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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 

technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, 

w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska). 

                                                      
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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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.  POWIĄZANIE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI 

Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYMI GMINY 

1.1. STRATEGIA ROZWOJU GMINY PONIATOWA NA LATA 2015-2025 

Strategia Rozwoju Gminy Poniatowa na lata 2015-2025 jest aktualizacją poprzedniej strategii, która 

została opracowana na okres 2009-2020, jednak jej zapisy straciły aktualność. Problemy 

zidentyfikowane w Strategii zostały uwzględnione podczas opracowywania LPR i były to przede 

wszystkim: starzejące się społeczeństwo; wysoki poziom bezrobocia; odpływ ludzi młodych i dobrze 

wykształconych; niski poziom wykształcenia mieszkańców, szczególnie na terenach wiejskich; słabo 

rozwinięta infrastruktura komunalna na obszarach wiejskich; mała aktywność społeczna i gospodarcza 

mieszkańców oraz niska świadomość ekologiczna mieszkańców. 

Wizja rozwoju gminy Poniatowa, zawarta w Strategii to: Poniatowa przyjaznym i bezpiecznym 

miejscem do nauki, pracy i wypoczynku. Cele strategiczne i szczegółowe strategii wpisują się w ogólne 

założenia rewitalizacji we wszystkich sferach, gdyż dotyczą podnoszenia kwalifikacji i rozwoju 

kompetencji społecznych i zawodowych mieszkańców, poprawy jakości usług społecznych 

i kulturowych, poprawy infrastruktury i zwiększenia poziomu bezpieczeństwa publicznego 

oraz rozwoju przedsiębiorczości i turystyki. 

Tabela 1. Zestawienie powiązań pomiędzy celami Strategii Rozwoju Gminy Poniatowa na lata 2015-2025, a celami Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Gminy Poniatowa na lata 2017-2023 

Cele Strategii Rozwoju 

Gminy Poniatowa na lata 

2015-2025: 

1 cel rewitalizacji:  

Przeciwdziałanie 

wykluczeniu 

społecznemