycyjnym przy ul. Przemysłowej należy do Tarnobrzeskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN podstrefa Radom. Tarnobrzeska Specjalna Strefa
Ekonomiczna została ustanowiona w 1997 r. Szansę na uzyskanie pomocy publicznej mają
przedsiębiorcy aktywni, którzy dokonując nowych inwestycji będą tworzyli miejsca pracy. Ogólna
powierzchnia strefy ekonomicznej w Poniatowej to 6,5 ha, do zagospodarowania pozostało 4,6 ha.
W ramach strefy działa firma BRASS Polska Sp. z o.o. Warunki włączenia do TSSE określa Agencja
Rozwoju Przemysłu. Preferowane branże firm w Poniatowej to gospodarka komunalna, przetwórstwo
rolno-spożywcze, wytwórczość, składowania, usług, rzemiosła i handlu, działalność kulturalna,
rozrywkowa i rekreacyjna.
Na niezainwestowanym terenie w obrębie strefy występuje różnica poziomów 1 m, teren w 70% jest
zalesiony, nie występuje zanieczyszczenie wód gruntowych i powierzchniowych, nie występują
ograniczenia ekologiczne, nie ma budynków i zabudowań na tych terenach. Teren jest uzbrojony
w infrastrukturę: elektryczną, gazową, wodociąg, kanalizacja, oczyszczalnia ścieków, infrastruktura
teleinformatyczna. Teren przy ul. Przemysłowej porośnięty lasem wymaga wyłączenia z produkcji
leśnej.
Teren przy ul. Przemysłowej posiada dobre połączenie komunikacyjne, w niedalekiej odległości
znajduje się droga wojewódzka 832 i 747. W odległości 25 km w Nałęczowie znajduje się stacja
kolejowa. Najbliższe lotnisko jest oddalone o 55 km w Świdniku. W Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego tereny inwestycyjne są oznaczone symbolem PS – działalność
produkcyjna i składowania.
Drugim terenem inwestycyjnym w Poniatowej, jest teren przy ul. Szkolnej o powierzchni 4,9 ha tzw.
Sporniak. Jest to teren niezainwestowany. Teren jest uzbrojony w infrastrukturę: elektryczną, gazową,
wodociąg, kanalizacja, oczyszczalnia ścieków, infrastruktura teleinformatyczna.
Teren przy ul. Szkolnej również posiada dobre połączenie komunikacyjne. W MPZP jest oznaczony
jako PS – tereny działalności produkcyjnej i składowania oraz KU – tereny urządzeń obsługi
komunikacji. Do potrzeb inwestycyjnych na tym obszarze możemy zaliczyć wyrównanie terenu.
Teren inwestycyjny przy ul. Szkolnej o powierzchni 31 ha został zagospodarowany i uzbrojony dzięki
realizacji projektu „Inwestycyjny Sporniak w Poniatowej” współfinansowanego ze środków RPO WL
2007-2013. Projekt obejmował budowę 2 odcinków drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą
i kompleksowym uzbrojeniem:




odc. I o dł. 870,09 m.b. będący przedłużeniem ulicy Szkolnej,
odc. II o dł. 390,97 m.b. stanowiący łącznik pomiędzy drogą woj. nr 832 (ul. Opolska), a drogą
powiatową nr 2237L (ul. Kraczewicka) oraz przedłużoną ulicą Szkolną,



budowa sieci wodociągowej,
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budowa sieci kanalizacji sanitarnej,
budowa sieci kanalizacji deszczowej,
budowa sieci energetycznej,
budowa sieci teleinformatycznej.

Potencjalnym terenem inwestycyjnym w Poniatowej jest teren wokół stawów o powierzchni 7 ha
(bezpośrednie sąsiedztwo stawów). Tereny wokół stawów w Poniatowej w większości należą do
Gminy Poniatowa, w niewielkiej części właścicielem są Lasy Państwowe. Obecnie tereny te nie są
zagospodarowane i uzbrojone. Aby teren wokół stawów stał się atrakcyjną przestrzenią dla
potencjalnych inwestorów konieczne jest jego uzbrojenie i uporządkowanie, rozbudowa infrastruktury
drogowej i turystycznej, utworzenie szlaków turystycznych, ścieżek rowerowych, chodników. Dzięki
takim działaniom zwiększy się liczba punktów handlowych, rzemieślniczych i usługowych
związanych z turystyką i poprawi funkcjonowanie punktów istniejących.

Finanse gminy i zdolność inwestycyjna
Budżet uchwalany rokrocznie przez Radę Miejską, a także jego struktura, świadczy o zdolności
inwestycyjnej jednostki samorządu terytorialnego. Na strukturę dochodów gminy składają się:
dochody własne, subwencja ogólna i dotacje. Według danych GUS w 2015 r. dochody ogółem
wyniosły 38 680 359,43 zł. Największy udział w nich miały dochody własne – 41%, na drugim miejscu
subwencja ogólna – 38%, a najmniejszy dotacje – 21%. Analizując wielkość dochodów w latach 20102015, do 2012 r. rosła, następnie spadła, by w roku 2014 ponownie wzrosnąć. Wahania w strukturze
i wielkości dochodów prezentuje poniższy wykres.
Wykres 18. Struktura dochodów gminy Poniatowa w latach 2010-2015

Źródło: BDL GUS

Średni dochód ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca, na terenie gminy Poniatowa w 2015 r. wyniósł
2 630,78 zł. W porównaniu do 2010 roku wzrósł o 19,7%. Średnie dochody własne w przeliczeniu na
jednego mieszkańca wyniosły 1 071,52 zł i były większe w porównaniu do 2010 r. o 34%. Analizując
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zmianę wielkości dochodów w przeliczeniu na 1 mieszkańca w analizowanym okresie (2010-2015)
można zaobserwować tendencję wzrostową.
Na budżet gminy składają się również wydatki, które w 2015 r. wyniosły 35 787 472,94 zł i były
mniejsze w porównaniu do 2010 r. o 8,3%. W analizowanych latach wartość wydatków gminy ulegała
wahaniom i nie wykazywała stałego trendu. W strukturze wydatków największy odsetek stanowią
wydatki bieżące, w 2015 r. stanowiły 90% wydatków ogółem. Pozostałe 10% stanowią wydatki
majątkowe, które wyniosły 3 524 469,40 zł i w całości były to wydatki majątkowe inwestycyjne.
Udział wydatków majątkowych inwestycyjnych w wydatkach ogółem w 2015 r. wynosił 9,8%,
w ostatnich latach udział ten ulega stałemu spadkowy, ponieważ w 2010 r. wynosił 25,2%.
Wykres 19. Struktura wydatków gminy Poniatowa w latach 2010-2015

Źródło: BDL, GUS

Wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca na terenie gminy Poniatowa w 2015 r. wyniosły 2 434,03 zł
i były mniejsze o 5% w porównaniu do 2010 r.
Sytuacja finansowa gminy jest uzależniona od wyniku finansowego budżetu, tj. różnicy pomiędzy
wielkością dochodów i wydatków w danym roku. Analizując budżet gminy w latach 2010-2015,
można zaobserwować wahania zarówno w dochodach jak i wydatkach, co skutkowało ujemnym
wynikiem finansowym do roku 2011 i dodatnim od roku 2012. Prezentuje to poniższy wykres.
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Wykres 20. Sytuacja finansowa gminy Poniatowa w latach 2010-2015

Źródło: BDL, GUS

Pozyskiwanie środków UE
W okresie programowania UE 2007-2013 Gmina Poniatowa i jej jednostki organizacyjne pozyskały
prawie 17 mln zł, zarówno na projekty inwestycyjne, jak i nieinwestycyjne o łącznej wartości ponad
25 mln zł. Najwięcej środków pozyskano z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego 2007-2013 – ponad 11 mln zł.
Wykres 21. Środki pozyskane przez Gminę Poniatowa i jej jednostki organizacyjne w podziale na programy operacyjne
w perspektywie finansowej UE 2007-2013

Źródło: opracowanie własne

62

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Poniatowa na lata 2017-2023

Wśród inwestycji na szczególną uwagę zasługują projekty z zakresu promocji gospodarczej
i przygotowania terenów inwestycyjnych zrealizowane w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Gmina inwestowała również w gospodarkę niskoemisyjną
i zieloną energię. W ramach projektu „Gospodarka Niskoemisyjna w gminie Poniatowa – planowanie
strategiczne” zrealizowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
opracowany został Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Poniatowa, natomiast dzięki realizacji
projektu „Eko-Energia w Gminie Poniatowa” mieszkańcy gminy uzyskali dofinansowanie na zakup
i montaż kolektorów słonecznych. Kolektory zainstalowano również na dwóch budynkach
użyteczności publicznej. Innym ważnym celem inwestycyjnym w gminie jest gospodarka komunalna,
przy udziale funduszy europejskich w ramach RPO WL oraz PROW udało się rozbudować sieć
wodno-kanalizacyjną oraz zakupić samochód ciężarowy do wywozu nieczystości. W ramach PROW
gmina zrealizowała inwestycje w zakresie infrastruktury społecznej oraz projekty miękkie.
Tabela 18. Projekty zrealizowane przez gminę w ramach PO IiŚ2007-2013, RPO WL 2007-2013, POKL 2007-2016 oraz PROW
2007-2013
Tytuł projektu

Beneficjent

Wartość ogółem
(zł)

Dofinansowanie
(zł)

Okres realizacji
projektu

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
Gospodarka Niskoemisyjna w gminie
Gmina Poniatowa
63 960,00
54 366,00
Poniatowa - planowanie strategiczne
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007-2013

2015-01-01 –
2015-09-30

Promocja gospodarcza Gminy Poniatowa

Gmina Poniatowa

400 000,00

340 000,00

2014-06-01 –
2015-06-30

Inwestycyjny Sporniak w Poniatowej

Gmina Poniatowa

4 394 457,34

3 294 363,38

Strefa Przemysłowa w Poniatowej

Gmina Poniatowa

5 983 464,07

3 491 527,82

Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na
terenie gminy Poniatowa i gminy Wojciechów

Gmina Poniatowa

2 919 117,70

2 175 838,97

2009-11-18 –
2013-06-30

Eko-Energia w Gminie Poniatowa

Gmina Poniatowa

2 535 323,82

1 991 928,41

2012-06-01 –
2014-12-31

1 008 061,30

2008-01-01 –
2014-12-31

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Gmina
Efektywna pomoc społeczna w gminie
Poniatowa/Ośrodek
1 131 604,44
Poniatowa
Pomocy Społecznej
w Poniatowej
Maluchy na start
Punkt Przedszkolny w Niezabitowie

Rozwinąć Skrzydła

Gmina Poniatowa
Szkoła Podstawowa
w Niezabitowie
Gmina
Poniatowa/MiejskoGminny Zespół ds.
Obsługi Oświaty

2011-04-18 –
2012-12-28
2010-04-01 –
2010-12-31

2012-08-01 –
2014-07-31
2008-07-01 –
2011-06-30

584 803,60

497 083,06

199 973,36

193 430,00

2 236 370,00

1 945 670,00

2010-09-01 –
2011-08-31

Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania w klasach I-III szkół
podstawowych

Gmina Poniatowa

230 290,00

230 290,00

2011-08-01 –
2012-07-31

Klub Przedszkolaka w Szkole Podstawowej w
Poniatowej Kolonii

Szkoła Podstawowa
w Poniatowej
Kolonii

47 000,00

47 000,00

2008-08-01 –
2009-07-31
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Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
Utworzenie Centrum Kultury w miejscowości
Gmina Poniatowa
223 645,69
Kowala Pierwsza
Organizacja warsztatów muzycznych i
Gmina Poniatowa
13 864,75
wycieczki krajoznawczej w Gminie Poniatowa
Stowarzyszenie
Remont i zakup wyposażenia dla świetlicy
Kobiet „Zielone
33 683,75
wiejskiej w Niezabitowie
Sioło” w
Niezabitowie

116 179,00

b.d.

9 327,50

b.d.

23 578,62

b.d.

Budowa „Wodociągu Kowala”

Gmina Poniatowa

3 711 444,42

1 202 878,00

b.d.

Zakup samochodu ciężarowego do wywozu
nieczystości z terenu wiejskiego Gminy
Poniatowa

Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej w
Poniatowej

488 000,00

200 000,00

b.d.

Źródło: Wykaz podpisanych umów dostępnych na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (stan na 30 czerwca 2015 r.)
oraz mapa projektów dostępna na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Bardzo istotnym projektem społecznym zrealizowanym przez Gminę Poniatowa, a dokładniej Ośrodek
Pomocy Społecznej w Poniatowej jest Efektywna pomoc społeczna w gminie Poniatowa
dofinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji
Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój
i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt był realizowany
w kilku turach w latach 2008-2014.
Tabela 19. Wsparcie mieszkańców Poniatowa w ramach projektu „Efektywna pomoc społeczna w gminie Poniatowa”
Projekt pn. „Efektywna pomoc społeczna w gminie Poniatowa”
2008 r.
Budżet

68 285,239 (w tym wkład własny: 7 170,00 zł)

Liczba beneficjentów

8 osób nieaktywnych zawodowo

Formy pomocy



Trening Umiejętności Społecznych,



Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,




Kurs Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych”,
Kurs „Cięcia, stylizacja i modelowanie włosów”.

Budżet

2009 r.
72 000,00 (w tym wkład własny: 7 560,00 zł)

Liczba beneficjentów

9 osób długotrwale bezrobotnych






Budżet

Trening Umiejętności Społecznych,
Psychologiczne konsultacje indywidualne,
Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
Kurs „Profesjonalna pomoc domowa”,
Kurs prawa jazdy kat. B.
2010 r.
193 153,83 zł (w tym wkład własny: 20 281,20 zł)

Liczba beneficjentów

15 osób

Formy pomocy

Formy pomocy
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Trening Umiejętności Społecznych,
Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy,
Aktywizacja Edukacyjna – „Profesjonalna Pomoc Domowa”,
Kurs prawa jazdy kat. B,
Warsztaty „Organizacja przyjęć okolicznościowych z małą gastronomią i obsługą
kasy fiskalnej”,
Szkolenie „Własna działalność gospodarcza perspektywą na jutro”.
2011 r.
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Budżet

221 443,52 zł (w tym wkład własny: 24 901,56 zł)

Liczba beneficjentów

18 kobiet

Formy pomocy

Budżet
Liczba beneficjentów

Formy pomocy

Budżet
Liczba beneficjentów

Formy pomocy

Budżet
Liczba beneficjentów

Formy pomocy







Trening Umiejętności Społecznych,
Indywidualne konsultacje psychologiczno-terapeutyczne,
„Profesjonalna pomoc domowa ze specjalistyczną opieką nad osobami starszymi”,
„Moja firma – moja przyszłość”,
Indywidualne konsultacje „Aktywizacja edukacyjno-zawodowa beneficjentów
ostatecznych”.
2012 r.
242 890,55 zł (w tym wkład własny: 25 503,55 zł)
Szkolenia ogólne – 23 osoby (15 kobiet, 8 mężczyzn)
Szkolenia zawodowe – 21 osób
Szkolenia ogólne:

Trening Umiejętności Społecznych – zajęcia grupowe,

Indywidualne konsultacje psychologiczno-terapeutyczne,

Indywidualne konsultacje „Aktywizacja edukacyjno-zawodowa beneficjentów
ostatecznych”.
Szkolenia zawodowe z zakresu:

Prawo jazdy kat. B – dla 12 osób,

Pomoc biurowa z obsługą sekretariatu – dla 3 osób,

Obsługa przyjęć okolicznościowych z małą gastronomią i elementami carvingu oraz
obsługą kasy fiskalnej – dla 5 osób,

Kurs na wózki widłowe – dla 1 mężczyzny.
2013 r.
208 893,87 zł (w tym wkład własny: 21 933,87 zł)
Szkolenia ogólne – 21 osób (14 kobiet, 7 mężczyzn)
Szkolenia zawodowe – 21 osób
Szkolenia ogólne:

Trening Umiejętności Społecznych – zajęcia grupowe,

Indywidualne konsultacje psychologiczno-terapeutyczne,

Indywidualne konsultacje „Aktywizacja edukacyjno-zawodowa beneficjentów
ostatecznych”.
Szkolenia zawodowe z zakresu:

Prawo jazdy kat. B – dla 1 mężczyzny,

Stylizacja paznokci z elementami wizażu oraz obsługą kasy fiskalnej – dla 1 kobiety,

Agroturystyka z małą gastronomią, elementami carvingu oraz obsługą kasy fiskalnej
– dla 13 kobiet,

Kurs na wózki widłowe – dla 6 mężczyzn.
2014 r.
154 218 ,00 zł (w tym wkład własny: 16 192, 96 zł)
Szkolenia ogólne – 16 osób (11 kobiet, 5 mężczyzn)
Szkolenia zawodowe – 16 osób
Szkolenia ogólne:

Trening Umiejętności Społecznych – zajęcia grupowe,

Indywidualne konsultacje psychologiczno-terapeutyczne,

Trening Umiejętności Rodzinnych.
Szkolenia zawodowe:

Handlowiec z obsługą kasy fiskalnej oraz modułem obsługa komputera i programu
magazynowego – dla 3 kobiet,

Barman – Kelner z obsługą przyjęć okolicznościowych i kasy fiskalnej – dla 5 kobiet,

Trening smaków – kuchnia włoska, francuska i śródziemnomorska – dla 3 kobiet,

Spawacz metodą MAG-135 – dla 5 mężczyzn.

Źródło: dane Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniatowej
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Oprócz projektów zrealizowanych przez Gminę Poniatowa i jej jednostki organizacyjne gmina
skorzystała dzięki realizacji na jej terenie projektów przez inne podmioty.: m.in. Województwo
Lubelskie, Powiat Opolski, Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” czy Lokalna Organizacja
Turystyczna „Kraina Lessowych Wąwozów”. Były to projekty informatyczne, drogowe, związane
z bezpieczeństwem pożarowym, turystyczne, a także nieinwestycyjne projekty społeczne.
Tabela 20. Projekty zrealizowane na terenie gminy Poniatowa przez różne podmioty
Tytuł projektu

Beneficjent

Wartość ogółem
(zł)

Dofinansowanie
(zł)

Okres realizacji
projektu

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w
województwie lubelskim - edycja II

Województwo
Lubelskie

119 256,43

119 256,43

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007-2013
Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja
Województwo
271 739,95
230 162,51
Administracji
Lubelskie
System Informacji Przestrzennej powiatu
Powiat Opolski
976 141,01
829 719,85
opolskiego powSIP-opolski
Poprawa wewnętrznej spójności
komunikacyjnej województwa lubelskiego
poprzez budowę i przebudowę dróg
Powiat Lubelski
11 097 213,51
8 174 885,82
powiatowych zwiększających dostępność do
dróg krajowych i wojewódzkich
Komenda Powiatowa
Poprawa bezpieczeństwa pożarowego i
Państwowej Straży
619 995,17
526 995,75
ekologicznego w Powiecie Opolskim
Pożarnej w Opolu
Lubelskim
Poprawa bezpieczeństwa pożarowego w
Gmina Opole
427 607,42
363 466,31
gminach: Opole Lubelskie, Poniatowa, Łaziska. Lubelskie
Szlakiem Nadwiślańskiej Kolejki
Wąskotorowej po atrakcjach turystycznych
Powiat Opolski
527 908,28
346 018,73
Regionu Lubelskiego
Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa jako
Powiat Opolski
114 267,46
62 948,08
markowy produkt turystyczny Lubelszczyzny
Lokalna Organizacja
Kampania promocyjna Krainy Lessowych
Turystyczna "Kraina
160 404,61
112 283,23
Wąwozów
Lessowych
Wąwozów"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

2012-01-01 –
2015-10-31
2010-04-26 –
2014-12-01
2012-05-08 –
2015-08-31
2010-07-06 –
2011-12-31

2010-06-15–
2013-12-30
2010-02-17–
2010-06-30
2009-05-04 –
2012-05-14
2010-01-04 –
2011-12-31
2010-01-01 –
2012-03-31

Profesjonalna e-Administracja

Gmina Żyrzyn

401 280,88

341 088,75

2014-03-01 –
2015-04-30

Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej
"Przystań"

Lokalna Grupa
Działania "Owocowy
Szlak"

122 771,45

122 771,45

2010-10-01 –
2011-09-30

Sposób na maturę "ogólniaków" z Powiatu
Opolskiego

Powiat Opolski

53 542,13

46 210,00

2011-09-01 –
2012-06-30

30 000,00

30 000,00

2011-08-01 –
2012-07-31

48 826,55

48 826,55

2012-04-30 –
2012-09-30

"Na lepszy początek"

Letnia Akademia Inspiracji

Obywatelskie
Stowarzyszenie
Edukacyjne "Żaczek"
Fundacja Działań
Edukacyjnych
KReAdukacja

Źródło: Wykaz podpisanych umów dostępnych na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (stan na 30 czerwca 2015 r.)
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Wysoką aktywnością w pozyskaniu funduszy unijnych w latach 2007-2013 wykazali się przedsiębiorcy
prowadzący lub zamierzający prowadzić działalność gospodarczą na terenie gminy Poniatowa. Z PO
Innowacyjna Gospodarka i RPO WL na lata 2007-2013 16 przedsiębiorców pozyskało ponad
32,5 mln zł na inwestycje o wartości 59,7 mln zł.
Brak jest ogólnodostępnych danych mówiących o pozyskaniu środków na podejmowanie i rozwijanie
działalności gospodarczej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Tabela 21. Projekty zrealizowane przez przedsiębiorców na terenie gminy Poniatowa

Tytuł projektu

Beneficjent

Wartość
ogółem (zł)

Dofinansowanie
(zł)

Okres realizacji
projektu

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Rozpoczęcie produkcji czystego granulatu z
ORZEŁ S.A.
odpadów z opon, innowacyjna technologia
Ekologiczne modyfikatory asfaltu nowej generacji
ORZEŁ S.A.
– badanie i rozwój technologii
Rozpoczęcie produkcji czystego granulatu z
odpadów z opon, innowacyjna technologia

ORZEŁ S.A.

Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu poprzez
budowę infrastruktury szerokopasmowego
Internetu

Przedsiębiorstwo
Handlowo Usługowe SIS Sp.
z o.o.

2010-03-01 –
2010-07-31
2012-10-01 –
2015-12-31

410 000,00

287 000,00

5 146 200,00

3 618 840,00

26 133 813,04

17 153 000,00

2010-04-01 –
2012-06-30

59 948,06

34 116,78

2014-03-01 –
2015-12-30

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego
Wzrost konkurencyjności mikroprzedsiębiorstwa
EMBUD SUPER Sp. z o.o. poprzez uruchomienie
usług budowlanych.

EMBUD SUPER
Spółka z o.o.

211 566,15

86 000,00

2013-08-01 –
2014-02-12

Budowa centrum samoobsługowego służącego do
samodzielnego ręcznego mycia samochodów
wraz z urządzeniami czyszczącymi.

TANKBUD
Andrzej Rosiński

809 275,33

336 869,99

2011-03-15 –
2011-08-30

1 751 916,84

679 954,54

2012-04-01 –
2013-10-30

274 528,74

136 349,37

2010-10-01 –
2011-01-31

1 929 008,17

866 409,22

2008-07-23 –
2011-12-30

1 495 940,98

694 918,44

2013-04-05 –
2015-02-28

1 336 839,60

513 940,30

2011-08-01 –
2015-01-20

2 335 103,42

1 148 809,04

2010-03-01 –

PROBATUS Anna
Rozszerzenie usług oraz wzrost konkurencyjności
Zawadzkafirmy PROBATUS
Wyroślak
Wzrost konkurencyjności firmy GABINET
GABINET
STOMATOLOGICZNY Agnieszka Kuchta
STOMATOLOGIC
poprzez zakup nowoczesnej aparatury
ZNY Agnieszka
medycznej oraz wykorzystanie nowoczesnych
Kuchta
technik informacyjnych.
Dalszy rozwój firmy - innowacja procesowa i
produktowa, wzmocnienie potencjału
Art Plast sp. z o.o.
innowacyjnego.
„Wprowadzenie innowacyjnej technologii cięcia "STALMONT"
laserowego w celu poszerzenia oferty
S.C. ROMAN
produktowej oraz udoskonalenia procesu
DUDA,
produkcji wyrobów ze stali szlachetnej w Firmie ALEKSANDRA
STALMONT”
DUDA
P.P.H.U. MALEC
Wzrost konkurencyjności firmy P.P.H.U.
Jolanta Malec,
"MALEC" Jolanta Malec, Marianna Malec,
Marianna Malec,
Henryk Malec Spółka Jawna poprzez inwestycje
Henryk Malec
w środki trwałe i innowacyjne technologie
Spółka Jawna
Formy szklarskie i narzędzia dla przemysłu
METALTON G.

67

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Poniatowa na lata 2017-2023
lotniczego efektem wdrożenia innowacyjnego
potencjału technologicznego w METALTON G.
OLCHAWSKI Sp. J.
Modernizacja budynku , zakup nowoczesnych
maszyn i urządzeń oraz zakup specjalistycznego
środka transportu do piekarni „Piekarnia” Spółka
Jawna J. Szlachetka i Inni.
"Automatyzacja procesu produkcji z duchem
czasu i szacunkiem dla tradycji w Piekarni
Tadeusz Zubrzycki"
Innowacyjna linia technologiczna do produkcji
odlewów aluminiowych metodą ciśnieniową
Dywersyfikacja produkcji METALTON G.
Olchawski w kierunku części zamiennych do
narzędzi tłocznych oraz form ciśnieniowych w
wyniku wdrożenia innowacji technologicznych i
doposażenia parku maszynowego
Termomodernizacja budynku usługowo handlowego w Poniatowej.
Uruchomienie nowego obiektu hotelowego z
restauracją i SPA w Poniatowej gwarantem
podniesienia oferty turystycznej i atrakcyjności
regionu lubelskiego.
Zwiększenie konkurencyjności firmy TUKAN
poprzez rozbudowę restauracji i dodanie oferty
noclegowej

OLCHAWSKI
Spółka Jawna

2010-10-30

„Piekarnia” Spółka
Jawna J.
Szlachetka i Inni

1 379 347,30

203 063,88

2010-10-01 –
2012-01-30

Piekarnia Tadeusz
Zubrzycki

412 912,57

236 873,11

2009-12-14 –
2010-01-31

BRASS POLSKA
Sp. z o.o.

3 405 693,70

1 831 200,00

2008-06-26 –
2009-02-23

METALTON G.
OLCHAWSKI
Spółka Jawna

2 689 616,63

989 646,16

2013-02-12 –
2015-01-30

S.C. Gomi
Zbigniew Górka,
Katarzyna Górka

193 692,26

94 484,02

2014-02-01 –
2015-05-30

S.C. Gomi
Zbigniew Górka,
Katarzyna Górka

3 655 048,48

1 780 497,86

2010-01-01 –
2011-12-30

HOTEL "TUKAN"
Irena Oleszczak

6 156 509,26

1 957 098,26

2010-07-15 –
2012-12-31

Źródło: Wykaz podpisanych umów dostępnych na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (stan na 30 czerwca 2015 r.)

Działalność promocyjna gminy
Gmina Poniatowa promuje swoje walory, zarówno turystyczne, jak i inwestycyjne, przy pomocy
różnorodnych metod i narzędzi. Do najważniejszych metod promocji gminy należy zaliczyć:



udział w różnego rodzaju jubileuszach, imprezach okolicznościowych, przedsięwzięciach
organizowanych w gminie Poniatowa, w powiecie opolskim, w województwie lubelskim
i poza jego granicami,



udział w targach inwestycyjnych, imprezach masowych, na których prezentowane jest stoisko
gminy Poniatowa,



udział

w

konkursach

promocyjnych

np.

„Sportowa

Gmina

2016”,

„Promotorzy

przedsiębiorczości 2014”,



publikowanie artykułów o mieście i gminie w lokalnej prasie, w prasie regionalnej,
w biuletynach i folderach,



publikowanie najnowszych informacji o mieście i gminie Poniatowa na stronie internetowej
oraz na fanpage,



dystrybuowanie materiałów promocyjnych wśród stowarzyszeń i osób fizycznych, które
podczas różnego rodzaju uroczystości, targów, i jubileuszy aktywnie zachęcają potencjalnych
turystów do odwiedzenia Poniatowej.
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Narzędzia wykorzystywane przez gminę do promocji to przede wszystkim:












strona internetowa: www.um.poniatowa.pl,
fanpage: www.facebook.com/GminaPoniatowa/,
strona internetowa: www.ekoenergia-poniatowa.pl/,
interaktywna mapa działek inwestycyjnych: www.poniatowa.e-mapa.net,
System Identyfikacji Wizualnej dla Gminy Poniatowa,
profesjonalnie opracowane logo dla Gminy Poniatowa wraz z Księgą Znaku,
foldery inwestycyjne,
stoisko promocyjne (namiot handlowy, trybunka, ścianka reklamowa z pełnym ologowaniem),
mapy miasta i gminy Poniatowa,
gadżety promocyjne z oficjalnym logo „Poniatowa – przyjazne otoczenie” (długopisy, torby
jutowe, torebki papierowe, parasole, balony, kubki, pendrive itp.).

3.2.4.

Turystyka

Niezwykle istotną branżą gospodarki jest branża turystyczna. Turystyka ma szczególne znaczenie dla
lokalnej gospodarki, gdyż aktywizuje oprócz podmiotów turystycznych, także wiele innych sektorów
gospodarki takich jak: transport, łączność, przemysł, budownictwo, rolnictwo, działalność finansowa
i ubezpieczeniowa. Turystyka generuje dodatkowy strumień pieniądza, który zasila lokalną gospodarkę
poprzez ponoszone przez turystów wydatki. Ponadto wpływa pozytywnie na rynek pracy oraz
zadowolenie społeczeństwa.
O atrakcyjności turystycznej świadczy zarówno siła przyciągania danego regionu, jak i popyt na
oferowane usługi. Atrakcyjność turystyczna kształtowana jest pod wpływem wielu różnorodnych
czynników. Wśród najważniejszych z nich należy wymienić potencjał turystyczny (walory i stan
jakościowy środowiska przyrodniczego oraz dziedzictwo kulturowe) oraz infrastrukturę turystyczną,
przede wszystkim bazę noclegową i gastronomiczną.

Potencjał turystyczny
Gmina Poniatowa to jednostka o niewątpliwie wysokim potencjale turystycznym, posiada korzystne
warunki dla rozwoju turystyki i rekreacji, w szczególności ze względu na położenie geograficzne
i fizycznogeograficzne, walory krajobrazowe, czyste środowisko naturalne, dużą lesistość obszaru,
a także tradycję kulturową i ciekawe zabytki.
Poniatowa posiada liczne walory przyrodnicze, stanowiące potencjał gminy, który jest jednak słabo
wykorzystany. Czyste powietrze, woda i las sprzyjają wypoczynkowi i regeneracji sił. Dzięki bardzo
wysokiemu udziałowi lasów, Poniatowa może poszczycić się niezwykle czystym powietrzem
i mikroklimatem o znamionach klimatu uzdrowiskowego. Las wytwarza dużo tlenu, dzięki czemu
lepiej w nim się oddycha. Drzewa wytwarzają wokół siebie ponadto strefę wolną od groźnych
chorobotwórczych bakterii, ponieważ produkują substancje bakteriobójcze – fitoncydy oraz olejki
eteryczne. Olejki działają terapeutycznie – ich zapach przynosi odprężenie i wyciszenie. Również
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dodatnio na samopoczucie wpływają elektrostatyczne właściwości powietrza leśnego z powodu
obecności w nim jonów. Poniatowa – miasto w lesie – powinna rozwinąć potencjał związany z lasem
do rozwoju turystyki wypoczynkowej i sanatoryjnej.
W centrum Miasta Poniatowa znajduje się kolejna atrakcja przyrodnicza, która jest warunkiem
rozwoju turystyki w bardzo wielu miejscach. Jest to 10 zbiorników wodnych różnej wielkości. Na
jednym z nich urządzone jest kąpielisko miejskie, pozostałe są niewykorzystane. Odpowiednie
zagospodarowanie przestrzeni wokół zbiorników spowodowałoby wzrost liczby turystów, co
przyniosłoby wiele korzyści dla gminy i jej mieszkańców.
W gminie Poniatowa znajdziemy również wiele atrakcji kulturowych. Należą do nich zabytki: zespoły
dworsko-parkowe i zabytki poprzemysłowe. Ciekawą atrakcją jest Dom Muzyki w Kraczewicach.
W 1983 r. powstał pomysł urządzenia w zrujnowanym dworze w Kaczewicach siedziby dziecięcych
zespołów artystycznych "ScholaresMinores pro Musica Antiqua" i "Szczygiełków". W roku 1988
nastąpiło wprowadzenie do dworu dziecięcych zespołów artystycznych i powołanie do życia Domu
Muzyki w Kraczewicach. Dziś dwór tętni życiem organizując muzyczne spotkania, śluby, konferencje
i imprezy kulturalne. Można także wynająć we dworze pokoje. Średnio rocznie dom odwiedza 609
osób. Podmiotem zarządzającym domem jest Centrum
Fot. 2. Izba pamięci aptekarskiej
Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej
Jedną z interesujących atrakcji dla pasjonatów dawnych
rzemiosł jest Izba Pamięci Aptekarskiej przy ul.
Modrzewiowej 1 w aptece „Galenica”. W budynku
nowoczesnej placówki turyści mają niepowtarzalną
okazję przenieść się w czasie za sprawą stałej ekspozycji
poświęconej
Ekspozycję
http://www.kraina.org.pl/izba_pamieci_aptekarskiej
_w_poniatowej_id_623.html?ob=97

historii
tworzą:

miejscowego
zabytkowe

meble

aptekarstwa.
stanowiące

wyposażenie apteki z lat ‘30 XX w., różnorodne
przyrządy aptekarskie (np. wojskowy polowy aparat do

destylacji, prasa do wyciskania nalewek, łaźnia wodna, perkolator, autoklaw parowy) oraz bogaty zbiór
dawnej specjalistycznej literatury farmaceutycznej. W trakcie zwiedzania turyści mogą dowiedzieć się
od emerytowanego farmaceuty wszystkiego o ziołach, sposobach ich przyrządzania, zamorskich
surowcach leczniczych, a także chorobach trapiących ludność dawniej i dziś oraz o sposobach ich
leczenia. Prelekcje wzbogaca pokaz przyrządzania leków według dawnych receptur. Izba czynna jest
od poniedziałku do piątku, a wstęp jest bezpłatny. Izbę odwiedza rocznie ok. 50 osób.
Dla miłośników aktywnego wypoczynku idealnym rozwiązaniem jest stadnina koni w Kraczewicach
Rządowych. Obecnie stadnina dysponuje 15 końmi, wśród których znajdują się konie zarówno konie
sportowe, jak i rekreacyjne. Maskotką klubu jest kucyk „Hals”, na którym dzieci mogą odbyć krótką
przejażdżkę. Stadninę odwiedza ok. 80 osób rocznie. Sezon jeździecki w Sekcji Jeździeckiej Poniatowa
trwa cały rok. W zimie jazda konna oraz treningi sportowe odbywają się w hali. Cyklicznie, 2 razy
w roku, organizowane są zawody w skokach: w marcu halowe przy stajni oraz w maju otwarte przy
ulicy Brzozowej w Poniatowej. Przy stadninie funkcjonuje pensjonat dla koni, mają one dostęp do
czterech ogrodzonych i zabezpieczonych wybiegów (3 ha). W pensjonacie konie mają duże boksy
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w stylu angielskim i amerykańskim z automatycznymi poidłami, całkowite wyżywienie oraz
całodobową opiekę. Od 2004 roku stadnina pomaga dzieciom w ramach hipoterapii. Klub współpracuje
ze Stowarzyszeniem Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „PINOKIO” w Poniatowej.

W gminie Poniatowa wytwarzane są produkty regionalne, jednak ich słaba promocja sprawia, że nie są
dość dobrze znane w województwie. Produktem regionalnym w gminie jest Buraczak wytwarzany
w Poniatowej i Parzybroda pochodząca z Kowali Pierwszej i Drugiej. Ciekawą formą poznawania
tradycji w gminie są warsztaty wypiekania chałek i bułek w piekarni należącej do Ekomuzeum
Lubelszczyzny „Żywa Tradycja” w Kraczewicach Prywatnych.

Infrastruktura turystyczna
Obiekty zagospodarowania turystycznego, ich liczba i jakość, są niezbędne do pełnego wykorzystania
do celów turystycznych elementów przyrodniczych i antropogenicznych znajdujących się na obszarze
gminy Poniatowa.
W gminie działa 1 punkt informacji turystycznej w Centrum Kultury, Promocji i Turystyki przy ul.
Fabrycznej 1 w Poniatowej. W punkcie turyści mogą uzyskać informacje o najciekawszych atrakcjach
w okolicy, jak również o obiektach noclegowych i gastronomicznych. Punkt funkcjonuje przez cały
rok, średnio w ciągu roku korzysta z niego 50 osób.
Gmina posiada dobrze rozwiniętą bazę gastronomiczną i noclegową. Znajdują się tutaj 4 obiekty
noclegowo-gastronomiczne, 5 obiektów świadczących jedynie usługi noclegowe (w tym 2
gospodarstwa agroturystyczne) oraz 9 obiektów gastronomicznych. Gmina Poniatowa wyróżnia się
bardzo dużym, jednak mało wykorzystanym, potencjałem do rozwoju agroturystyki lub turystyki
wiejskiej. Rozwój takiej działalności przyczyniłby się do poprawy bazy noclegowo-gastronomicznej na
obszarze wiejskim gminy.
Tabela 22. Baza noclegowa i gastronomiczna w gminie Poniatowa
Lp.

Nazwa

1.

Hotel „Słowik”

2.

Hotel „Tukan”

3.

Hotel „Montis”

Okres
Liczba miejsc noclegowych,
funkcjonowania
szacunkowa liczba korzystających
Obiekty noclegowe i gastronomiczne
Liczba miejsc noclegowych: 40
Ul. Spacerowa 3,
całoroczny
Szacunkowa liczba
Poniatowa
korzystających: 6597 osób/rok
Liczba miejsc noclegowych: 30
Ul. 11 Listopada 3,
całoroczny
Szacunkowa liczba
Poniatowa
korzystających: 2960 osób/rok
Ul. Nałęczowska 1,
całoroczny
Liczba miejsc noclegowych: 30
Adres

Rok
powstania

2006

2013
2013
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Poniatowa
Hotel „Pod Kogutem”

Ul. Brzozowa 4,
Poniatowa

5.

Hotelik „Oliwia”

Ul. Kraczewicka 15,
Poniatowa

6.

Gospodarstwo
Agroturystyczne
Michał Bochiński

Kowala Pierwsza 75

7.

Gospodarstwo
Agroturystyczne
„Zacisze”

Szczuczki Kolonia 22

4.

Szacunkowa liczba
korzystających: 3680 osób/rok
całoroczny

Liczba miejsc noclegowych: 12

2001

Liczba miejsc noclegowych: 8

2000

Liczba miejsc noclegowych: 4

2010

Liczba miejsc noclegowych: 12

2013

Obiekty noclegowe

Motel Zygmunt
Wójtowicz, Tomasz
Wójtowicz Sp. J.
Dom Muzyki w
Kraczewicach

8.
9.

10.

Dom Weselny pod
Jarzębinami

11.

Pizzeria Fantazja

12.

Pyszna Kuchnia

13.

„Kiper” Pijalnia Piwa

14.

„Gaik” Bar

15.

EDA Bar

16.

Arkadia

17.

U Taperinga

18.

Bar Gastronomiczny
„Roxana”

całoroczny
natężenie ruchu
turystycznego
głównie w
okresie letnim
natężenie ruchu
turystycznego
głównie w
okresie letnim

Ul. Fabryczna 16K

całoroczny

Liczba miejsc noclegowych: 16

2013

Kraczewice
Prywatne

całoroczny

Szacunkowa liczba
korzystających: 609 osób/rok

1988

Obiekty gastronomiczne
Ul. Fabryczna 13,
całoroczny
Poniatowa
Ul. Przechodnia 47całoroczny
49, Poniatowa
Ul. Brzozowa 7/7,
całoroczny
Poniatowa
Ul. Przechodnia 53,
całoroczny
Poniatowa
Ul. Brzozowa 7/10,
całoroczny
Poniatowa
Ul. Przemysłowa 7,
całoroczny
Poniatowa
Ul. Przechodnia 55,
całoroczny
Poniatowa
całoroczny
Kowala Pierwsza 44
Kowala Pierwsza 44b

całoroczny

brak danych

1998

brak danych

2009

brak danych

2015

brak danych

2000

brak danych

2004

brak danych

2014

brak danych

1998

brak danych

2014

brak danych

1990

Źródło: dane Urzędu Miejskiego w Poniatowej

Niezwykle istotną część infrastruktury turystycznej stanowią szlaki turystyczne. Łączą one
najatrakcyjniejsze turystycznie miejsca, dzięki czemu umożliwiają turystom poznanie zarówno
zabytków, jak i piękna przyrody. Przez teren gminy przebiegają 4 szlaki:



Nitką kolejki wąskotorowej – kolor czarny, szlak rowerowy o randze ponadlokalnej, jest to trasa
łatwa o długości 48 km; przebieg trasy: Opole Lubelskie (stacja kolei wąskotorowej) –
Grabówka (most na rzece Chodelce) – Darowne – Poniatowa (okolice stacji kolei
wąskotorowej) – Kraczewice (kościół) – Poniatowa (Henin) – Poniatowa (Sporniak) – Rozalin
(stacja kolei wąskotorowej) – Kazimierzów (droga wojewódzka) – Bielsko (była Szkoła
Podstawowa) – Kolonia Karczmiska Pierwsze (okolice stacji kolei wąskotorowej) – Karczmiska
Pierwsze (Zespół Pałacowo-Parkowy) – Wymysłów (stacja kolei wąskotorowej) – Obliźniak
(stacja kolei wąskotorowej) – Zaborze (Szkoła Podstawowa) – Zofianka (las) – Kębło. Dzięki
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sąsiedztwu szlaku rowerowego z trasą kolejki wąskotorowej możliwy jest przejazd kolejką
z Nałęczowa na teren powiatu opolskiego i dalsze zwiedzanie okolic za pośrednictwem
rozbudowanej sieci szlaków rowerowych;



Szlak rowerowy – kolor zielony; przebieg trasy: Kraczewice Prywatne (Szkoła) – Szczuczki
Kolonia – Wojciechów;



Pieszy szlak turystyczny – kolor żółty, szlak o długości 33 km, przebieg trasy: Poniatowa –
Plizin – Dębiny – Ruda Maciejowska – Ruda Godowska – Luta – Chodel – Kozuchówka –
Zastawski – Godów – Antonówka – Dąbrowa Godowska – Białowoda – Majdan Bobowski –
Konradów – Boby Księże – Boby Wieś; podmiotem zarządzającym szlakiem jest Polskie
Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze;



Szlak Zaborze – Fiodorówka – Niezabitów – Łubki.

3.3.

SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA

3.3.1.

Użytkowanie gruntów

Gmina Poniatowa, jako gmina miejsko-wiejska, charakteryzuje się wysokim udziałem terenów
rolniczych. Według danych BDL GUS z 2014 roku użytki rolne stanowią 78,1% powierzchni
całkowitej gminy. Udział kompleksów leśnych oraz obszarów zadrzewionych i zakrzewionych
w gminie wynosi 17,4%, natomiast lesistość (tj. udział powierzchni lasów w powierzchni ogółem)
wynosi 16,9% i jest niższa niż lesistość powiatu opolskiego wynosząca 22,7%. Powierzchnia gruntów
zabudowanych i zurbanizowanych stanowi 3,9% powierzchni całkowitej gminy. Pozostałą przestrzeń
zajmują grunty pod wodami, nieużytki i tereny różne.
Wykres 22. Użytkowanie gruntów w gminie Poniatowa

Źródło: BDL GUS, 2014
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Miasto Poniatowa jest miastem przemysłowym, jednak wyróżniającym się bardzo dużym udziałem
terenów zielonych. Powierzchnia terenów leśnych, zadrzewionych i zakrzewionych stanowi ponad
połowę powierzchni miasta (55,6%). W strukturze użytkowania gruntów w mieście Poniatowa tereny
zabudowane i zurbanizowane stanowią 12,8% (195 ha), z czego aż 35 ha (18%) to tereny przemysłowe,
co potwierdza charakter miasta.
Obszar wiejski gminy Poniatowa jest obszarem typowo rolniczym. Według danych BDL GUS z 2014 r.
użytki rolne na obszarze wiejskim zajmują powierzchnię 6144 ha (88,7% powierzchni terenów
wiejskich gminy). Udział terenów leśnych jest stosunkowo niski i stanowi jedynie 9,1% powierzchni
terenów wiejskich (630 ha). Udział terenów zabudowanych i zurbanizowanych na obszarze wiejskim
to 2%.
Tabela 23. Struktura użytkowania gruntów na obszarze miejskim i wiejskim gminy Poniatowa
Udział w
Gmina
Poniatowa

Udział w
pow.
Gminy
Poniatowa

Miasto
Poniatowa

Udział w
pow.
Miasta
Poniatowa

Obszar
wiejski
Gminy
Poniatowa

pow.
obszaru
wiejskiego
Gm.
Poniatowa

6604 ha

78,1%

460 ha

30,1%

6144 ha

88,7%

1479 ha

17,4%

849 ha

55,6%

630 ha

9,1%

Grunty zabudowane i zurbanizowane

334 ha

3,9%

195 ha

12,8%

139 ha

2%

Grunty pod wodami

22 ha

0,3%

13 ha

0,9%

9 ha

0,1%

Nieużytki

12 ha

0,2%

6 ha

0,4%

6 ha

0,1%

Tereny różne

3 ha

0,1%

3 ha

0,2%

0 ha

0%

Użytkowanie gruntów

Użytki rolne
Tereny leśne oraz zadrzewione i
zakrzewione

Źródło: BDL GUS, 2014

Wśród terenów zabudowanych i zurbanizowanych największą powierzchnię gminy – 168 ha zajmują
tereny komunikacyjne drogowe (50,3%). Tereny rekreacji i wypoczynku zajmują 11,4% powierzchni
gminy, natomiast aż 10,8% stanowią tereny przemysłowe. W mieście Poniatowa występują ponadto
tereny zurbanizowane niezabudowane, które zajmują powierzchnię 2 ha.
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Wykres 23. Struktura terenów zabudowanych i zurbanizowanych w gminie Poniatowa

Źródło: BDL GUS, 2014

3.3.2.

Struktura funkcjonalno-przestrzenna gminy

Uwarunkowania mające wpływ na kształtowanie struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy
Poniatowa to uwarunkowania środowiskowe i antropogeniczne. Do uwarunkowań środowiskowych
należy zaliczyć przede wszystkim lokalizację dolin rzecznych oraz wiążące się z ich położeniem
występowanie obszarów podmokłych, rozmieszczenie terenów leśnych, zasoby glebowe i wodne oraz
cechy fizjograficzne terenu. Czynnikami antropogenicznymi są rozmieszczenie głównych arterii
komunikacyjnych oraz dostęp i stan infrastruktury technicznej.
Większość gminy tj. 78,1% zajmują użytki rolne, co świadczy o tym, że gmina, w szczególności obszar
wiejski, ma typowo rolniczy charakter. Ponadto w południowej i południowo-zachodniej części gminy
(w większości na obszarze miasta) zlokalizowane są zwarte kompleksy leśne.
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Ryc. 5. Użytkowanie gruntów w gminie Poniatowa

Źródło: opracowanie własne

Układ przestrzenny obszaru wiejskiego gminy Poniatowa to harmonijne rozłogi pól, typowe dla
układu łanowego, z czasu rozmieszczenia lokacyjnego z XIV w. (część gruntów wsi Kraczewice
Prywatne, Kraczewice Rządowe, Poniatowa (wieś). Lokalne tradycje w zakresie zabudowy to strome
dachy dwuspadowe oraz budynki na rzucie prostokąta z gankami i werandami.
Struktura przestrzenna gminy Poniatowa określona została w Studium Uwarunkowań i Kierunków
Poniatowa, przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej
w Poniatowej nr XVI/92/12 z dnia 09 marca 2012 r. (tekst jednolity uwzględniający treść studium
przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Poniatowej nr XXXII/226/01 z dnia 5 czerwca 2001 r. ze
Zagospodarowania

Przestrzennego

Gminy

zmianami wprowadzonymi Uchwałą Rady Miejskiej w Poniatowej nr IV/21/11 z dnia 25 lutego 2011
r.). Załącznik graficzny do studium opracowany został w skali 1:10 000.
W celu określenia polityki przestrzennej gminy w Studium dokonano podziału obszaru na strefy
uwzględniając:



aktualny sposób użytkowania i zagospodarowania terenu oraz możliwości dokonania jego
przekształceń,
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walory przyrodniczo-krajobrazowe,
wartości agrotechniczne gleb.

Wyodrębniono 3 główne strefy polityki przestrzennej o różnych funkcjach i zróżnicowanych zasadach
gospodarowania, z których wydzielono jednostki przestrzenne:
M – strefa rozwoju funkcji miejskich – obejmuje teren zainwestowania i tereny rozwojowe ośrodka
gminy – miasta Poniatowa:



M1 – wielofunkcyjny obszar centralny – stanowią go tereny zainwestowania po północnej
stronie doliny rzeki Kraczewianki, rozciągające się od rzeki do ulicy Kraczewickiej i pomiędzy
lasem ograniczającym go od wschodu, a terenami przemysłowymi na zachodzie. Występuje tu
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz koncentracja usług ogólnomiejskich z centrum
usługowym;



M2 – jednostka mieszkaniowo-rolna (Henin) – teren położony na północ od ulicy
Kraczewickiej

obejmujący

tereny

rolne

i

zainwestowane

(zabudowa

zagrodowa

i jednorodzinna), odznaczający się dobrym bioklimatem;



M3 – obszar aktywności gospodarczej – obszar o znaczeniu strategicznym dla rozwoju bazy
ekonomicznej miasta, obejmuje istniejące tereny zainwestowane (w tym miejską oczyszczalnię
ścieków) po południowej stronie ul. Kraczewickiej oraz nowe tereny na północ od tej ulicy,
przewidziane pod rozwój przedsiębiorczości;



M4 – jednostka o funkcjach zróżnicowanych – obejmuje miejscowość Leśniczówka, jest to teren
zróżnicowany przyrodniczo, z urozmaiconą strukturą krajobrazową, typową dla Chodelskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu, w którego granicach jest położona, odznacza się niskimi
walorami dla produkcji rolnej;



M5 – jednostka przyrodniczo-ekologiczna – obejmuje najważniejsze elementy systemu
przyrodniczego miasta: las od strony Kraczewic, dolinę rzeki Kraczewianki wraz ze
zbiornikami wodnymi oraz las na północ od ulicy Opolskiej, w północnej części, w dolinie
rzeki, występują źródła podzboczowe.



M6 – jednostka mieszkaniowo-usługowa – atrakcyjnie ukształtowany teren położony we
wschodniej części miasta, na południe od doliny Kraczewianki, obejmuje tzw. Stare Miasto
czyli przedwojenne osiedle przyfabryczne wzdłuż ulic Modrzewiowej i 11 Listopada wraz
z obiektami usługowymi, istniejące osiedla zabudowy mieszkaniowej: jednorodzinnej
i wielorodzinnej oraz usługi, teren przylega do lasów i zbiornika wodnego, odznacza się bardzo
dobrymi warunkami bioklimatycznymi, ze względu na oddziaływanie przyrodnicze
przylegających lasów i dobre nasłonecznienie, są to tereny o najlepszych w mieście warunkach
do zamieszkania. Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zlokalizowany przy ulicy
Modrzewiowej i 11 Listopada wraz z ulicą Fabryczną to przykład rozplanowania i zabudowy
osiedla przyfabrycznego, związanego z zakładem powstałym w ramach COP, pod koniec lat
trzydziestych XX wieku;



M7 – jednostka potencjalnego rozwoju funkcji miejskich – obejmuje teren przyległy od strony
wschodniej do lasu prywatnego wsi Kraczewice, odznacza się korzystnym bioklimatem
i bardzo dobrymi warunkami dla rozwoju funkcji mieszkaniowych i rekreacji;
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M8 – obszar przyrodniczo-leśny – obejmuje lasy prywatne wsi Kraczewice, jest to element
przyrodniczy, mający wpływ na bioklimat i warunki zamieszkania na przyległych terenach;



M9 – jednostka działalności gospodarczej – obejmuje położony w kompleksie leśnym teren
przemysłu – dawne Zakłady Elektromaszynowe EDA oraz przyległych obiektów usługowych
wraz z odcinkiem ulicy Fabrycznej, rozplanowanie zakładu oraz przedwojenne obiekty
posiadają wartość historyczną i znajdują się w gminnej ewidencji zabytków, na tym terenie
znajduje się również płyta pamiątkowa ku czci ofiar hitleryzmu.

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



Obszar R1 – obejmuje wsie Dąbrowa Wronowska i Plizin, stanowi go równina Kotliny
Chodelskiej, którą urozmaicają obniżenia krasowe, niewysokie wydmy oraz dolina rzeki
Wronówki, teren posiada mozaikową strukturę ekologiczną, na którą składają się
drobnoprzestrzenne ekosystemy polne, niewielkie systemy leśne, zadrzewienia oraz śródpolne
łąki. Występują tu gleby o najniższych wartościach w gminie. W strefie przyskarpowej rzeki
występują stanowiska archeologiczne, wymagające ochrony;



Obszar R2 – obejmuje Wieś Poniatowa, jest to jeden z najbardziej wartościowych pod
względem przyrodniczym obszarów w gminie, odznacza się urozmaiconą rzeźbą terenu
z wąwozami, głęboko wciętą doliną Poniatówki i wydmami. Obszar charakteryzuje się
urozmaiconą strukturą ekologiczną. Dolina Poniatówki stanowi ważny element powiązań
przyrodniczych. Jest to teren o umiarkowanych i słabych warunkach do produkcji rolnej
z glebami o niskich i średnich wartościach botanicznych. W części środkowej obszaru
występują piaski budowlane i margle (zasoby perspektywiczne, a w części wschodniej zasoby
prognostyczne). Możliwa jest ich eksploatacja w sposób zorganizowany, zgodnie z przepisami
szczególnymi.



Obszar R3 – obejmuje wieś Poniatowa-Kolonia, stanowi go powierzchnia wierzchowinowa
Równiny Bełżyckiej, przechodząca łagodnie ku zachodowi w płaskowyż z suchymi dolinkami.
Jest to obszar o średnich warunkach do produkcji rolnej. Występują tu gleby o różnych
wartościach, z przewagą gleb średnich. Na północno-wschodnim skraju obszaru występują
gleby o najwyższych wartościach bonitacyjnych. Przez teren przebiega dział wodny pomiędzy
zlewnią rzeki Chodelki i Bystrej. W części południowo-wschodniej występują prognostyczne
zasoby surowców mineralnych. Możliwa jest ich eksploatacja w sposób zorganizowany,
zgodnie z przepisami szczególnymi. Kolizję przestrzenną stanowi przeprowadzona parcelacja
gruntów.



Obszar R4 – obejmuje wsie: Kraczewice Prywatne, Kraczewice Rządowe, Spławy, Kowala l,
Kowala II, Kolonia Szczuczki, Wólka Łubkowska. Stanowi go skrajna część Równiny
Bełżyckiej, obejmująca łagodne stoki, rozcięte dolinami rzek Kraczewianki i Kowalanki.
Północno-wschodnią część stanowi prawie płaska strefa wododziałowa. W obszarze dominują
otwarte tereny rolne, z charakterystycznym łanowym układem pól. Z uwagi na duże
zagęszczenie rozłogów występują drobnoprzestrzenne systemy polne, wpływające na
różnorodność krajobrazową pomimo przytłaczającej przewagi upraw rolnych w strukturze
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ekologicznej obszaru. Jest to obszar o najlepszych w gminie warunkach do produkcji rolnej,
z glebami o wysokich wartościach bonitacyjnych.



Obszar R5 – obejmuje grunty wsi Kowala Druga. Stanowi go strefa krawędziowa Równiny
Bełżyckiej oraz wartościowy przyrodniczo Las Kowalski. Jest to obszar o średnich i niskich
warunkach do produkcji rolnej, z glebami o najniższych i średnich klasach bonitacyjnych.
Występują tu złoża margli i wiele nieczynnych, małych kamieniołomów margla. W północnej
części obszaru, w strefie krawędziowej równiny znajdują się stanowiska archeologiczne
wymagające ochrony. Główną funkcją tego obszaru jest rolnictwo (w tym ogrodnictwo), jako
funkcję dodatkową potencjalną uznaje się eksploatację surowców mineralnych, która powinna
być prowadzona wyłącznie w sposób zorganizowany. Część południowo-zachodnia terenu
położona jest w zasięgu Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.



Obszar R6 – obejmuje wsie: Niezabitów, Niezabitów-Kolonia, Obliźniak, Zofianka. Jest to słabo
urzeźbiony i bezleśny fragment płaskowyżu, z niewielkimi suchymi dolinami (grunty wsi
Zofianka) oraz niewielkimi kompleksami leśnymi w okolicy Obliźniaka. Krajobraz tworzą
głównie ekosystemy upraw polowych, a w Niezabitów-Kolonii również agrocenozy
sadownicze. Las Obliźniak jest wartościowy przyrodniczo, ze względu na występujące w nim,
znajdujące się pod ścisłą ochroną gatunki roślin naczyniowych. Obszar ma zróżnicowane
warunki do produkcji rolnej. W jego południowej i zachodniej części występują gleby
o największych wartościach do produkcji rolnej, chronione przed zabudową. Obszar przecina
kolejka wąskotorowa Nałęczów-Karczmiska, z przystankiem w miejscowości Niezabitów. We
wsi Niezabitów występują przykłady dawnego budownictwa.

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



Obszar E1 – obejmuje największy w gminie i w mieście cenny przyrodniczo kompleks leśny.
Występuje tu duże nagromadzenie gatunków roślin rzadkich i chronionych oraz ostoje
zwierząt. Drzewostan wykształcony jest w przeważającej części zgodnie z siedliskiem.
Kompleks leśny ma duże znaczenie ekologiczne, głównie ze względu na znaczną powierzchnię
i zwartość, a także walory krajobrazowe. Występuje tu atrakcyjna forma krajobrazowa –
wydma „Ruska Góra”. Las jest w całości lasem ochronnym, a oddział 63 jest lasem
doświadczalnym. Północną część obszaru stanowi dolina rzeki Poniatówki, interesująca pod
względem przyrodniczym i krajobrazowym. W północno-zachodniej części obszaru znajduje
się zakończenie Nałęczowskiej Kolei Dojazdowej, z budynkiem dworca. Przy południowej
granicy obszaru znajduje się cmentarz historyczny, który należy objąć ochroną. Ze względu na
występujące walory przyrodnicze i rolę tego terenu w systemie przyrodniczym gminy wiodącą
funkcją dla obszaru E1 jest funkcja ekologiczno-ochronna. Na obszarze obowiązuje: ochrona
wartości przyrodniczych doliny rzeki Poniatówki, w tym ochrona źródeł przed degradacją.
Teren doliny powinien być poddany renowacji przyrodniczo-krajobrazowej i odpowiedniemu
gospodarowaniu;



Obszar E2 – obszar obejmuje strefę leśno-polną położoną na wododziale zlewni rzek Bystrej
i Chodelki. Są to wartościowe przyrodniczo kompleksy leśne, z rzadkimi i chronionymi
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roślinami, o dużym znaczeniu ekologicznym i retencyjnym. Las Choiny i znajdujące się
w sąsiedztwie niewielkie laski, współtworzą najważniejsze w granicach gminy powiązanie
ekologiczno-funkcjonalne pomiędzy fizjocenozami zlewni Bystrej i Chodelki. Ze względu na
występujące walory przyrodnicze i rolę tego terenu w systemie przyrodniczym gminy wiodącą
funkcją dla obszaru E2 jest funkcja ekologiczno-ochronna, funkcją dodatkową jest rolnictwo;



Obszar E3 – obejmuje nachylony ku północy skłon płaskowyżu rozcięty systemem wąwozów
i suchych dolin. Przy jednej z nich, w Niezabitowie, znajduje się zabytkowy zespół dworskoparkowy z wartościowym drzewostanem. Jedno z drzew stanowi pomnik przyrody.
W interesujących krajobrazowo i wartościowych przyrodniczo wąwozach i dolinach występują
naturalne wypływy wody. Występujące tu zadrzewienia, zakrzaczenia, murawy naturalne
w powiązaniu z zabudową wsi Kocianów współtworzą harmonijny krajobraz kulturowy.
W rejonie Kocianowa występują złoża kruszywa naturalnego. Zagrożenie dla obszaru stanowi
niekontrolowana, chaotycznie prowadzona eksploatacja piasku. Ze względu na walory
przyrodniczo-krajobrazowe i rolę tego terenu w systemie przyrodniczym gminy, wiodącą dla
obszaru E3 jest funkcja ekologiczno-ochronna, funkcją uzupełniającą jest rolnictwo.
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Ryc. 6. Część graficzna Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Poniatowa

Źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Poniatowa

Planowanie przestrzenne na szczeblu gminnym bezpośrednio dotyczy mieszkańców i społeczności
lokalnej gminy. Gmina Poniatowa posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
zatwierdzony uchwałą V/34/03 Rady Miejskiej w Poniatowej z dnia 28 marca 2003 r. Plan ten został
zmieniony Uchwałą Nr IX/52/11 Rady Miejskiej w Poniatowej z dnia 8 lipca 2011 roku (tekst i 5
załączników zawierających rysunki uszczegółowione w skali 1:1000 i 1:2000). Według BDL GUS
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(2015 r.) MPZP obejmuje 99,6% powierzchni gminy (8 416 ha). Dzięki prawie całościowemu pokryciu
planistycznemu nie ma potrzeby wydawania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego w celu udzielenia pozwolenia na budowę. Aktualne dokumenty
planistyczne

świadczą

o

odpowiedzialnym

podejściu

Władz

Poniatowej

do

wyznaczania

przestrzennych kierunków rozwoju gminy. W 2015 roku na terenie gminy Poniatowa Starostwo
Powiatowe w Opolu Lubelskim wydało 66 pozwoleń na budowę.

3.3.3.

Charakterystyka przestrzeni publicznych gminy

Przestrzeń publiczna w gminie powinna pełnić funkcję reprezentacyjną i stanowić jej wizytówkę.
W gminie Poniatowa miejsca publiczne to place, parki i tereny komunikacyjne.
Głównym reprezentacyjnym terenem w Poniatowej jest ulica Konstytucji, zwyczajowo zwana placem
Konstytucji 3-go Maja. Plac jest położony pomiędzy ulicami Brzozową, Nałęczowską i Targową.
Odbywają się tu zgromadzenia, przemówienia z okazji uroczystości państwowych i kościelnych.
W tym miejscu kończą się procesje, korowody i pochody. Z uwagi na to, iż jest to centralne miejsce
w mieście tu spotykają się różnego rodzaju grupy społeczne; dzieci, młodzież szkolna i dorośli.
Niestety infrastruktura na placu nie nawiązuje do funkcji reprezentacyjnej. W tym miejscu znajduje się
przystanek PKS, zajezdnia dla busów i parking. Podczas uroczystości miejskich, plac jest wyłączany
z ruchu pojazdów, jednak mają miejsce sytuacje, w których przewoźnicy pozostawiają pojazdy
zaparkowane na placu, co dezintegruje przestrzeń i w wielu okolicznościach odbiera powagę sytuacji.
Elementem szpecącym infrastrukturę placu Konstytucji 3-go Maja są też stare i wymagające remontu
budynki, w których obecnie znajdują się sklepy i obiekty handlowe. Jednym z nich jest sklep dziecięcy
„Dino”, mieszczący się w budynku starej poczekalni PKS. Kolejnym jest sklep „Gama”, który mieści się
w blaszanym budynku należącym do PSS Społem. Najbardziej szpecącym elementem przestrzeni
w tym miejscu, jest jednak zaniedbany i od dawna nie pełniący swej funkcji szalet miejski. Z uwagi na
brak monitoringu, w tym miejscu często dochodzi do bójek i nadużywania substancji
psychoaktywnych przez młodzież.
Niepokojący jest również fakt, iż plac Konstytucji 3-go Maja jest skupiskiem patologii tj. pijaństwo
i narkomania. Sprzyja temu bliska obecność sklepu monopolowego i ławek wokół placu, które są stale
zajęte przez nietrzeźwych mieszkańców.
Istotny jest również fakt, iż w tym otoczeniu przebywają dzieci i młodzież, które już od najmłodszych
lat stają się świadkami i obserwatorami zjawisk patologicznych.
Wszystkie te elementy sprawiają, iż przestrzeń można uznać za wysoce zdegradowaną. Plac, który
powinien być wizytówką miasta obecnie pełni rolę antypromocyjną. Potencjalny turysta w pierwszej
kolejności po opuszczeniu środka transportu widzi brzydki plac, otoczony nietrzeźwą grupą osób.
Kolejnym miejscem publicznym jest targowisko miejskie w Poniatowej, zlokalizowane przy ul.
Brzozowej. Jest to asfaltowa ulica, która w godzinach (8.00-16.00) pełni rolę targowiska miejskiego. Tu
lokalni producenci i sprzedawcy oferują swoje produkty i wyroby. Do godziny 16:00 obowiązuje zakaz
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poruszania się pojazdów, po tej godzinie ulica jest drogą dojazdową do Placu Konstytucji 3-go Maja.
W każdą sobotę w Poniatowej odbywa się tzw. duży targ, podczas którego cała ul. Brzozowa, jak też
plac przy ul. Brzozowej wypełniają stragany i stoiska. Stan ulicy jest bardzo dobry. Nowa nawierzchnia
asfaltowa z podziałem na miejsca parkingowe powstała w 2015 roku. Liczba miejsc parkingowych to
ok. 20.
Bardzo ważnym miejscem publicznym dla mieszkańców w każdej grupie wiekowej jest Park Miejski
w Poniatowej przy ul. Nałęczowskiej. Jest to jedyny park w Poniatowej położony w centralnej części
miasta, nad zalewem miejskim. W pobliżu parku znajduje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
i Hotel Słowik. Stan infrastruktury w parku jest dobry. Modernizacji i remontu wymagają niektóre
alejki i oświetlenie.
Fot. 3. Miejsca publiczne w gminie Poniatowa: targowisko, park i Plac Konstytucji 3 Maja

Źródła: http://e-poniatowa.pl/oplata-targowa-za-sprzedaz-na-miejskim-targowisku/, http://mapio.net/s/63137759/
https://www.google.pl/maps/place/Poniatowa/

Przestrzeń publiczna to również tereny komunikacyjne: drogi, tereny przystanków autobusowych
i parkingi. Najważniejsze parkingi w mieście Poniatowa:



parking przy ul. Konstytucji – stan infrastruktury średni, plac utwardzony, jednak
nawierzchnia wymaga remontu, w wielu miejscach asfalt uległ popękaniu i wybrzuszeniu,
a podział na miejsca parkingowe jest mało widoczny, liczba miejsc parkingowych to ok. 30;



parking przy stadionie miejskim „Stal Poniatowa” – stan bardzo dobry, parking wyłożony
kostką brukową, liczba miejsc parkingowych to ok. 40;



miejsca postojowe przy sklepie „Róża” – stan bardzo dobry, parking wyłożony kostką brukową,
liczba miejsc parkingowych to ok. 10;



parking przy Przedszkolu Miejskim w Poniatowej przy ul. Szkolnej – stan bardzo dobry,
parking wyłożony kostką brukową, liczba miejsc parkingowych to ok. 8;



parking przy Gimnazjum w Poniatowej przy ul. Szkolnej – stan bardzo dobry, parking
wyłożony kostką brukową, liczba miejsc parkingowych to ok. 20;



parking przy Szkole Podstawowej w Poniatowej przy ul. Harcerskiej – stan bardzo dobry,
parking asfaltowy, liczba miejsc parkingowych to ok. 20-30;



parking przy zakładzie produkcyjnym Malec S.A. przy ul. Szkolnej – stan bardzo dobry,
parking wyłożony kostką brukową, liczba miejsc parkingowych to ok. 20;
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parking przy budynku CKPiT w Poniatowej przy ul. Fabrycznej – stan bardzo dobry, parking
asfaltowy, liczba miejsc parkingowych to ok. 10;



parking przy budynku Kina „Czyn” przy ul. 11 Listopada – stan dobry, parking wyłożony
kostką brukową, liczba miejsc parkingowych to ok. 18;



parking przy Urzędzie Miejskim w Poniatowej przy ul. Młodzieżowej – stan bardzo dobry,
parking asfaltowy, liczba miejsc parkingowych to ok. 50;



parking przy markecie „Stokrotka” przy ul. Nałęczowskiej – stan bardzo dobry, parking
wyłożony kostką brukową, liczba miejsc parkingowych to ok. 40;



parking przy markecie „Biedronka” przy ul. 1-go Maja – stan bardzo dobry, parking wyłożony
kostką brukową, liczba miejsc parkingowych to ok. 15;



parking przy Hotelu „Słowik” przy ul. Młodzieżowej – stan bardzo dobry, parking wyłożony
kostką brukową, liczba miejsc parkingowych to ok. 10;



parking na Starym Osiedlu przy Hotelu „Montis” przy ul. Modrzewiowej – stan bardzo dobry,
parking asfaltowy, liczba miejsc parkingowych to ok. 25;



parking przy sklepie „Panorama” przy ul. Szkolnej – stan bardzo dobry, parking wyłożony
kostką brukową, liczba miejsc parkingowych to ok. 25;



parking przy Krytej Pływalni przy ul. Kraczewickiej – stan bardzo dobry, parking wyłożony
kostką brukową, liczba miejsc parkingowych to ok. 20;



parking przy Kościele w Poniatowej przy ul. Lubelskiej – stan bardzo dobry, parking wyłożony
kostką brukową, liczba miejsc parkingowych to ok. 50;



parkingi i miejsca postojowe na osiedlach mieszkaniowych.

Na obszarze wiejskim gminy do przestrzeni publicznych możemy zaliczyć:



Zespół Parkowy w Niezabitowie – park stanowi pozostałość po dawnym osiedlu PGR.
Największym atutem parku są walory przyrodnicze, unikalne gatunki roślin i drzew. Do
najsłynniejszych należy Aleja Lipowa. Stan infrastruktury w parku: bardzo dobry.



Park w Kraczewicach – zabytkowy kompleks parkowy wraz z dworkiem należący dawniej do
rodziny Gerliczów, dwór otacza dobrze utrzymany park krajobrazowy z pozostałościami
ciekawych okazów drzew i krzewów.



Parking przy Kościele w Kraczewicach – stan dobry, parking utwardzony tłuczniem, liczba
miejsc parkingowych to ok. 30.

Wizualny stan przestrzeni publicznej określa również stan budynków, które się na niej znajdują. Na
obszarze gminy Poniatowa znajduje się 13 budynków zdegradowanych, zaburzających lad
przestrzenny. Najwięcej, bo aż 9 takich budynków znajduje się na obszarze najstarszego osiedla
w Poniatowej – Stare Miasto.
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3.4.

SFERA TECHNICZNA

3.4.1.

Infrastruktura transportowa

Układ komunikacyjny
Na układ komunikacyjny gminy Poniatowa składa się sieć dróg wojewódzkich, powiatowych
i gminnych. Przez obszar gminy nie przebiega żadna droga krajowa.
Szkielet układu komunikacyjnego gminy Poniatowa kształtuje droga wojewódzka nr 832 relacji Wola
Rudzka – Krężnica Okrągła o długości 17 km. Droga łączy miasto Poniatowa z miastem powiatowym
Opole Lubelskie, a także z Lublinem i Bełżycami. W Woli Rudzkiej droga łączy się z drogą
wojewódzką 824, która z kolei przecina się z drogą 747, prowadzącą do nowo wybudowanego mostu
na Wiśle w Kamieniu. Na wschód od gminy Poniatowa, w Krężnicy Okrągłej, droga łączy się z drogą
wojewódzką nr 747.
Ryc. 7. Układ komunikacyjny w gminie Poniatowa

Źródło: opracowanie własne
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Zasadniczą rolę w obsłudze komunikacyjnej gminy pełnią drogi powiatowe i gminne. Część z nich tj.
31,5 km to drogi nieutwardzone. Największą długością dróg gruntowych charakteryzują się sołectwa:
Kowala Druga (5,1 km), Dąbrowa Wronowska (4,6 km) i Szczuczki Kolonia (4,26 km).
Tabela 24. Wykaz dróg powiatowych przebiegających przez gminę Poniatowa
Ulica w mieście / droga na obszarze wiejskim
Miasto Poniatowa
Ul. 1 Maja
Ul. 11 Listopada
Ul. Fabryczna (w ciągu dr. 2552L)
Ul. Fabryczna ( w ciągu dr. 2630L)
Ul. Kraczewicka (w ciągu dr. 2237L)
Ul. Młodzieżowa
Ul. Nałęczowska (w ciągu dr.2552L)
Poniatowa – Darowne (w ciągu dr. 2619L)
Poniatowa – Trzebiesza (w ciągu dr. 2617L)
Ul. Słoneczna
Ul. Szkolna
Ul. Wylotowa (w ciągu dr. 2552L)
Ul. Kraczewicka (w ciągu dr. 2552L)
Obszar wiejski
Dr. Pow. 2529L Kazimierz Dolny (Jeziorszczyzna) – Kol. Rzeczyca – Zaborze – Niezabitów
Wąwolnica – Poniatowa
Karczmiska – Wymysłów – Niezabitów-Kolonia
Głusko – Wolica – Kowala
Opole Lubelskie – Grabówka – Plizin – Dąbrowa
Emilcin – Ruda Maciejowska – Dębiny – Plizin
Poniatowa (ul Fabryczna - część) – Chodel
Dr. Woj. 832 – Wronów – Dąbrowa
Niezabitów – Łubki - Wojciechów
Kowala – Spławy – Łubki
Poniatowa – Kraczewice – Szczuczki
Poniatowa – Stoczki – Kierz

Numer drogi
2646L
2647L
2552L
2630L
2237L
2648L
2552L
2619L
2617L
2649L
2650L
2552L
2552L
2547L
2552L
2614L
2615L
2618L
2620L
2630L
2242L
2236L
2616L
2237L
2241L

Źródło: dane Urzędu Miejskiego w Poniatowej

Przez teren gminy Poniatowa przebiega wąskotorowa linia kolejowa – Nadwiślańska Kolej
Wąskotorowa relacji Poniatowa – Karczmiska – Polanówka oraz Poniatowa – Karczmiska – Nałęczów.
W okresie istnienia Zakładów Elektromaszynowych EDA kolej była wykorzystywana na potrzeby
zakładów. Od 2002 roku kolej wąskotorowa jest wykorzystywana do celów turystycznych, na trasę
powróciły pasażerskie pociągi turystyczne5. Kolejka jest markowym produktem turystycznym
Lubelszczyzny bazującym na infrastrukturze Nałęczowskiej Kolei Dojazdowej oraz innych atrakcjach
turystycznych gmin powiatu puławskiego i opolskiego. Linia Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej
mierzy obecnie ponad 50 km i liczy 11 stacji kolejowych. Kolejka kursuje na odcinkach Opole
Lubelskie – Karczmiska – Polanówka, Poniatowa – Karczmiska – Polanówka, Opole Lubelskie –
Karczmiska – Nałęczów, Poniatowa – Karczmiska – Nałęczów. W 2008 r. Zarząd Powiatu Opolskiego
podpisał akt notarialny, na którego mocy Powiat przejął od PKP na własność majątek Nałęczowskiej
Kolei Dojazdowej. Obecnie kierownictwo nad sekcją Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej z siedzibą
5

http://www.nadwislanskakolejka.pl/strona/o-nas
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w Karczmiskach Pierwszych sprawuje Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Lubelskim z siedzibą
w Poniatowej.
Infrastruktura kolei wymaga remontu. Takie działania planowane są na obszarze Poniatowej
i Niezabitowa.

Komunikacja zbiorowa
Komunikacja zbiorowa w gminie opiera się na usługach przewoźników busowych. Gmina Poniatowa
posiada dobre połączenia z okolicznymi miastami:







Lublin – 82 x dziennie,
Opole Lubelskie – 74 x dziennie,
Kraśnik – 5 x dziennie,
Puławy - 5 x dziennie,
Nałęczów – 12 x dziennie.

W Poniatowej przy ul. Konstytucji 3 Maja funkcjonuje główny przystanek autobusowy, obsługujący
komunikację zbiorową.

3.4.2.

Infrastruktura techniczna

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna
Prawidłowo zaprojektowana infrastruktura komunalna zapewnia gospodarowanie dostępnymi
zasobami wody w sposób racjonalny i oszczędny oraz jest elementem stanowiącym czynnik
zachęcający potencjalnych mieszkańców do osiedlania się.
Na obszarze gminy Poniatowa funkcjonują dwa sposoby zaopatrzenia w wodę, opierające się na
dostawie wody z wodociągów oraz z indywidualnych ujęć wód podziemnych bazujących na studniach
lokalnych.
Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w gminie Poniatowa znajduje się w zarządzie Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Poniatowej, które powstało z przekształcenia przedsiębiorstwa
państwowego i działa na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 30.08.1996
r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. nr 118, poz. 501), aktu
założycielskiego Spółki z o. o. z dn. 05.08.1997 r. objętego aktem notarialnym Repertorium A.2481/97.
Swoją działalność spółka rozpoczęła 1 grudnia 1997 r. Właścicielem Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Poniatowej jest Gmina Poniatowa, posiadająca 100% udziałów.
PGK w Poniatowej składa się z kilku zakładów odpowiedzialnych za poszczególne elementy
gospodarki komunalnej:





Zakład Wodociągów i Kanalizacji – wydobywanie i dystrybucja wody, gospodarka ściekami,
Zakład Usług Komunalnych – wywóz nieczystości,
Zakład Zarządzania Nieruchomościami – wynajem nieruchomości,
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Zakład Centralnego Ogrzewania – dostawa ciepła.

Dostęp mieszkańców gminy Poniatowa do zbiorowej infrastruktury wodociągowej jest na wysokim
poziomie. Długość czynnej sieci rozdzielczej w 2015 roku wyniosła 86,5 km (30,2 km w mieście i 56,3
km na obszarze wiejskim). Analizując okres od 2010 r. znaczny wzrost długości wodociągów nastąpił
w 2012 r – z 60,3 km do 84 km. W 2015 roku sieć zaopatrywała 12 789 mieszkańców gminy Poniatowa
(87% ogółu populacji gminy). Ilość wody dostarczonej gospodarstwom domowym w 2015 roku
wyniosła 389,6 dm3, co daje zużycie wody w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca równe
26,5 m3. Wodociągi zapewniają również wymaganą ilość wody przeznaczonej dla celów
przeciwpożarowych.
Gmina Poniatowa posiada sieć kanalizacyjną, zarówno na obszarze miejskim, jak i wiejskim. Łączna
długość sieci kanalizacyjnej w 2015 r. wynosiła 41,3 km (23,1 km w mieście i 18,2 km na obszarze
wiejskim). W 2015 r. z kanalizacji korzystały w gminie 9 910 osoby (91,5% w mieście). Sieć
kanalizacyjna ma ogromne znaczenie dla stanu środowiska przyrodniczego oraz stanowi czynnik
zwiększający

pozycję

obszaru

gminy

wśród terenów

atrakcyjnych

inwestycyjnie,

jednak

w miejscowościach wiejskich budowa kanalizacji jest ekonomicznie nieuzasadniona ze względu na
generowanie ogromnych kosztów wynikających z doprowadzenia potrzebnej infrastruktury. Z racji
tego na obszarze wiejskim gminy bardziej racjonalna jest budowa przydomowych oczyszczalni
ścieków, których w 2015 r. było 42, od poprzedniego roku liczba przydomowych oczyszczalni ścieków
wzrosła o 31.
Ryc. 8. Udział osób korzystających z infrastruktury sieciowej w ogólnej liczbie ludności

Źródło: BDL GUS
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Sieć elektroenergetyczna
Na terenie gminy Poniatowa występują znaczne rezerwy zasilania w energię elektryczną. Moc głównej
stacji energetycznej wynosi 48 MVA i jest wykorzystana tylko w 25%. Obsługą zajmuje się PGE
Dystrybucja S.A. Oddział Lublin, Rejon Energetyczny Puławy, Posterunek Energetyczny Kraśnik6.
Przez obszar gminy, w jej południowej części, przebiegają linie elektroenergetyczne 110 kV.
Planowana jest budowa jeszcze jednej linii o takim napięciu. Na terenie gminy znajdują się 2 stacje
elektroenergetyczne 110/15 kV, z których jedna planowana jest do rozbudowy7.
Sieć elektroenergetyczna oraz stacje transformatorowe zaspokajają zapotrzebowanie gminy w energię
elektryczną na poziomie obecnie obowiązującego standardu, jednak koniecznym działaniem jest
modernizacja niektórych odcinków sieci i urządzeń elektroenergetycznych.
Według danych BDL GUS od 2010 r. liczba odbiorców energii elektrycznej w Poniatowej spadła o 2%,
co jest prawdopodobnie związane ze spadkiem liczby ludności w gminie.
Wykres 24. Odbiorcy energii elektrycznej na niskim napięciu w mieście Poniatowa

Źródło: BDL, GUS

Sieć gazowa
Gmina Poniatowa jest zgazyfikowana w bardzo wysokim stopniu. We wschodniej części gminy
przebiega gazociąg magistralny wysokiego ciśnienia, znajdują się tu również 2 stacje gazowe.
W 2015 r. sieć gazowa mierzyła 117,7 km i od 2010 r. jej długość wzrosła o 5,2 km. W 2015 r. 4 163
odbiorców odebrało gaz, z których 19% wykorzystywało gaz do ogrzewania mieszkań. Z gazu
skorzystało w 2015 r. aż 12 307 mieszkańców gminy Poniatowa, co stanowi 84,1% wszystkich
mieszkańców gminy. Dla porównania wskaźnik ten dla powiatu opolskiego jest dwukrotnie niższy –
42%.
6

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Poniatowa, 2015 r.

7

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego, 2015
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Wykres 25. Udział korzystających z infrastruktury gazowej w ogólnej liczbie mieszkańców w gminie Poniatowa

Źródło: BDL GUS

Do sieci gazowej podłączeni są również niektórzy przedsiębiorcy działający na terenie gminy, a także
gminne i powiatowe budynki użyteczności publicznej.

System ciepłowniczy
Miasto Poniatowa jest zaopatrywane w ciepło przez SFW Energia Sp. z o.o. Zakład ciepłowniczy
Poniatowa zlokalizowany przy ulicy Przemysłowej 8. Zakład wytwarza ciepło na bazie spalania węgla.
Odbiorcy energii cieplnej to:






gospodarstwa domowe – 64 odbiorców,
przedsiębiorstwa – 8 odbiorców,
budynki gminne – 7 odbiorców,
inne budynki użyteczności publicznej – 2 odbiorców8.

Sieć ciepłownicza w większości prowadzona jest w technologii kanałowej, jest siecią dwuprzewodową.
Średniodobowe zapotrzebowanie ciepła dla miasta Poniatowa wynosi 18,462 MW.
Podstawą zaopatrzenia i pokrycia potrzeb cieplnych na obszarze wiejskim gminy są indywidualne
lokalne źródła ciepła – tradycyjne ogrzewanie piecowe w jednorodzinnej i zagrodowej zabudowie
mieszkaniowej.

Gospodarka niskoemisyjna i odnawialne źródła energii
Gmina Poniatowa posiada opracowany w 2015 roku Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Poniatowa (PGN), będący strategicznym dokumentem gminy w zakresie poprawy efektywności
energetycznej oraz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń.

8

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Poniatowa, 2015 r.
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Głównym celem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest analiza i przedstawienie działań możliwych do
realizacji w związku ze zmniejszeniem zużycia energii finalnej oraz ograniczaniem emisji
zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych do atmosfery. Cel ten wpisuje się w bieżącą polityką
energetyczną i ekologiczną gminy Poniatowa i jest zbieżny z dotychczasowymi działaniami władz
gminy. W dokumencie wyznaczono następujące cele szczegółowe:



rozwój planowania energetycznego w gminie oraz zapewnienie bezpieczeństwa dostaw
nośników energii na jej terenie,






rozwój systemu zarządzania energią,
optymalizacja działań związanych z produkcją i wykorzystaniem energii na terenie gminy,
redukcja zużycia energii w poszczególnych sektorach odbiorców energii,
poprawa jakości powietrza, poprzez zmniejszenie lokalnej emisji zanieczyszczeń i gazów
cieplarnianych związanej ze spalaniem paliw na terenie gminy,




wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych,



włączanie poszczególnych uczestników lokalnego rynku energii w działania ograniczające
emisję gazów cieplarnianych.

kreowanie i utrzymanie wizerunku gminy Poniatowa, jako jednostki samorządowej, która
w sposób racjonalny wykorzystuje energię i dba o jakość środowiska na swoim terenie,

W 2017 r. planowana jest wymiana oświetlenia w obrębie miasta Poniatowa z energochłonnego na
energooszczędne typu LED, co znacznie zmniejszy zużycie energii, a zatem przyczyni się do ochrony
środowiska.
Gmina Poniatowa posiada znaczne potrzeby w zakresie termomodernizacji:



docieplenie budynku, wymiana stolarki (częściowa), przebudowa instalacji c. o. i c. w., węzła
cieplnego, montaż instalacji solarnej w budynku Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w
Poniatowej,



docieplenie budynku, wymiana stolarki (częściowa), przebudowa instalacji c. o. i c. w., węzła
cieplnego w budynku Gimnazjum im. Jana Pawła II w Poniatowej,



termomodernizacja kina „Czyn” w Poniatowej wraz z wymianą stolarki zewnętrznej, wymianą
pokrycia dachowego oraz wykonaniem nowego zasilenia z węzła c. o,



termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niezabitowie wraz z przebudową
instalacji c.o. i c. w.,



docieplenie budynku, wymiana stolarki (częściowa), przebudowa instalacji c. o. i c. w.,
wymiana przyłącza c.o. do budynku Urzędu Miejskiego w Poniatowej,



termomodernizacja budynku

Szkoły

Podstawowej w Dąbrowie

Wronowskiej

wraz

z przebudową kotłowni i instalacji c.o. oraz przebudową dachu i montażem kolektorów
słonecznych,



docieplenie budynku, wymiana stolarki (częściowa), przebudowa instalacji c.o. i c.w. Szkoły
Podstawowej im. S. Żeromskiego w Poniatowej,



termomodernizacja budynku stołówki w Kowali Drugiej wraz z wymianą stolarki oraz
przebudową instalacji c.o.
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W ostatnich latach w gminie zrealizowano projekt pn. „EKO-ENERGIA W GMINIE PONIATOWA”
współfinansowany ze środków UE w ramach RPO WL 2007-2013. Projekt polegał na zakupie
i montażu kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej.
Tabela 25. Zrealizowane i planowane inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii w gminie Poniatowa
Lp.

1.

Inwestycje z OZE wykonane od 2010 roku
Nazwa zadania
Lokalizacja
Podmiot odpowiedzialny
Zakup
kolektorów
słonecznych
panelowych płaskich do podgrzania
wody przeznaczonej do użytku
domowego dla mieszkańców gminy
Poniatowa:
projekt
Gminy
 instalacje 2 panelowe 170
Poniatowa
realizowany
kompletów,
cała gmina
w ramach RPO WL
 instalacje 3 panelowe – 118
2007-2013
kompletów,



2.

3.

Lp.
1.

2.

Moc instalacji
Moc zainstalowanej energii
cieplnej dla pkt. 1, 2, 3 –
łącznie na poziomie 1,15
MW:




instalacje 2 panelowe –
zysk
solarny
1651
kWh/rok,
instalacje 3 panelowe –
zysk
solarny
2507
kWh/rok,

instalacje 4 panelowe – 15
 instalacje 4 panelowe –
kompletów.
Projekt „EKO-ENERGIA W GMINIE
zysk
solarny
3358
PONIATOWA”
kWh/rok
Zakup kolektorów słonecznych dla
projekt
Gminy
szkoły prywatnej w Kraczewicach
Kraczewice
Poniatowa realizowany
Prywatnych
1 instalacja – 4 panele
Prywatne
w ramach RPO WL
Projekt „EKO-ENERGIA W GMINIE
2007-2013
PONIATOWA„
Zakup kolektorów słonecznych dla
projekt
Gminy
stołówki w Kowali Pierwszej
Kowala
Poniatowa realizowany
1 instalacja – 4 panele
Projekt „EKO-ENERGIA W GMINIE Pierwsza
w ramach RPO WL
PONIATOWA„
2007-2013
Potrzeby w zakresie inwestycji z OZE
Nazwa zadania
Lokalizacja
Podmiot odpowiedzialny
Zakup kolektorów słonecznych dla
mieszkańców gminy Poniatowa: 410
projekt Gminy Poniatowa realizowany w ramach RPO
instalacji
cała gmina
WL 2014-2020. oś 4. pn. „EKO-ENERGIA W GMINIE
Zakup ogniw fotowoltaicznych dla
PONIATOWA – Etap II”
mieszkańców gminy Poniatowa: 69
instalacji

Źródło: dane Urzędu Miejskiego w Poniatowej

Zgodnie z Programem Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Lubelskiego (2013 r.)
gmina Poniatowa znajduje się w strefie energetycznej wiatrowej korzystnej nr III. Średnia prędkość
wiatru w ciągu roku na wysokości 50 m n.p.m. waha się od 5,26 m/s do 5,75 m/s. Dla uzyskania
wielkości energii wiatrowej, która byłaby użyteczna do rozwoju energetyki wiatrowej wymagane jest
występowanie wiatrów jednostajnych, najlepiej o stałym natężeniu, zaś ich średnia prędkość nie
powinna być niższa niż 5 m/s. W związku z powyższym gmina posiada potencjał do rozwoju
energetyki wiatrowej.

Gospodarka odpadami
Od 1 lipca 2013 roku na podstawie nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, która ustanowiła nowe zasady gospodarowania odpadami,
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odpowiedzialność, za odbiór i właściwe zagospodarowanie odpadów została przekazana gminom.
Podstawą nowego systemu gospodarki odpadami w gminie jest segregacja. Działanie w zakresie
wywozu śmieci polega na odbiorze przesortowanych odpadów od mieszkańców sprzed posesji.
Według Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego 2017 gmina Poniatowa została
zaliczona do Regionu Południowo-Zachodniego.

Telekomunikacja i Internet
Powszechny dostęp do szerokopasmowego Internetu ma szczególne znaczenie dla rozwoju obszaru
oraz jakości życia mieszkańców. Funkcjonowanie sieci szerokopasmowej polega na łączeniu
z Internetem za pomocą szybkiego łącza. Sieć szerokopasmowa składa się z dwóch warstw:
szkieletowej i dystrybucyjnej. Warstwę szkieletową tworzą węzły szkieletowe i połączenia między
nimi. Warstwa szkieletowa budowana jest w topologii pierścienia lub połączonych pierścieni.
W warstwie dystrybucyjnej, zakończenia sieci stanowią punkty dystrybucyjne, na bazie których
możliwa jest w dalszej kolejności budowa sieci dostępowych. Warstwa dystrybucyjna budowana jest
w topologii drzewa. Sieć jest projektowana w jednolitej technologii optycznej.
Obszar województwa został podzielony na obszary białe, szare i czarne, odrębnie dla tradycyjnej
infrastruktury szerokopasmowej (obszary tradycyjne) i dla sieci szerokopasmowej nowej generacji
(obszary NGA).
Obszary tradycyjne:



biały – obszar, na którym nie ma odpowiedniej infrastruktury szerokopasmowej i co do
którego nie ma wiarygodnych planów inwestycyjnych wybudowania takiej infrastruktury
w okresie 3 lat,



szary – obszar, na którym jest tylko jedna odpowiednia infrastruktura szerokopasmowa lub co
do którego istnieje wiarygodny plan inwestycyjny jednej infrastruktury w najbliższych
3 latach,



czarny – obszar, na którym istnieją dwie lub więcej odpowiednie infrastruktury
szerokopasmowe lub ich budowa jest objęta wiarygodnymi planami inwestycyjnymi w okresie
najbliższych 3 lat.

Sieci NGA to przewodowe sieci dostępowe, składające się w całości lub częściowo z elementów
optycznych, które mogą zapewnić świadczenie usług szerokopasmowych o wyższej przepustowości
w porównaniu z usługami świadczonymi przy pomocy przewodów miedzianych. Obszary NGA
również możemy podzielić na:



białe – obszar, na którym nie istnieje sieć NGA i nie ma wiarygodnych planów inwestycyjnych
wybudowania takiej infrastruktury w okresie 3 lat,



szare – obszar, na którym istnieje jedna sieć NGA albo według wiarygodnych planów
inwestycyjnych powstanie w okresie najbliższych 3 lat,



czarne – obszar, na którym według wiarygodnych planów inwestycyjnych obecnie lub
w okresie najbliższych 3 lat powstaną co najmniej 2 sieci NGA.
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Obszar NGA jest jednocześnie białym, szarym lub czarnym obszarem tradycyjnym.
Gminę Poniatowa charakteryzuje wysoki wskaźnik rozwoju telefonizacji, jednak ze względu na duży
odsetek lasów występują miejscowe problemy z zasięgiem niektórych operatorów. Na obszarze gminy
zlokalizowane są 2 węzły dystrybucyjne w miejscowości Kraczewice Rządowe i Poniatowa (wieś).
Przez węzły przebiega sieć dystrybucyjna. Najbliższy węzeł szkieletowy zlokalizowany jest
w Puławach.
Ryc. 9. Sieć szerokopasmowego Internetu

Źródło: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego

Ze wszystkich miejscowości w gminie Poniatowa 6 miejscowości zostało zakwalifikowane jako obszar
tradycyjny biały, na którym nie ma odpowiedniej infrastruktury szerokopasmowej i co do którego nie
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ma wiarygodnych planów inwestycyjnych wybudowania takiej infrastruktury w okresie 3 lat.
9 miejscowości to obszary tradycyjne szare problematyczne, czyli takie, na których jest tylko jedna
odpowiednia infrastruktura szerokopasmowa lub co do którego istnieje wiarygodny plan inwestycyjny
jednej infrastruktury w najbliższych 3 latach. Jedynie miasto Poniatowa jest obszarem tradycyjnym
czarnym, czyli takim, na którym istnieją dwie lub więcej odpowiednie infrastruktury szerokopasmowe
lub ich budowa jest objęta wiarygodnymi planami inwestycyjnymi w okresie najbliższych 3 lat.
Wszystkie miejscowości gminy Poniatowa są obszarami białymi NGA tj. nie istnieje w nich sieć NGA
i nie ma wiarygodnych planów inwestycyjnych wybudowania takiej infrastruktury w okresie 3 lat.

3.4.3.

Zabudowa mieszkaniowa

Warunki mieszkaniowe w gminie są jednym z ważniejszych czynników świadczących o jakości życia
mieszkańców. Według danych Urzędu Miejskiego w Poniatowej w 2015 roku łączna liczba budynków
mieszkalnych wynosiła 1804 z czego 69% budynków wybudowano przed 1989 rokiem. Największy
udział liczby budynków mieszkalnych wybudowanych przed 1989 rokiem w ogólnej liczbie
budynków zidentyfikowano w sołectwie Młynki (133) i Poniatowa (wieś) (120). W 2015 roku
w gminie Poniatowa na 1000 mieszkańców przypadało 339,8 mieszkań. Przeciętna powierzchnia
użytkowa 1 mieszkania w 2015 r. wynosiła 67 m2: na obszarze miasta 56,6 m2 i 90,4 m2 na obszarze
wiejskim.
Stan i wiek zabudowy różni się w poszczególnych osiedlach miasta. Najstarsza zabudowa w mieście
należała do osiedla przyfabrycznego wybudowanego przy Zakładach Elektromaszynowych EDA
w latach 30 i 40 XX wieku. Najmłodsze są osiedla jednorodzinne, powstałe wokół najstarszej części
miasta.
Tabela 26. Rodzaje i stan zabudowy mieszkaniowej w mieście Poniatowa
Lp.

Lokalizacja

Rodzaj

Stan techniczny zabudowy

zabudowy

Stan średni. W obrębie osiedla znajdują się najstarsze zabudowania wielorodzinne
1.

Osiedle Stare
Miasto

wielorodzinna

w mieście – większość bloków powstała w latach 30 i 40 XX w. 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

3.

Osiedle
Tysiąclecia

wielorodzinna i Stan dobry. Zabudowa wielorodzinna powstała w latach 70-90 XX w. Bloki są
jednorodzinna systematycznie ocieplane, odnawiana jest ich elewacja.

4.

Osiedle
Przedwiośnie

wielorodzinna

Stan dobry. W obrębie osiedla znajdują się bloki pochodzące z lat 60-70 XX w., jak
też bloki nieco nowsze. Prawie wszystkie bloki są ocieplone, posiadają elewację.

Stan bardzo dobry. Jest to najmłodsze osiedle wielorodzinne w mieście. Bloki
w obrębie osiedla zostały wybudowane w latach 1990-2000. Bloki są ocieplone.

5.

Osiedle Przylesie jednorodzinna

Stan bardzo dobry.

6.

Sołectwo
Leśniczówka

Stan bardzo dobry. Jedno z najmłodszych osiedli jednorodzinnych w mieście,
systematycznie wzbogaca się o nowe domy.

jednorodzinna
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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.

Źródło: dane Urzędu Miejskiego w Poniatowej

Na obszarze wiejskim gminy występuje głównie zabudowa jednorodzinna i zagrodowa, jedynie
w sołectwie Niezabitów i Poniatowa-Kolonia (1 i 2) występują budynki wielorodzinne, będące
pozostałością po PGR.
Tabela 27. Rodzaje i stan zabudowy mieszkaniowej na obszarze wiejskim gminy Poniatowa
Lp.

Lokalizacja

9.

Sołectwo Niezabitów

Rodzaj zabudowy

Stan techniczny zabudowy

Stan dobry. W obrębie sołectwa przeważa zabudowa
jednorodzinna, zagrodowa i
jednorodzinna. Jednak tu znajdują się też 4 zamieszkane
wielorodzinna
bloki, pozostałość po PGR.

Stan dobry. W obrębie sołectwa przeważa zabudowa
Sołectwo Poniatowa-Kolonia jednorodzinna, zagrodowa i
jednorodzinna. Jednak tu znajdują się też 1 zamieszkały
(1 i 2)
wielorodzinna
bloki, pozostałość po PGR.
Sołectwo Wólka Łubkowska jednorodzinna i zagrodowa Stan średni
Sołectwo Zofianka
jednorodzinna i zagrodowa Stan średni

10.
11.
12.
13

Sołectwo Kocianów
Sołectwo Poniatowa-Kolonia
(3 i 4)
Sołectwo Spławy
Sołectwo Szczuczki Kolonia
Sołectwo Niezabitów Kolonia
Sołectwo Dąbrowa
Wronowska
Sołectwo Kowala Pierwsza
Sołectwo Kowala Druga

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

23.
24.

Sołectwo Kraczewice
Prywatne
Sołectwo Kraczewice
Rządowe
Sołectwo Obliźniak
Sołectwo Plizin

25.

Sołectwo Poniatowa (wieś)

21.
22.

jednorodzinna i zagrodowa

Stan dobry

jednorodzinna i zagrodowa

Stan dobry

jednorodzinna i zagrodowa
jednorodzinna i zagrodowa

Stan dobry
Stan dobry

jednorodzinna i zagrodowa

Stan dobry

jednorodzinna i zagrodowa

Stan bardzo dobry

jednorodzinna i zagrodowa
jednorodzinna i zagrodowa

Stan bardzo dobry
Stan bardzo dobry

jednorodzinna i zagrodowa

Stan bardzo dobry

jednorodzinna i zagrodowa

Stan bardzo dobry

jednorodzinna i zagrodowa
jednorodzinna i zagrodowa

Stan bardzo dobry
Stan bardzo dobry

jednorodzinna i zagrodowa

Stan bardzo dobry

Źródło: dane Urzędu Miejskiego w Poniatowej

3.4.4.

Obiekty zabytkowe

W gminie Poniatowa spotkać można liczne zabytkowe obiekty. Do Wojewódzkiego Rejestru
Zabytków z dnia 15.01.2016 r. wpisane zostało 6 zabytków występujących na terenie gminy:
Kowala Pierwsza:
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kaplica z fragmentami dekoracji malarskiej wnętrza, obecnie obiekt włączony w budynek
nowego kościoła (nr w rejestrze A/544). Kaplica znajduje się w granicach parceli z XVII w. Jest
wymurowana z wapienia i cegły. Założona na rzucie prostokąta zamkniętego na wschodzie
półkoliście. Wewnątrz znajdują się sklepienia kolebkowo-krzyżowe z otworami okiennymi.
Dach jest dwuspadowy pobity gontem. Wewnątrz znajduje się rzeźba Matki Boskiej kamienna
typowa dla XVII-wiecznej Polski. Kaplica była remontowana w 1952 roku;

Kraczewice Prywatne:



kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa: dzwonnica, drzewostan w obrębie
ogrodzenia cmentarza przykościelnego (nr w rejestrze A/710). W ramach zespołu kościelnego
znajduje się również plebania i mogiła powstańców. Kościół wzniesiony został w 1919 r.
Nawiązuje

on

formą

do

tradycyjnych

osiemnastowiecznych

budowli

sakralnych,

charakteryzujących się prostokątnym korpusem nawowym,, wyodrębnioną kruchtą oraz
trójbocznym prezbiterium. Unikalnym elementem są galerie boczne nawy głównej. Na
dębowym ołtarzu głównym widnieje obraz św. Józefa z Dzieciątkiem, w ołtarzu bocznym
z lewej – obraz Św. Wojciecha, natomiast z prawej – obraz Matki Bożej Częstochowskiej.
Godne podziwu są również organy pochodzące z 1943 roku. Kościół usytuowany jest na
cmentarzu kościelnym. Ma on urok tradycyjnego wiejskiego kościoła.



zespół pałacowo-parkowy: pałac z wyposażeniem wnętrz (dekoracja sztukateryjna, 2 piece
kaflowe i kominek), park krajobrazowy (nr w rejestrze A/705). W ramach zespołu znajduje się
również wiata, aleja grabowa, domek ogrodnika. Zespół pałacowo–parkowy został wzniesiony
w latach 1912–1914 w stylu secesyjnym przez niemiecką rodzinę ziemiańską Gerliczów. Jest
niezwykłą, jedyną w regionie wytworną, secesyjną budowlą otoczoną parkiem
z pozostałościami ciekawych okazów drzew i krzewów. Z oryginalnych planów zachowano
układ wnętrz oraz dwa kaflowe piece. Obecnie w pałacu funkcjonuje Dom Muzyki.

Fot. 4. Kościół parafialny i zespół pałacowo-parkowy (Dom Muzyki) w Kraczewicach Prywatnych

Źródła: http://mapio.net/place/33508684/
https://zabytek.pl/pl/obiekty/zespol-palacowy-1429
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Niezabitów:



zespół dworsko-parkowy: pozostałości parku ze stawem i kanałem (nr w rejestrze A/781). Do
zespołu należy również młyn, budynek mieszkalny kolejki, budynek dworca i mleczarnia.
Dwór pochodzi z 2. poł. XIX w. Zespół dworsko-parkowy należał do wywodzącego się z Ziemi
Drohickiej na Podlasiu rodu Wiercieńskich herbu "Ślepowron". W 1844 r. Stanisław
Wiercieński nabył majątek ziemski w Niezabitowie. W 1869 r. majątek obejmuje po ojcu syn
Henryk, powstaniec styczniowy, wykupując część udziałów z rąk rodzeństwa. W 1872 r.
ożenił się z Felicją Braun z Lublina, córką fabrykanta. Na skutek nieurodzajów i kryzysu
ekonomicznego Henryk Wiercieński popadł w długi i został zlicytowany tracąc folwark
w Niezabitowie. Za resztki gotówki nabył plac na skraju Nałęczowa, gdzie zbudował mały
dworek. W tym okresie został wybrany sędzią pokoju w okręgu kazimierskim. Pod koniec
życia zamieszkał w Lublinie. Tam zmarł w 1923 r. i spoczął na cmentarzu przy Lipowej. Jego
imieniem nazwano ulice w Lublinie i w Nałęczowie a także Oddział PTTK w Nałęczowie.

Poniatowa:



budynek stacji Nałęczowskiej Kolei Dojazdowej przy ul. Kolejowej: najmłodsza i jednocześnie
jedna z najładniej położonych stacji na całej sieci NKD. Położona na leśnej polanie w pobliżu
zakładów elektrotechnicznych. Zbudowana w latach 50-tych. Budynek posiada na piętrze
część mieszkalną. Na stacji znajduje się tor główny i manewrowy oraz jeden ładunkowy.



Nałęczowska Kolej Dojazdowa na trasie: Nałęczów-Karczmiska-Rozalin-Opole Lubelskie,
Rozalin-Poniatowa, Karczmiska-Wilków, obejmująca: torowisko z torami i rozjazdami,
8 mostów, 2 wiadukty, 3 przepusty, 6 budynków stacji Karczmiska, d. budynek stacji
Karczmiska, budynek stacji Opole Lub., budynek mieszkalny na stacji Rozalin, budynek stacji
Poniatowa, 5 semaforów kratownicowych, wagę platformową na stacji Karczmiska – na
działkach wskazanych (nr w rejestrze A/10).

Fot. 5. Budynek stacji Nałęczowskiej Kolei Dojazdowej i tory kolejowe

Źródło: http://e-poniatowa.pl/poniatowa-informacje/trasa-rowerowa/

W gminnej ewidencji zabytków znajdują się ponadto następujące obiekty:
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zespół budynków produkcyjnych powstałych w ramach COP przy ul. Przemysłowej,
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.
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Poniatowa to miasto, które zapisało się w historii II wojny światowej. W czasie wojny na terenie nowo
powstałych Zakładów Elektromaszynowych EDA Niemcy stworzyli obóz dla ponad 20 tys. jeńców
radzieckich. Zostali pochowani w 32 zbiorowych grobach. W październiku 1942 roku zorganizowano
w pozostałych po obozie jenieckim pomieszczeniach obóz pracy dla Żydów. Przyjmowano tam
transporty z getta w Opolu Lubelskim, Bełżycach, Staszkowie, Warszawie oraz Dęblinie, Treblinkach i
Dorohuczy. Liczba przybyłych Żydów sięgała 18 tys. 3 listopada 1943 roku był dniem zagłady. W akcji
"Erntefest" ("Krwawe Dożynki") rozstrzelano 14 tys. Żydów. Zwłoki palono w piecach, a pozostały z
nich popiół przesiewano w celu poszukiwania złota i innych kosztowności. Od jesieni 1941 r. do lipca
1944 r. zginęło w obozie 18 tys. Żydów. Po zlikwidowaniu śladów zbrodni obóz przestał istnieć,
a w pozostałych pomieszczeniach Niemcy zorganizowali warsztaty naprawcze sprzętu wojskowego.
W 2008 roku, na terenie byłych Zakładów Elektromaszynowych EDA, przy ul. Fabrycznej wzniesiono
pomnik pamięci 14 tys. zamordowanych Żydów, obywateli Polski, Niemiec, Australii i dawnej
Czechosłowacji. Tam też znajduje się drugi pomnik upamiętniający ofiary hitleryzmu wymordowane
na terenie byłego Obozu Pracy w Poniatowej w latach 1941-1944. Do dnia dzisiejszego zachowały się
fragmenty drutu kolczastego oddzielającego obóz od miasta.
Fot. 6. Pomniki pamięci na terenie byłych Zakładów Elektromaszynowych EDA

Źródło: http://um.poniatowa.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=16&menu=109&strona=1

3.5.

SFERA ŚRODOWISKOWA

3.5.1.

Położenie fizycznogeograficzne, geologia i rzeźba terenu

Gmina Poniatowa pod względem fizycznogeograficznym jest położona w większości w obrębie
Równiny Bełżyckiej, a jedynie jej południowo-zachodni fragment (w tym całe miasto Poniatowa)
znajduje się w granicach Kotliny Chodelskiej. Mezoregiony te są elementami makroregionu Wyżyny
Lubelskiej.
Obszar gminy Poniatowa znajduje się w zasięgu Niecki Lubelskiej, gdzie w budowie geologicznej
podstawowe znaczenie mają utwory górnej kredy. Zasadniczy profil powierzchniowy budowy
geologicznej tworzą wychodnie mastrychtu, wykształcone głównie w postaci margli, opok i opok
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marglistych. Erozyjne obniżenia utworów kredowych w obszarze północnym, wschodnim, zachodnim
i południowo-zachodnim pokrywają zwarte powierzchnie lessów i utworów lessopodobnych.
W erozyjnych obniżeniach dolinno-rzecznych znajdują się piaski i gliny deluwialne oraz piaski
wodnolodowcowe w wyższych partiach, w niższych partiach występują holoceńskie namuły, mchy
i piaski pylaste.
Z surowców naturalnych na terenie gminy Poniatowa znaczenie gospodarcze odgrywają jedynie złoża
surowców skalnych:




w rejonie Kowali II - surowce węglanowe (opoki, margle),
w Poniatowej Wsi, Poniatowej Kolonii i Kocianowie – surowce okruchowe (piaski)9.

W przeważającej części gminy, tj. w granicach Równiny Bełżyckiej, rzeźba terenu jest dość
monotonna. Cechuje ją słabe rozczłonkowanie powierzchni i niewielkie deniwelacje (5-15 m).
Kluczowym elementem krajobrazu są występujące w kilku poziomach wysokościowych (210-215 m
n.p.m.; 220-225 m n.p.m.), rozległe powierzchnie wierzchowinowe. Wysoczyzny przechodzą łagodnie
w proste, wyrównane stoki, urozmaicone jedynie przez suche doliny denudacyjne o dość szerokich,
nieckowatych dnach, płaskich zboczach i niewielkich spadkach. Bardziej urozmaicona rzeźba
występuje w strefie krawędziowej Równiny Bełżyckiej (zachodnia i południowa część gminy).
Deniwelacje sięgające miejscami 50 m (okolice wsi Kowala) przyczyniają się do większego
rozczłonkowania obszaru. Stoki rozcięte są miejscami przez system suchych dolin erozyjnodenudacyjnych oraz młodych rozcięć erozyjnych. Strefa krawędziowa jest również obszarem
alimentacji dla większości cieków występujących na obszarze gminy: Kowalanki, Poniatówki,
Wronówki. Doliny tych rzek w górnym biegu są stosunkowo głębokie, wąskie, miejscami
stromościenne. Większe deniwelacje niż w centralnej części gminy (ok 30 m.) i rozczłonkowanie
powierzchni, cechuje również północną, peryferyczną jej część. Ze względu na obecność w podłożu
utworów lessowych i lessopodobnych, okolice Niezabitowa, Kocianowa i Ludwinowa wyróżniają się
obecnością dość głęboko wciętych, wąskich dolin erozyjno-denudacyjnych oraz młodych rozcięć
erozyjnych okresowo prowadzących wodę. Formy te stanowią zamknięcie systemu wąwozowego
uchodzącego do rzeki Bystrej. W obrębie Kotliny Chodelskiej rozwinęły się zjawiska krasowe wśród
których dominują werteby – niewielkich rozmiarów, koliste lub eliptyczne zagłębienia
bezodpływowe. Obszar ich występowania jest jednak ograniczony, największe skupisko wertebów
znajduje się w okolicach Plizina oraz na północ od Lasu Kowalskiego (między Poniatową, Sporniakiem,
a Kowalą). Na międzyrzeczu Poniatówki i Wronówki występują ponadto, wydmy śródlądowe,
najczęściej dość niskie, rzadko tworzące wyraźne wzniesienia (z wyjątkiem tzw. Ruskiej Góry – 12 m
będącej wydmą paraboliczną na północ od Dąbrowy Wronowskiej). Najwyżej wyniesiony punkt na
terenie gminy stanowi jedna z kulminacji w obrębie zrównania wierzchowinowego we wschodniej
części gminy, w rejonie wsi Poniatowa-Kolonia – 231 m n.p.m. Najniżej położony w gminie teren –
154,5 m n.p.m. – znajduje się w dnie doliny Wronówki na południowy-zachód od Plizina10.

9
10

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Poniatowa
Prognoza Oddziaływania na Środowisko Ustaleń Zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy

Poniatowa, 2011
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Ryc. 10. Położenie fizycznogeograficzne i rzeźba terenu Gminy Poniatowa

Źródło: Kondracki, 2010 i serwer WMS http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/img/guest/HIPSO/MapServer/WMSServer?

3.5.2.

Zasoby glebowe i jakość gleb

Struktura glebowa gminy Poniatowa odzwierciedla budowę geologiczną i położenie na obszarze
dwóch różnych jednostek fizycznogeograficznych. Północna i centralna część gminy, położona
w obrębie Równiny Bełżyckiej, charakteryzuje się dobrymi glebami płowymi i bruatnymi,
utworzonymi z lessów i utworów lessowatych. W części południowej występują gleby bielicoziemne
wytworzone z różnych utworów piaszczystych. W dolinie Kowalanki i Kraczewianki występują
czarne ziemie wytworzone z pyłów zwykłych oraz rzadziej gleby torfowe i mady.
Wśród gruntów rolnych dominują dobre gleby klasy bonitacyjnej IIIa i IIIb – w północnej i centralnej
części gminy, należące do kompleksu pszennego dobrego. W południowej części gminy gleby należą
do V klasy bonitacyjnej i kompleksu żytniego słabego. Większość użytków zielonych gminy
Poniatowa zaliczono do IV i V klasy bonitacyjnej. Przeważają użytki zielone średnie i słabe
występujące głównie w dolinach małych cieków.
Zanieczyszczenia gleby występują głównie na terenie największych zakładów przemysłowych
w Poniatowej przy ul. Fabrycznej i Przemysłowej. Ponadto na terenach po Zakładach
Elektromaszynowych EDA niekiedy zdarzają się awarie poprzemysłowe, przez co do gleby przedostają
się szkodliwe substancje. Przy stacjach benzynowych z nieszczelnych zbiorników paliw wydostają się
substancje ropopochodne, które również są przyczyną poważnego zanieczyszczenia terenu. Również
transport samochodowy generuje wiele zanieczyszczeń m.in. substancje ropopochodne, czy metale
ciężkie.
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Istotnym źródłem zanieczyszczeń gleb są wysypiska śmieci. W mieście Poniatowa wokół stawów
i w lasach są tworzone dzikie wysypiska śmieci. Na obszarze wiejskim, w Poniatowej Wsi składowisko
odpadów również powoduje zanieczyszczenie okolicznych terenów.

3.5.3.

Zasoby wodne

Wody podziemne
W hydrogeologicznym podziale Polski gmina Poniatowa zaliczana jest do regionu lubelskoradomskiego, podregionu lubelskiego. Występowanie i zasoby wód podziemnych w obszarze gminy
uzależnione są od lokalnych warunków hydrogeologicznych. Gmina leży w obrębie Głównego
Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 406 – Niecka Lubelska (Lublin)11. Stwierdza się tu obecność
dwóch poziomów wodonośnych pozostających w stałym związku hydraulicznym: kredowego
i czwartorzędowego. Występowanie wód piętra czwartorzędowego ograniczone jest do dolin
rzecznych i partii wierzchowinowych, gdzie nierówności podłoża kredowego maskowane są przez
utwory czwartorzędu. Zwierciadło tych wód jest swobodne i występuje zwykle na głębokości 2-8 m,
a warstwę wodonośną tworzą głównie holoceńskie namuły i piaski rzeczne w dolinach rzek oraz
plejstoceńskie piaski akumulacji wodno-lodowcowej w obszarach pozadolinnych. Główny, użytkowy
poziom wodonośny tworzą wody piętra kredowego eksploatowane przez większość studni kopanych
i głębinowych na obszarze gminy. Warstwę wodonośną stanowią silnie uszczelinione opoki, wapienie
i kreda pisząca. Wody podziemne tego piętra mają charakter wód szczelinowo-warstwowych – ich
zwierciadło jest najczęściej swobodne. Głębokość występowania pierwszego horyzontu wód
podziemnych na obszarze gminy jest różna i zmienia się od 2 do 5 m w strefie zboczy dolin, do ponad
20 m na wierzchowinach12.
Według nowego podziału na Jednolite Części Wód Podziemnych (JCWP) na 172 części,
obowiązującego od 2016 r. gmina Poniatowa jest położona w obrębie JCWP nr 88. Jednolite Części
Wód Podziemnych obejmują te wody podziemne, które występują w warstwach wodonośnych
o porowatości i przepuszczalności, umożliwiających pobór znaczący w zaopatrzeniu ludności w wodę
lub przepływ o natężeniu znaczącym dla kształtowania pożądanego stanu wód powierzchniowych
i ekosystemów lądowych. JCWP 88 charakteryzuje się nadwyżką zasobów wód podziemnych
w odniesieniu do wielkości poboru, wynoszącego ponad 22% wielkości zasobów. Na obszarze JCWP
nie występują zanieczyszczenia wód podziemnych. Wody w tej części są dobrej jakości, wymagają na
ogół prostego uzdatniania13.
Płytkie wody gruntowe narażone są na skażenia pochodzące z użytkowania terenu: w utworach
o dobrej przepuszczalności mają zmieniony skład chemiczny a niekiedy bakteriologiczny, zaś wody

11

12

http://www.psh.gov.pl
Prognoza Oddziaływania na Środowisko Ustaleń Zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy

Poniatowa, 2011
13

http://www.psh.gov.pl/artykuly_i_publikacje/publikacje/charakterystyka-geologiczna-i-hydrogeologiczna-

zweryfikowanych-jcwpd.html
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położone głębiej i izolowane od zewnętrznych wpływów osadami nieprzepuszczalnymi, cechują się
wysokimi parametrami jakościowymi.

Wody powierzchniowe
Gmina Poniatowa charakteryzuje się bardzo rzadką siecią rzeczną. Wszystkie rzeki w jej obrębie są
stosunkowo krótkie, mają niewiele dopływów, często tylko okresowych i prowadzą stosunkowo
niewiele wody.
Cały obszar gminy położony jest w dorzeczu Wisły, w zlewniach Chodelki (południowa, centralna
i zachodnia część gminy) oraz Bystrej (północno-wschodnia część). Dział wodny (II rzędu) między
tymi zlewniami przebiega z północnego-zachodu na południowy-wschód (wzdłuż linii NiezabitówKolonia – Wólka Łubkowska – Poniatowa-Kolonia). Południowa i zachodnia część obszaru
odwadniana jest przez prawobrzeżne dopływy Chodelki: Wronówkę ze źródłami we Wronowie,
Poniatówkę, której źródła znajdują się w Płowiznach i Poniatowej-Wsi oraz Kowalankę ze źródłami
we wsi Kowala. W granicach gminy, Poniatówka przyjmuje wody Kraczewianki. Część północna
obszaru gminy, należąca do dorzecza Bystrej, drenowana jest wyłącznie przez bezimienne cieki
uchodzące bezpośrednio do Bystrej (źródła w Niezabitowie i Kocianowie), bądź epizodyczne cieki
zasilające górny odcinek Czerki.
Zbiorniki wodne na obszarze gminy zajmują niewielkie powierzchnie. Są to przede wszystkim:
kompleks stawów w dnie doliny Poniatówki oraz 10 zbiorników wodnych, przez które przepływa
rzeka Kaczewianka, m.in. zalew miejski w Poniatowej. Ponadto, w strefie rozwoju powierzchniowych
zjawisk krasowych stwierdza się występowanie małych, okresowo podmokłych zagłębień
bezodpływowych (wertebów). Ich rola w retencjonowaniu wody jest jednak niewielka.
W celu umocnienia funkcji retencyjnej stawów w Poniatowej oraz w celu przeciwdziałania
powodziom konieczne jest zabezpieczenie grobli wokół stawów. W wyniku ulewnych deszczy
i wiosennych roztopów poziom wód podnosi się, co generuje ryzyko zalania okolicznych zabudowań
i nieruchomości. Na niebezpieczeństwo tego rodzaju w sposób szczególny narażeni są mieszkańcy
osiedli: Nowe Miasto, Tysiąclecia i Stare Miasto, które usytułowane są w sąsiedztwie stawów. Ryzyko
powodzi i podtopień można wyeliminować poprzez ich pogłębienie i umocnienie grobli.
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Ryc. 11. Sieć rzeczna na terenie gminy Poniatowa i okolic

Źródło: opracowanie własne

Zanieczyszczenie wód gruntowych jest bardzo niebezpieczne dla zdrowia i życia człowieka, a także
zwierząt oraz roślin. Największe zanieczyszczenia generują zakłady przemysłowe przy ul. Fabrycznej
i ul. Przemysłowej, które aktywnie korzystają z sieci wodociągowej, przez co mogą się do niej
przedostawać szkodliwe substancje. Dodatkowo do rzeki Poniatówki punktowo zrzucane są
oczyszczone ścieki z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Poniatowej. Istnieje ryzyko, że
ścieki te nie są oczyszczone całkowicie i zawierają szkodliwe substancje.
Na obszarze wiejskim zagrożeniem są nieszczelne szamba, które zanieczyszczają wody gruntowe,
a następnie zanieczyszczenia mikrobiologiczne wraz z wodami gruntowymi dostają się do rzek czy
stawów. W ten sposób zanieczyszczane są stawy w Poniatowej i rzeka Kraczewianka. Dodatkowo
źródłem zanieczyszczeń są sztuczne nawozy stosowane w rolnictwie. Spływ powierzchniowy z pól
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niosący duże ładunki związków azotu i fosforu, pochodzące z nawozów sztucznych, również
zanieczyszcza rzeki i stawy.

3.5.4.

Klimat i stan powietrza

Wpływ na kształtowanie się klimatu na obszarze gminy Poniatowa ma powietrze polarno-morskie
stanowiące łącznie ok. 90% częstości występowania wszystkich typów mas powietrza. Najzimniejszym
miesiącem jest styczeń (-3,6°C), najcieplejszym – lipiec (17,9°C), a amplituda temperatur rocznych
wynosi 22°C. Charakterystyczną cechą klimatu tego obszaru jest długi czas trwania okresów: letniego
(100-110 dni) i wegetacyjnego (okres ze średnią dobową temperaturą powietrza powyżej 5°C trwa tutaj
ok. 220 dni). Opady w ciągu roku rozłożone są nierównomiernie – z rocznej sumy opadu 600 mm na
lato przypada 230-240 mm. Pokrywa śnieżna tworzy się zwykle w ostatniej dekadzie listopada lub
w pierwszej grudnia, zanika zaś między 10 a 20 marca. Długość trwania pokrywy śnieżnej na terenie
gminy wynosi średnio 80-90 dni.
Topoklimat (klimat lokalny) jest modyfikacją mezoklimatu przez warunki naturalne konkretnego
miejsca. Obszary wierzchowinowe gminy mają jednolity topoklimat. Duże rejony o klimacie lokalnym
kształtowanym przez suche podłoże stanowią i mogą stanowić podstawę lokalizacji zabudowy
mieszkaniowej. Są to tereny o najkorzystniejszych warunkach klimatycznych dla zdrowia człowieka.
W terenach zagłębień bezodpływowych, dolin rzecznych i terenach płytkiego zalegania wód
wierzchówkowych następuje pogorszenie warunków biotopoklimatycznych Do tych naturalnych
zagłębień terenowych, napływają w czasie bezwietrznych i bezchmurnych nocy masy chłodnego
powietrza, powodując zjawisko inwersji termicznej. Średnie wartości temperatur w dolinach są niższe
niż na wierzchowinach, a wilgotność względna większa. Są to tereny o niekorzystnych warunkach dla
zabudowy, ale bardzo ważnych dla rolnictwa na użytkach zielonych. Specyficzny klimat wnętrza
kompleksów leśnych nie ma znaczenia dla planów urbanizacyjnych, zaś należy tu podkreślić korzystne
oddziaływanie lasów na tereny sąsiednie (łagodzący wpływ na temperatury ekstremalne, wilgotność
powietrza, przewietrzanie, zawartość tlenu i olejków eterycznych). Wpływ na klimat lokalny ma
również oddziaływanie antropogeniczne. W obszarze gminy Poniatowa różnorodność form rzeźby
i pokrycia terenu w istotny sposób modyfikuje warunki klimatyczne. Poza tym najkorzystniejszymi
cechami wyróżniają się zbocza o ekspozycji południowej, południowo-wschodniej i południowozachodniej. Najbardziej niekorzystne są zbocza o ekspozycji północnej, a zwłaszcza wąwozy i doliny
rzeczne. Są to obszary o znacznie gorszych warunkach insolacyjnych i termiczno-wilgotnościowych,
dużych amplitudach temperatur dobowych i rocznych, narażone na spływy i stagnację zimnego
powietrza. Występują tu często inwersje termiczne i przymrozki radiacyjne14.
Powietrze w gminie Poniatowa spełnia wszystkie normy dopuszczalnego zanieczyszczenia, jedynie
w obszarach gęstej zabudowy występuje zjawisko „niskiej emisji” – zanieczyszczeń pochodzenia
komunikacyjnego oraz gazów i pyłów pochodzących z kotłowni domowych i pieców grzewczych.

14

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Ustaleń Zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy

Poniatowa, 2011
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Do głównych źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza w gminie Poniatowa zalicza się:



kotłownie

niewielkich

zakładów

zlokalizowanych

na

terenie

byłych

Zakładów

Elektromaszynowych EDA,





kotłownia SFW Energia Sp. z o.o. Zakład ciepłowniczy Poniatowa,
kotłownie obiektów publicznych i paleniska domowe na obszarze wiejskim gminy,
transport samochodowy oraz ciągniki rolnicze.

Podstawą zaopatrzenia i pokrycia potrzeb cieplnych na obszarze wiejskim gminy są indywidualne
lokalne źródła ciepła – tradycyjne ogrzewanie piecowe w zabudowie mieszkalnej. Struktura spalania
paliw jest uwarunkowana głównie względami finansowymi oraz dostępnością danego nośnika.
Paliwem wykorzystywanym przez mieszkańców jest przede wszystkim węgiel, miał węglowy oraz
drewno. Notuje się także przypadki spalania różnego rodzaju materiałów, w tym odpadów
plastikowych i z tworzyw sztucznych. Średnio na terenie gminy Poniatowa węglowe kotły ciepła
posiada 63,6% budynków mieszkalnych. 100% takich budynków znajduje się w sołectwach:
Niezabitów-Kolonia, Plizin, Poniatowa-Kolonia (1 i 2), Spławy i Wólka Łubkowska. W węglowe kotły
ciepła nie są zaopatrzone budynki mieszkalne na terenie osiedli: Nowe Miasto, Osiedle Tysiąclecia,
i Przedwiośnie. Budynki te ogrzewane są dzięki miejskiemu systemowi cieplnemu, zasilanymi przez
SFW Energia Sp. z o.o. Zakład ciepłowniczy Poniatowa, którego kotłownia mieści się na osiedlu Stare
Miasto. Źródłem zanieczyszczeń powietrza na obszarze wiejskim gminy jest składowisko odpadów
w Poniatowej Wsi.
Miasto Poniatowa jest zaopatrywane w ciepło przez SFW Energia Sp. z o.o. Zakład ciepłowniczy
Poniatowa zlokalizowany przy ulicy Przemysłowej 8. Zakład wytwarza ciepło na bazie spalania węgla,
co generuje duże zanieczyszczenie powietrza. Zanieczyszczenie powietrza w mieście generują również
największe zakłady produkcyjne zlokalizowane przy ul. Fabrycznej. Wytwórczość tych zakładów
w dużej mierze skupia się wokół branży metalowej i przetwórstwa przemysłowego. Źródłem
zanieczyszczeń są ponadto tereny po Zakładach Elektromaszynowych EDA.
Negatywne oddziaływanie na środowisko ma również spalanie paliw w silnikach spalinowych
napędzających pojazdy mechaniczne. Na terenie gminy obserwowany jest wzrost natężenia ruchu
pojazdów samochodowych na ulicy Nałęczowskiej, będącej główną ulicą przecinającą miasto z północy
na południe oraz na drodze wojewódzkiej nr 832 (ulice Opolska i Młynki), co wiąże się ze zwiększoną
emisją zanieczyszczeń ze źródeł komunikacyjnych. Dużym problemem jest również niewystarczająco
dobry stan dróg gminnych.
W Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Poniatowa (2015 r.) określono działania mające na
celu poprawę stanu powietrza atmosferycznego na terenie gminy m.in.: doprowadzenie sieci gazowej,
termomodernizacja budynków, modernizacja dróg, propagowanie wymiany pieców węglowych na
instalacje ekologiczne oraz propagowanie alternatywnych źródeł energii15.

15

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Poniatowa, 2015 r.
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3.5.5.

Ochrona przyrody

Florę w gminie Poniatowa reprezentują lasy, zadrzewienia przydrożne, śródpolne i przykorytowe,
zieleń niska w dnach rzecznych oraz różne formy zieleni przydomowej. Zdecydowana większość
terenu wykorzystywana jest rolniczo. Najciekawsze w gminie Poniatowa gatunki roślin oraz
zbiorowiska roślinne skoncentrowane są w południowej części, na obszarach leśnych, nielicznych
łąkach związanych z dolinami rzecznymi oraz na niewielkich zbiornikach wód stojących.
Najcenniejsze w strukturze przyrodniczej gminy są lasy. Pomimo, że są to lasy w większości
gospodarcze stanowią duży walor środowiska ożywionego. Lasy w obrębie gminy są ważnym
czynnikiem modyfikującym lokalne warunki mikroklimatyczne i wodne. Przeciwdziałają degradacji
gleb, odgrywają znaczną rolę w oczyszczaniu powietrza, wód i gleb z zanieczyszczeń chemicznych.
Ponadto wzbogacają krajobraz i są miejscem wypoczynku. Ich atrakcyjność wynika z bogatego składu
gatunkowego i obecności wielu rzadkich i chronionych gatunków flory i fauny. Najczęstszym typem
lasu w gminie Poniatowa jest kontynentalny bór mieszany, który wykształcił się na siedliskach boru
mieszanego świeżego. Gatunkami dominującymi są sosna zwyczajna i dąb szypułkowy z domieszką
grabu zwyczajnego, brzozy brodawkowatej i topoli osiki. Na siedliskach mokrych, w bezodpływowych
obniżeniach terenu w pobliżu łąk i cieków wykształcają się fragmentarycznie zbiorowiska leśne
z panującą olszą czarną.
W obrębie kompleksu stawów rybnych utworzonych na rzece Poniatówka stwierdzono występowanie
m.in. zespołu rdestnicy grzebieniastej, moczarki kanadyjskiej oraz rogatka sztywnego. Ponadto spotyka
się tu, owadożernego pływacza zwyczajnego. Na brzegach cieków oraz w niżej położonych i stale
podtopionych częściach dolin rzecznych wykształcają się zbiorowiska szuwarowe.
Niezbyt liczne obszary zachowujące seminaturalny i naturalny charakter i dominacja terenów
zagospodarowanych rolniczo decydują o stosunkowo niewielkim zróżnicowaniu fauny. Najlepiej
poznaną grupą kręgowców na terenie gminy są ptaki. Nie występują tutaj gatunki związane z terenami
podmokłymi, gdyż istniejące stawy hodowlane pozbawione są roślinności szuwarowej, która stanowi
miejsce gniazdowania i żerowania. Najliczniejszą grupą ptaków lęgowych są więc gatunki leśne oraz
związane z zakrzewieniami. Licznie reprezentowane są również gatunki polne i związane z terenami
zabudowanymi. Gatunki ryb poławiane w zbiornikach powierzchniowych to: karp, płoć, karaś, karaś
srebrzysty, leszcz, lin, ciernik, szczupak, okoń, sum oraz objęty ochroną gatunkową śliz. W rzece
Poniatówce występują dodatkowo raki rzeczne. Na terenie gminy stwierdzono występowanie
następujących chronionych gatunków płazów: kumaka nizinnego, ropuchy zielonej, ropuchy szarej,
rzekotki drzewnej, żaby moczarowej, żaby trawnej oraz żaby wodnej. Płazy występowały nielicznie
i poza pospolitymi gatunkami w dużym rozproszeniu. Z gadów natrafiono jedynie na kilka stanowisk
jaszczurki zwinki. Nad rzeką Poniatówka nielicznie występuje zaskroniec. We wszystkich
występujących grupach zwierząt przeważają gatunki środkowoeuropejskie.
Obszary chronione na terenie gminy Poniatowa są zlokalizowane w południowo-zachodniej części
gminy i zajmują powierzchnię 1 139,1 ha (13,5% powierzchni gminy). Największym udziałem
powierzchni obszarów chronionych w powierzchni obszarów chronionych ogółem w gminie
charakteryzuje się osiedle Stare Miasto – 33,6% (356 ha).
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Ryc. 12. Obszary chronione na obszarze gminy Poniatowa i okolic

Źródło: opracowanie własne

W gminie Poniatowa, w jej południowej części, występują 2 obszary chronione:



Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu – utworzony został w 1998 roku, w granicach gminy
Poniatowa zajmuje powierzchnię 1 139,1 ha. OCK stanowi ogniwo łączące ciąg obszarów
chronionych wzdłuż prawego brzegu Małopolskiego Przełomu Wisły. Obejmuje swym
zasięgiem obszary o bardzo urozmaiconym sposobie użytkowania gruntów, gdzie przeplatają
się obszary leśne, łąkowe i uprawne położone nad rzeką Chodelka. Są to tereny o specjalnych
walorach krajobrazowych. Walory kulturowe Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
wzbogaca istnienie obiektów zabytkowych: wczesnohistoryczne grodzisko we wsi Chodlik –
zwane także Troją Północy, dwa względnie zachowane zespoły pałacowo-parkowe oraz kilka
pozostałości po takich obiektach. Podstawą walorów turystyczno-rekreacyjnych jest
stosunkowo mało zmienione środowisko przyrodnicze omawianego obszaru, a także brak
typów nieodwracalnej degradacji jego elementów mogących wpływać na warunki
wypoczynku.

Dodatkowymi czynnikami sprzyjającymi inwestowaniu

i wykorzystaniu

rekreacyjnemu tych terenów są: bliskość i dostępność komunikacyjna kilku ośrodków miejskoprzemysłowych (Lublin, Kraśnik, Opole Lubelskie, Poniatowa) rozwój sieci komunikacji

108

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Poniatowa na lata 2017-2023

drogowej oraz występowanie gleb słabych, które usprawiedliwiają możliwość wykorzystania
tych terenów na cele wartościowe związane z agroturystyką i wypoczynkiem16.
Fot. 7. Krajobraz Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

Źródło: http://chodel.com/album_laki/index.htm



Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk NATURA 2000 „Opole Lubelskie” PLH060054 – zajmuje
powierzchnię 2 724,4 ha, SOO Opole Lubelskie leży w Kotlinie Chodelskiej i obejmuje
budynek Liceum Ogólnokształcącego w Opolu Lubelskim wybudowany w XVII wieku jako
pałac Lubomirskich. Ostatni remont dachu przeszedł w latach 2001-2002. Zabudowania
szkolne (pałacowe) stanowią istotne miejsce rozrodu nietoperza nocka dużego z II załącznika
Dyrektywy Siedliskowej. Obszar obejmuje też tereny żerowisk nietoperzy poza miastem. Do
najpoważniejszych zagrożeń należą: uszczelnianie wlotów do kryjówek, remonty i przebudowa
schronień nietoperzy szczególnie w okresie ich rozrodu, wykorzystanie toksycznych środków
ochrony drewna i nadmierne udostępnianie turystyczne kryjówek17

Fot. 8. Pałac Lubomirskich – ostoja nietoperza nocka dużego

Źródło: http://trobal.pulawy.pl/node/370
http://www.nietoperze.pl/galeria/nocek-du-y-myotis-myotis

16

http://chodel.com/chok.htm

17

http://obszary.natura2000.org.pl/index.php?s=obszar&id=801
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Na terenie gminy Poniatowa, występują 2 pomniki przyrody: dąb szypułkowy, znajdujący się w
zespole dworsko-parkowym w Niezabitowie i lipa drobnolistna, znajdująca się w Kowali I.
W sąsiedztwie gminy Poniatowa znajdują się 2 parki krajobrazowe: Kazimierski na północy
i Wrzelowiecki na południu. Na zachód od gminy wytyczony został Obszar Specjalnej Ochrony
Ptaków Małopolski Przełom Wisły oraz Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk: Przełom Wisły
w Małopolsce oraz Płaskowyż Nałęczowski.
W południowo-zachodniej części gminy, w granicach administracyjnych miasta, znajdują się lasy
uznane za lasy ochronne.
Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Poniatowa
wiele obszarów i obiektów powinno zostać objęte ochroną jako:



użytki ekologiczne – dolina Kowalanki, dolina Poniatówki, dolina Kraczewianki, dolina
Wronówki,



stanowiska dokumentacyjne – Ruska Góra (paraboliczna wydma piaszczysta o dużych
walorach dydaktycznych, położona na skraju lasu, przy południowo-wschodniej granicy
miasta Poniatowa), Piaskownia Kocianów (ciekawe geologiczne struktury warstwowe,
sedymentacyjne, widoczne na ścianach odsłonięcia eksploatacyjnego piasków, stanowiące
interesujący obiekt naukowo-dydaktyczny),



zespół

przyrodniczo-krajobrazowy

–

wąwozy

Niezabitowsko-Kocianowskie

(zespół

malowniczych wąwozów w okolicy Niezabitowa, Ludwinowa i Kocianowa, na zamknięciu
systemu wąwozowego uchodzącego do rzeki Bystrej, występuje tu stanowisko parzydła
leśnego, gatunku znajdującego się pod ścisłą ochroną),



pomniki przyrody – drzewa w zespole pałacowo-parkowym w Kraczewicach, drzewa
w zespole dworsko-parkowym w Niezabitowie, drzewa w Poniatowej Wsi, drzewa i porost
w Dąbrowie Wronowskiej, porost w Młynkach Kraczewickich,



lasy ochronne – drzewostany olszowe i łęgowe, znajdujące się w dolinie rzeki Wronówki na
gruntach wsi Plizin jako lasy wodochronne.

3.5.6.

Hałas i fale elektromagnetyczne

Hałas w gminie Poniatowa jest generowany głównie przez ruch pojazdów na najczęściej
uczęszczanych ulicach. Największy hałas z tego powodu występuje w mieście Poniatowa.
Największe zagrożenie hałasem w Poniatowej występuje w okolicy ul. Nałęczowskiej, która jest
główną ulicą miasta. Na odcinku od placu Konstytucji 3-go Maja do ul. Kraczewickiej w porze nocnej
urządzane są nielegalne wyścigi motocykli i samochodów, co zakłóca spokój okolicznych budynków
wielorodzinnych. Jest to również obszar, na którym najczęściej dochodzi do interwencji i zatrzymań
przez policję na tle rabunkowym oraz z powodu zakłócania ciszy nocnej.
W 2017 r. planowana jest w gminie Poniatowa, w miejscowości Niezabitów, pierwsza w gminie
i w regionie farma wiatrowa. Planowane jest wybudowanie 11 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy
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26,4 MW. Farma wiatrowa może stanowić zagrożenie hałasem, jednak jej posadowienie będzie
uwzględniało odpowiednią odległość od zabudowań, aby jak najbardziej zmniejszyć uciążliwości dla
mieszkańców.
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4. CHARAKTERYSTYKA PROCESU PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

4.1.

SPOTKANIA KONSULTACYJNE

Podczas prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Poniatowa zrealizowano szerokie
konsultacje społeczne ze zidentyfikowanymi interesariuszami rewitalizacji.

1 spotkanie konsultacyjne – „warsztaty przyszłościowe”
Konsultacje rozpoczęło spotkanie informacyjno-konsultacyjne 1 grudnia 2016 r. w Centrum Kultury,
Promocji i Turystyki w Poniatowej. W spotkaniu konsultacyjnym wzięli udział mieszkańcy
Poniatowej, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji społecznych, pozarządowych, radni oraz
pracownicy Urzędu Miejskiego w Poniatowej na czele z Burmistrzem Poniatowej Panem Zygmuntem
Wyroślakiem.
Fot. 9. Pierwsze spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowania LPR Gminy Poniatowa

Źródło: Urząd Miejski w Poniatowej

Na spotkaniu omówione zostały główne przesłanki opracowania LPR oraz zarysowany został proces
prac nad dokumentem. Ponadto przedstawiono wstępne wyniki diagnozy rozwoju gminy w sferze
społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej, zaprezentowano
metodykę delimitacji obszarów zdegradowanych za pomocą zestawu wskaźników oraz przedstawiono
wstępną delimitację obszaru rewitalizacji. W kolejnej części spotkania, podczas „warsztatów
przyszłościowych” zidentyfikowano najważniejsze problemy i potencjały gminy oraz podjęto próbę
wyznaczenia wizji rozwoju oraz przedsięwzięć, które mogą doprowadzić do jej realizacji. Remonty
budynków, modernizacja ulic i chodników, zagospodarowanie terenów zieleni, uporządkowanie
estetyki miasta, utworzenie miejsc aktywności dla seniorów i młodzieży to tylko niewielka część
propozycji działań jakie pojawiły podczas dyskusji.
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Najważniejsze problemy gminy wskazane przez uczestników spotkania to:




brak dziennego domu pobytu dla seniorów,
nauka młodzieży w szkołach poza gminą Poniatowa, gdzie po ich ukończeniu młode osoby
osiedlają się na stałe,




















brak liderów lokalnych,






niewystarczająco wykorzystany i zagospodarowany park miejski,

niedoinwestowane szkoły zawodowe,
budynek szkoły podstawowej, który po reformie edukacji pozostanie niewykorzystany,
słaba jakość specjalistycznej opieki zdrowotnej i rehabilitacyjnej,
duża liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej,
brak miejsc spędzania czasu wolnego,
zatracenie więzi społecznych pomiędzy mieszkańcami gminy,
brak miejsca do organizacji imprez i koncertów,
mała liczba ciekawych wydarzeń aktywizujących mieszkańców,
problemy przedsiębiorców ze znalezieniem wykwalifikowanej kadry pracowników,
duże bezrobocie wynikające z marazmu i zniechęcenia ludności,
brak atrakcyjnej oferty turystycznej i rozpoznawalnego produktu turystycznego,
niedogodne położenie komunikacyjne gminy,
brak reprezentacyjnego centrum gminy,
brak szaletów publicznych,
nie w pełni wykorzystana infrastruktura kultury: kino „Czyn” i CKPiT,
zdegradowana przestrzeń centrum miasta – Plac Konstytucji 3-go Maja i targowisko,
zdegradowane i niewykorzystane budynki na Osiedlu Stare miasto: biurowiec po byłych
Zakładach Elektromaszynowych EDA, zabytkowy budynek stacji Kolejki Wąskotorowej,
brak zagospodarowania zbiorników wodnych,
brak zadaszonego przystanku/dworca autobusowego,
występowanie niskiej emisji pyłów i gazów zanieczyszczających powietrze.

Mieszkańcy wskazali również potencjały, które należy rozwijać w gminie:












dobra jakość kształcenia w szkołach,
uniwersytet III wieku,
prężnie działające stowarzyszenia, organizacje pozarządowe,
gleby dobrej jakości do rozwoju rolnictwa,
rozwinięty przemysł, duża liczba zakładów produkcyjnych,
dostępne tereny inwestycyjne,
budynek dworca kolejki wąskotorowej – obecnie wykorzystywany jako mieszkalny,
kolejka wąskotorowa,
dobra jakość dróg lokalnych,
dobry dostęp do Internetu,
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obszary chronione w południowej części gminy,
rozwój odnawialnych źródeł energii,
dobra jakość wód podziemnych,
10 zbiorników wodnych ułożonych kaskadowo,
czyste środowisko,
uzdrowiskowego.

bardzo

duża

powierzchnia

lasów,

mikroklimat

o

znamionach

Na podstawie zidentyfikowanych problemów i potencjałów uczestnicy spotkania wspólnie
z moderatorami podjęli próbę stworzenia wizji rozwoju gminy:










miejsce przyjazne seniorom – rozwój rehabilitacji, dziennej opieki, zajęć aktywizujących,
aktywizacja społeczeństwa,
rozwój działalności spółdzielni socjalnych,
zagospodarowane tereny przemysłowe i poprzemysłowe,
miejsce przyjazne inwestorom z dużą liczbą miejsc pracy,
rozwój turystyki aktywnej – przy wykorzystaniu stawów i lasów,
atrakcyjna przestrzeń w centrum miasta do spędzania wolnego czasu,
zadbane budynki mieszkalne i inne.

Spacer badawczy
Kolejna metoda wykorzystana do konsultacji zapisów Lokalnego Programu Rewitalizacji to spacer
badawczy z udziałem eksperta ds. wykonalności architektoniczno-budowlanej. Spacer odbył się
7 grudnia 2016 r., wzięli w nim udział mieszkańcy Poniatowej, radni, pracownicy Urzędu Miejskiego
w Poniatowej wraz z Burmistrzem. Dzięki zastosowaniu tej metody możliwe było nie tylko dokonanie
bezpośredniej obserwacji obszaru przeznaczonego do rewitalizacji, lecz także swobodnej dyskusji
o propozycjach i potrzebach zmian w przestrzeni miejskiej.
Fot. 10. Spacer badawczy w gminie Poniatowa

Źródło: Urząd Miejski w Poniatowej

Uczestnicy spaceru w pierwszej kolejności udali się do centrum Poniatowej, które według wstępnej
analizy i delimitacji stanowi jeden z najbardziej zdegradowanych obszarów w mieście. Uczestnicy
zatrzymali się na Placu Konstytucji 3-go Maja. W tym miejscu zgłaszali swoje pomysły i wspólnie
z architektem zastanawiali się nad realną możliwością wprowadzenia zmian w życie. Następnie, udali
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się na plac targowy i spacer dookoła stawów. Finał spotkania odbył się w sali konferencyjnej
w Urzędzie Miejskim, gdzie omówione zostały poszczególne funkcje obszarów przeznaczonych do
rewitalizacji, a następnie padły konkretne propozycje zmian. Na podstawie zgłaszanych pomysłów
opracowana zostanie wstępna koncepcja funkcjonalno-przestrzenna dla wybranego obszaru miasta.
W mieście potrzebne są zmiany związane z zagospodarowaniem i uporządkowaniem przestrzeni
miejskiej. Niezbędne jest stworzenie nowych miejsc i przebudowa starych obiektów, które w ten
sposób zyskają nowe funkcje. Potrzeby i pomysły jakie były wymienione podczas spotkania, to przede
wszystkim:


utworzenie reprezentacyjnego centrum, skweru w mieście, który byłby miejscem wypoczynku
i spotkań dla mieszkańców,



uporządkowanie przestrzeni i estetyki miasta, poprzez nowe nasadzenia roślinności i elementy
małej architektury,



utworzenie zadaszonej, ocieplonej wiaty przystankowej, która będzie stanowić poczekalnię dla
pasażerów komunikacji miejskiej,




stworzenie zadaszonych miejsc dla lokalnych sprzedawców produktów rolnych i tym samym
odblokowanie ul. Brzozowej dla ruchu pojazdów,
poszerzenie parku miejskiego poprzez wybudowanie nowych ścieżek pieszych i rowerowych
wokół zbiorników wodnych,



budowa nowego oświetlenia wokół istniejących chodników i alejek



przebudowa starego szaletu miejskiego i nadanie nowemu budynkowi funkcji usługowohandlowych,



utworzenie miejsca spotkań dla młodzieży,




utworzenie dziennego domu opieki dla osób starszych,
budowa muszli koncertowej.

Szkolenie wyjazdowe dla interesariuszy rewitalizacji
W dniach 12-13 grudnia 2016 r. grupa 15 interesariuszy procesu rewitalizacji udała się do Chęcin, aby
zapoznać się z procedurami i aspektami technicznymi tworzenia LPR-u oraz zainspirować się
działaniami jakie zostały z powodzeniem zrealizowane w gminie o podobnym charakterze i wielkości
w stosunku do Poniatowej.
Fot. 11. Szkolenie wyjazdowe dla interesariuszy rewitalizacji w Chęcinach

Źródło: Urząd Miejski w Poniatowej
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Celem wizyty była obserwacja obszarów zrewitalizowanych, konsultacje z osobami odpowiedzialnymi
za przeprowadzenie procesu rewitalizacji w Chęcinach, a także zapoznanie się z dobrymi praktykami
w zakresie rewitalizacji. Gmina Chęciny w wielu aspektach przytaczana jest jako przykład miejsca,
w którym proces rewitalizacji został zrealizowany w sposób wzorcowy, dlatego właśnie ona została
wybrana na miejsce szkolenia wyjazdowego.
Pierwszego dnia Burmistrz Miasta i Gminy Chęciny Pan Robert Jaworski przedstawił zrealizowane
przedsięwzięcia, opowiedział o tym jak przebiegał proces rewitalizacji w ich mieście, z jakimi
trudnościami trzeba było się zmierzyć oraz jakie są finalne korzyści. Następnie grupa interesariuszy
mogła obejrzeć budynek urzędu, który przeszedł kapitalny remont, a następnie wszyscy zostali
zaproszeni do Niemczówki, renesansowej kamienicy z 1570 roku, w której obecnie mieści się Centrum
Informacji Turystycznej i Historycznej Gminy Chęciny. W tym miejscu Pan Burmistrz wnikliwie
przedstawił inwestycje i przedsięwzięcia zrealizowane w ramach rewitalizacji. Druga połowa dnia
przebiegała pod znakiem intensywnego szkolenia z zakresu aspektów prawnych, korzyści płynących
z realizacji LPR, finansowania działań dotyczących rewitalizacji w nowej perspektywie UE oraz
dobrych praktyk.
Drugi dzień wyjazdu rozpoczął się od szkolenia teoretycznego z zakresu przesłanek opracowania LPR,
metodyki delimitacji, wykorzystania narzędzi GIS, modelingu 3D i włączania mieszkańców gminy
w proces prac nad LPR. Następnie uczestnicy udali się na szkolenie w terenie, które zapoczątkował
spacer na Wzgórze Zamkowe i Zamek Królewski – symbol gminy, którego rewitalizacja przyczyniła
się do ożywienia gospodarczego gminy, w szczególności w zakresie rozwoju funkcji turystycznej.
Głównym celem wyjazdu było zachęcenie społeczności lokalnej do włączenia się w tworzenie
Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz wzbudzenie chęci do działania i współpracy, ponieważ
osiągnięcie dużych efektów jest możliwe, ale potrzeba do tego wspólnego zaangażowania władz gminy
i przede wszystkim jej mieszkańców.

Spotkanie z ekspertem ds. wykonalności architektoniczno-budowlanej
27 stycznia 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Poniatowej odbyło się spotkanie konsultacyjne, podczas
którego została zaprezentowana Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna obszaru przeznaczonego do
rewitalizacji. Projekt koncepcji został stworzony w oparciu o pomysły i sugestie mieszkańców
zgłaszane podczas spaceru badawczego.
Podczas spotkania uczestnicy zgłaszali swoje pomysły i uwagi dotyczące koncepcji zagospodarowania
obszaru, natomiast ekspert ds. wykonalności architektoniczno-budowlanej na bieżąco informował
o możliwościach i ograniczeniach w tym zakresie.

2 spotkanie konsultacyjne – „future city game”
W ramach procesu konsultacji społecznych Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Poniatowa
31 stycznia 2017 r. w Centrum Kultury, Promocji i Turystyki odbyło się drugie spotkanie
konsultacyjne.
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Fot. 12. Drugie spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowania LPR Gminy Poniatowa

Źródło: Urząd Miejski w Poniatowej

Podczas spotkania zaprezentowane zostały wnioski z dotychczasowych konsultacji i ankiety online dla
mieszkańców, przedstawiono wyniki delimitacji obszaru rewitalizacji w gminie Poniatowa oraz
zaprezentowany został pierwszy etap prac nad modelem 3D wybranych części obszaru rewitalizacji
(strefa turystyczno-rekreacyjna i centrum oraz strefa przemysłowa) tj. stan obecny. Dodatkowo na
spotkaniu omówiona została karta projektu rewitalizacyjnego, przy pomocy której wszystkie
zainteresowane podmioty mogą zgłosić swój projekt rewitalizacyjny, a także zasady aplikowania do
działania RPO WL dedykowanego rewitalizacji tj. 13.3 Rewitalizacji obszarów miejskich.
W drugiej części spotkania odbyły się warsztaty przy pomocy metody „future city game” podczas
których uczestnicy wspólnie z moderatorem wypracowali cele rewitalizacji najbardziej odpowiadające
ich potrzebom. Następnie zaprezentowane zostały eksperckie propozycje celów, które skonfrontowano
z sugestiami mieszkańców. W większości cele wypracowane podczas spotkania i cele eksperckie
pokryły się, jedynie cel w sferze społecznej należało doprecyzować kładąc większy nacisk na integrację
mieszkańców i wzmocnienie więzi społecznych.

3 spotkanie konsultacyjne – „charette”
15 marca 2017 r. w Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej odbyło się trzecie ostatnie
spotkanie konsultacyjne w ramach prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Poniatowa na
lata 2017-2023.
Fot. 13. Trzecie spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowania LPR Gminy Poniatowa

Źródło: Urząd Miejski w Poniatowej
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Na spotkaniu omówiono system wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji, zaprezentowano
dotychczas zgłoszone przedsięwzięcia rewitalizacyjne oraz model 3d stanu wybranego fragmentu
obszaru rewitalizacji po przeprowadzeniu działań rewitalizacyjnych. Podczas warsztatów „charette”
mieszkańcy wskazali uzupełniające rodzaje przedsięwzięć pożądane do realizacji na obszarze
rewitalizacji.

Konferencja podsumowująca realizację projektu
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4.2.

ANKIETYZACJA MIESZKAŃCÓW

Podczas opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji zapewniono aktywny udział interesariuszy,
którzy za pośrednictwem badań ankietowych wskazali występujące w gminie obszary podlegające
procesowi degradacji oraz zakres potrzeb i oczekiwań, które należy wziąć pod uwagę podczas
planowanego procesu rewitalizacji tych obszarów. Aktywny udział społeczności lokalnej przyczynił się
do identyfikacji obszaru rewitalizacji oraz celów i kierunków działań rewitalizacyjnych w gminie
Poniatowa.

Ankieta online dla mieszkańców Gminy Poniatowa – wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji
W początkowym etapie prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Poniatowa
przeprowadzona została ankieta dotycząca m.in. potrzeby sporządzenia dokumentu, zakresu
przestrzennego obszarów najbardziej zdegradowanych i planowanych działań rewitalizacyjnych,
określenia problemów w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej
i środowiskowej, które należałoby ograniczyć, bądź całkowicie rozwiązać w procesie rewitalizacji,
a także wyznaczenia typów projektów, na które w pierwszej kolejności warto wydatkować środki
publiczne. Ankieta była dostępna online na stronie Urzędu Miejskiego w Poniatowej w dniach 15 – 30
listopada 2016 r.
Ankietę wypełniło 85 mieszkańców gminy Poniatowa zamieszkujących 15 spośród 25 sołectw i osiedli.
Uczestnicy badania udzielili odpowiedzi na 19 pytań, wśród których 10 było 1-krotnego wyboru,
natomiast 7 kluczowych pytań to były pytania wielokrotnego wyboru, dlatego na wykresach, które je
obrazują przedstawiono procentową wartość udzielonych odpowiedzi, a nie ankietowanych osób.
Ankieta zawierała również 2 pytania otwarte, w których mieszkańcy mieli możliwość bezpośredniego
wypowiedzenia się.
W przeprowadzonej ankiecie respondenci odpowiedzieli na podstawowe pytanie: Czy gminie

potrzebny jest program ożywienia społecznego, gospodarczego i przestrzenno-środowiskowego
w postaci Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Poniatowa, który będzie realizowany w latach
2017-2023? Największa liczba uczestników badania ankietowego (84,7%) zaznaczyła odpowiedź
„zdecydowanie tak”. Mniejszy odsetek respondentów (15,3%) udzielił odpowiedzi „raczej tak”. Nikt
nie uważa, że gmina nie potrzebuje programu rewitalizacji. Z ankiety wynika, iż społeczność lokalna
gminy Poniatowa liczy na realny wpływ realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji na poprawę
jakości życia oraz walkę z istniejącymi problemami.
Pytanie 1. Czy Pani/Pana zdaniem Gminie Poniatowa potrzebny jest program ożywienia społecznego, gospodarczego
i przestrzenno-środowiskowego w postaci Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Poniatowa, który będzie realizowany
w latach 2017-2023?
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W drugim pytaniu ankietowani wskazali sołectwa/osiedla gminy, które ich zdaniem stanowią obszar
zdegradowany. Według 44 ankietowanych (51,8%) najbardziej zdegradowanym obszarem jest osiedle
Stare Miasto. Nieco mniejsza liczba ankietowanych (35,3%) uznała, że jest to Osiedle Nowe Miasto,
31,8% uważa za najbardziej zdegradowany obszar Osiedla Tysiąclecia. 14,1% – Osiedle Przedwiośnie,
a 11,8% – Osiedle Przylesie. Dla większości ankietowanych wskazane osiedla to miejsce zamieszkania
(64,7%). Dla 17,6% osób jest to miejsce rekreacji i wypoczynku.
Pytanie 2. Które sołectwa/osiedla Gminy Poniatowa stanowią obszar zdegradowany – w których sołectwach/osiedlach
Pani/Pana zdaniem jest najwięcej problemów przestrzennych, infrastrukturalnych, społecznych, gospodarczych
i środowiskowych?

Pytanie 3. Jaki jest Pani/Pana związek z wyżej wymienionym terenem?
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Czwarte pytanie dotyczyło wskazania maksymalnie 5 problemów/barier rozwojowych w sferze
przestrzennej i infrastrukturalnej, które występują na obszarze sołectw/osiedli wskazanych jako
zdegradowane. Najwięcej odpowiedzi (63,5%) dotyczyło złego stanu przestrzeni publicznych i słabej
estetyki otoczenia. Ponad 50% odpowiedzi wiązało się ze złym stanem nawierzchni dróg lokalnych,
a prawie 50% ze złym stanem infrastruktury wokół budynków mieszkalnych (chodniki, ciągi piesze).
40% odpowiedzi dotyczyło złego stanu technicznego budynków publicznych.
Pytanie 4. Jakie problemy/bariery rozwojowe w sferze przestrzennej i infrastrukturalnej występują na obszarze wskazanych
sołectw/osiedli? (max 5 odpowiedzi)

W piątym pytaniu ankietowani zostali poproszeni o wskazanie maksymalnie 5 problemów w sferze
społecznej występujących na obszarze wskazanych sołectw/osiedli. 51,8% odpowiedzi ankietowanych
dotyczyło patologii społecznych. Nieco mniej (50,6%) odpowiedzi obejmowało alkoholizm, 44,7% emigrację z obszaru gminy młodych i dobrze wykształconych osób.
Pytanie 5. Jakie problemy/bariery rozwojowe w sferze społecznej występują na obszarze wskazanych sołectw/osiedli? (max 5
odpowiedzi)
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Respondenci wskazali także maksymalnie 5 problemów w sferze gospodarczej, występujących na
wskazanym obszarze zdegradowanym w gminie Poniatowa. Ich zdaniem głównymi problemami
gospodarczymi, z jakimi boryka się gmina jest brak miejsc pracy (60% odpowiedzi), słabo rozwinięta
baza turystyczna i rekreacyjno-wypoczynkowa (54,1% odpowiedzi) oraz wysokie bezrobocie (49,4%).
Pytanie 6. Jakie problemy/bariery rozwojowe w sferze gospodarczej występują na obszarze wskazanych sołectw/osiedli? (max 5
odpowiedzi)

Kolejne pytanie dotyczyło wskazania maksymalnie 5 problemów w sferze środowiskowej na obszarze
zdegradowanym gminy Poniatowa. Według ankietowanych głównym problemem w tym zakresie jest
zła jakość wód powierzchniowych – rzek i stawów (54,1% odpowiedzi) i zanieczyszczone powietrze
spowodowane spalaniem paliw kopalnych (27,1%).
Pytanie 7. Jakie problemy/bariery rozwojowe w sferze środowiskowej występują na obszarze wskazanych sołectw/osiedli? (max
5 odpowiedzi)
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Po wybraniu obszaru zdegradowanego w gminie Poniatowa i określeniu jego najważniejszych
problemów mieszkańcy mieli za zadanie wskazanie, które sołectwa/osiedla spośród wcześniej
wskazanych w szczególności powinny być poddane procesowi rewitalizacji. Najwięcej osób wybrało
Osiedle Stare Miasto (58,8% odpowiedzi), Osiedle Nowe Miasto (38,8% odpowiedzi), Osiedle
Tysiąclecia (34,1% odpowiedzi) i Osiedle Przylesie (15,3% odpowiedzi).

Dla większości

ankietowanych wskazane osiedla to miejsce zamieszkania (61,2%). Dla 122,4% osób jest to miejsce
rekreacji i wypoczynku.
Pytanie 8. Które sołectwa/osiedla Gminy Poniatowa, spośród wcześniej wskazanych jako zdegradowane, powinny być
Pani/Pana zdaniem poddane procesowi rewitalizacji? (max 3 sołectwa/osiedla)

Pytanie 9. Jaki jest Pani/Pana związek z wyżej wymienionym terenem
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W otwartym pytaniu 10 mieszkańcy mogli wpisać dlaczego uważają, że wskazany obszar wymaga
rewitalizacji. Większość odpowiedzi dotyczyła kumulacji patologii społecznych, braku miejsc pracy
i złej estetyki przestrzeni w centrum Poniatowej.
Pytanie 10. Dlaczego Pani/Pana zdaniem ten obszar wymaga rewitalizacji – proszę o wpisanie jakie problemy spośród
problemów wskazanych powyżej, występujących na obszarze zdegradowanym kumulują się na tym obszarze?

Sfera społeczna:


kumulacja patologii społecznych: alkoholizm, narkomania, chuligaństwo,



wysoka przestępczość i brak bezpieczeństwa, niewystarczająca liczba patroli policji,
szczególnie nad zbiornikami wodnymi przy placu targowym,



mało ludzi młodych, brak perspektyw na przyszłość dla studentów, emigracja zarobkowa



mieszkańców,
słaby rozwój życia kulturalnego



brak miejsc spędzania wolnego czasu (np. świetlica, klub) nie tylko dla dzieci ale też dorosłych



i starszych,
brak instytucji które pomagają społeczeństwu w polepszeniu jakości życia,




słaby dostęp do infrastruktury kultury, nie działa kino,
brak integracji wśród mieszkańców,



wysokie bezrobocie;

Sfera gospodarcza:


brak lub zła jakość terenów inwestycyjnych i atrakcyjnych miejsc do prowadzenia działalności
gospodarczej turystyczno-rekreacyjnej,



niewielka możliwość rozwoju dla małych firm, brak wsparcia ze strony władz gminy,



brak miejsc do prowadzenia działalności gospodarczej dla nowych przedsiębiorców, ponieważ
nie ma budynków i pomieszczeń do wynajęcia, a te, które są należą do osób prywatnych i jest
bardzo wysoki czynsz za wynajem,



niewykorzystanie terenu stawów pod turystykę, która przyciągnęłaby kapitał zewnętrzny do
miasta,



brak



wielkomiejskich,
mało atrakcji przyciągających turystów,



zapaść gospodarcza po upadku Zakładów Elektromaszynowych EDA;

konkurencyjnych

miejsc

pracy

w

stosunku

do

ośrodków

centralnych

lub

Sfera przestrzenno-funkcjonalna:


brak reprezentacyjnego centrum/rynku miasta i gminy Poniatowa,



brak miejsc rekreacyjno-turystycznych i miejsc do aktywnego wypoczynku,



zatrzymany czas we wskazanych miejscach zdegradowanych – zaniedbane i nieestetyczne
przestrzenie publiczne,



zaniedbany park będący skupiskiem patologii,



zaśmiecanie przestrzeni publicznej,
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teren byłych Zakładów Elektromaszynowych EDA i jego okolice są ponure, dawny biurowiec
i teren wokół niego zaniedbany;

Sfera techniczna:


utrudniony dojazd do większych miast,



zły stan nawierzchni asfaltowych i brak lub zła jakość chodników,




brak infrastruktury dla dzieci poza centrum miasta Poniatowa,
brak miejsc parkingowych i garaży które można wynająć lub kupić od gminy,



niewystarczająca liczba lokali usługowych,



wieloletnie zaniedbanie budynków mieszkalnych, głównie przy ul. Modrzewiowej i 11
Listopada,

pomimo

utworzenia

wspólnot

mieszkaniowych

występują

trudności

w zgromadzeniu funduszy na gruntowny remont, wykonywane są tylko niezbędne prace
w przypadku awarii,


zły stan techniczny budynków komunalnych,



bardzo zaniedbane otoczenie budynków mieszkalnych,





zły stan infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej i jej brak w centrum miasta,
brak toalet publicznych,
brak monitoringu, który wpływa na bezpieczeństwo mieszkańców, słabe oświetlenie ulic,



trasa rowerowa, która prowadzi do ronda zarośnięta i brudna,



po reformie edukacji niewykorzystany zostanie budynek szkoły podstawowej,




zaniedbane obiekty zabytkowe, m.in. budynek stacji Kolejki Wąskotorowej,
brak ciągów pieszych;

Sfera środowiskowa:


zaniedbania w jakości wód powierzchniowych,



niewykorzystane walory przyrodnicze, rekreacyjne, turystyczne – zbiorniki wodne, lasy.
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W kolejnym pytaniu respondenci zostali zapytani jakie kierunki działań należy podjąć aby
wyprowadzić obszar rewitalizacji ze stanu kryzysowego. Najwięcej odpowiedzi dotyczyło
uporządkowania i zagospodarowania przestrzeni publicznych (55,5%) oraz ograniczenia patologii
społecznych (36,5%).
Pytanie 11. Jakie kierunki działań należy podjąć aby wyprowadzić obszar rewitalizacji ze stanu kryzysowego? (max 3
odpowiedzi)

Wśród typów projektów, na jakie w pierwszej kolejności warto wydatkować środki publiczne
w ramach wdrażanego programu rewitalizacji znalazły się przede wszystkim budowa i modernizacja
dróg lokalnych (48,2%), uporządkowanie i zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni
publicznych (44,7%) i rozwój terenów zielonych (41,2%).
Pytanie 12. Na jakie typy projektów w pierwszej kolejności, warto Pani/Pana zdaniem wydatkować środki publiczne w ramach
wdrażanego programu rewitalizacji? (max 5 odpowiedzi)
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W kolejnym pytaniu ankietowani wpisywali konkretne przykłady projektów, wpisujących się we
wcześniej wskazane typy.
Pytanie 13. Proszę wpisać propozycję konkretnego projektu, wpisującego się w wybrane wcześniej typy projektów ze
wskazaniem miejsca jego realizacji.

Sfera społeczna:



działania, związane z zatrzymaniem młodych, wykształconych ludzi w gminie,
modernizacja szpitala i podniesienie standardów placówki,



modernizacja infrastruktury kultury – kina „Czyn” w Poniatowej (przywrócenie jego dawnej
funkcji lub zamiana przeznaczenia na inną ) i CKPiT,



stworzenie miejsca do zabaw dla dzieci i młodzieży, a także dorosłych




remont placów zabaw lub budowa nowych i boisk do piłki siatkowej,
stworzenie kompetentnej kadry która pomagałaby osobom z problemami alkoholowymi,
narkotykowymi oraz bezrobotnym,



organizacja staży i praktyk dla mieszkańców,




aktywne włączenie (integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, aktywizacja
osób bezrobotnych),
organizacja koncertów, spotkań z twórcami w sołectwie Kraczewice,



dofinansowanie placówek szkolnych na zakup profesjonalnego wyposażenia,



środowiskowa pomoc ludziom uzależnionym od alkoholu i chuligaństwa,



budowa krytych obiektów sportowych dla dzieci umożliwiających aktywność w porze
zimowej,




poprawa nawierzchni basenu odkrytego,
budowa oświetlenia szczególnie na wsiach w pobliżu szkół i przystanków autobusowych np.
w Kraczewicach,



instalacja monitoringu w celu poprawy bezpieczeństwa;

Sfera gospodarcza:



powstanie dużych zakładów pracy zatrudniających mieszkańców,
stworzenie sprzyjających warunków dla powstawania małych i średnich przedsiębiorstw oraz
estetycznej przestrzeni miejskiej, która będzie im pomagała w rozwoju,




utworzenie większej liczby miejsc pracy, nie tylko fizycznej w zakładach produkcyjnych,
aktywne szukanie dużych firm, które zainwestują w gminie Poniatowa,



wykorzystanie budynków po byłych Zakładach Elektromaszynowych EDA oraz budynków na
Placu konstytucji 3-go Maja, ich remont i zaadaptowanie dla lokalnych przedsiębiorców,



rozwój funkcji turystycznej – utworzenie zaplecza turystycznego, parku linowego, stworzenie
profesjonalnego punktu informacji turystycznej, oświetlenie stawów, ławeczki, miejsca na
rower, molo, wypożyczalnia rowerów, amfiteatr, ścianka wspinaczkowa, ścieżki
rowerowe/biegowe wokół zalewu, wykorzystanie historii miasta (COP, obóz niemiecki) w celu
jego promocji,
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zwiększenie dostępu do nowych budynków i pomieszczeń na prowadzenie własnej działalności
gospodarczej,



przebudowa i adaptacja budynku dawnego szaletu miejskiego na potrzeby prowadzenia
działalności gospodarczej,



utworzenie inkubatora przedsiębiorczości dla nowo powstałych małych firm i jednoosobowej



działalności gospodarczej,
organizacja terenów inwestycyjnych;

Sfera przestrzenno-funkcjonalna:


utworzenie w miejscu Placu Konstytucji 3-Maja reprezentacyjnego skweru/rynku, co
przyczyni się do zmiany wizerunku i postrzegania miasta przez przyjezdnych,




uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum miasta (okolice sklepu „Dino”),
wyposażenie centrum miasta w infrastrukturę, możliwą do wykorzystania przez mieszkańców
oraz turystów,



utworzenie centrum rekreacyjno-wypoczynkowego, parku miejskiego bądź skweru,




przeniesienie przystanku i sklepu monopolowego z Placu Konstytucji 3-go Maja w inne
miejsce,
utworzenie deptaka w centrum miasta,



rewitalizacja Osiedla Stare Miasto,

Sfera techniczna:



modernizacja i budowa dróg oraz chodników,
budowa i modernizacja ścieżek pieszych i rowerowych,



utworzenie większej liczby miejsc parkingowych,



budowa bloków mieszkaniowych, ocieplenie bloków mieszkalnych na Osiedlu Przedwiośnie,



budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,




ulepszenie systemu informatycznego (światłowody),
instalacja bankomatu na Osiedlu Stare Miasto,



wyremontowanie starej kładki łączącej Osiedle Stare Miasto z placem targowym na wysokości
szkoły podstawowej,



położenie nawierzchni asfaltowej na placu manewrowym znajdującym się przy szpitalu
w Poniatowej (obecnie "trelinka" w fatalnym stanie),



połączenie ronda, znajdującego się na końcu ulicy przemysłowej, z drogą DW 832, można do
tego przedsięwzięcia wykorzystać istniejącą drogę pożarową włączającą się w drogę DW 832
w okolicach fermy drobiu Słowik. Zminimalizowałoby to degradację infrastruktury dróg
miasta Poniatowa, a firmom umożliwiło łatwiejszy transport wytwarzanych dóbr,




uregulowanie stanu prawnego parkingu dla autobusów przy placu Konstytucji 3-go Maja,
zagospodarowanie przestrzeni wokół kolejki wąskotorowej,



utworzenie toalety w centrum miasta;

Sfera środowiskowa:
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zaadaptowanie lasów i utworzenie trasy rowerowej z prawdziwego zdarzenia,
inwestycje OZE do pokrycia częściowego oświetlenia ulicznego,



rewitalizacja parku w Niezabitowie,



wykorzystanie terenów leśnych i wodnych,



zagospodarowanie przestrzeni w parku (turystyczna wizytówka Poniatowej), rozwój terenów



zielonych – w centrum miasta i w okolicach stawów,
zagospodarowanie terenów wokół stawów w centrum i dalej przy źródełku, wykorzystanie
stawów jako miejsca rekreacji lub ośrodka wędkarskiego,



wykorzystanie zbiornika stawu przy hotelu Słowik do pozyskiwania energii cieplnej (pompa
ciepła - c.o. oraz c.w.u. dla pobliskich bloków i budynku UM).

W kolejnym pytaniu mieszkańcy mogli określić jakość życia w gminie Poniatowa. Większości z nich
żyje się przeciętnie (69,4%). Duży odsetek osób odpowiedział również, że dość trudno jest przeżyć
(29,4%).
Pytanie 14. Które ze zdań najlepiej określa Pani/Pana odczucia dotyczące poziomu życia w Gminie Poniatowa?

Kolejne pytania miały charakter metryczki i miały na celu pozyskanie podstawowych informacji
o osobach wypełniających ankietę.
Największy odsetek respondentów stanowili mieszkańcy: Osiedla Nowe Miasto (25,9%), Osiedla Stare
Miasto (16,5%) oraz Sołectwa Henin (11,8%).
Pytanie 15. Miejsce zamieszkania
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Wśród ankietowanych przeważały kobiety, które stanowiły 57,6% ogółu respondentów.
Pytanie 16. Płeć

W ankiecie wzięły udział osoby bez ograniczeń wiekowych, jednak w celu zwiększenia dokładności
wyników badania, respondenci zostali przydzieleni do 7 grup wiekowych. Największy odsetek
respondentów (57,6%) stanowiły osoby w wieku od 18 do 35 lat, natomiast 35,3% osoby w wieku od
36 do 60 lat.
Pytanie 17. Wiek

Wśród respondentów najliczniejszą grupę (56,5%) stanowiły osoby z wykształceniem wyższym oraz
średnim (38,8%).
Pytanie 18. Wykształcenie

W badaniu ankietowym wzięły udział osoby pracujące, bezrobotni oraz uczniowie i studenci. 31,8%
badanych zdeklarowało, że pracuje w sektorze prywatnym. Nieco mniejszy odsetek (21,2%) stanowili
uczniowie i studenci. 11,8% respondentów to osoby pozostające bez pracy.
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Pytanie 19. Aktywność zawodowa
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Tabela 27. Rodzaje i stan zabudowy mieszkaniowej na obszarze wiejskim gminy Poniatowa

Spis fotografii:
Fot. 1. Zalew miejski w Poniatowej
Fot. 2. Izba pamięci aptekarskiej
Fot. 3. Miejsca publiczne w gminie Poniatowa: targowisko, park i Plac Konstytucji 3 Maja
Fot. 4. Kościół parafialny i zespół pałacowo-parkowy (Dom Muzyki) w Kraczewicach Prywatnych
Fot. 5. Budynek stacji Nałęczowskiej Kolei Dojazdowej i tory kolejowe
Fot. 6. Pomniki pamięci na terenie byłych Zakładów Elektromaszynowych EDA
Fot. 7. Krajobraz Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
Fot. 8. Pałac Lubomirskich – ostoja nietoperza nocka dużego
Fot. 9. Pierwsze spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowania LPR Gminy Poniatowa
Fot. 10. Spacer badawczy w gminie Poniatowa
Fot. 11. Szkolenie wyjazdowe dla interesariuszy rewitalizacji w Chęcinach
Fot. 12. Drugie spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowania LPR Gminy Poniatowa
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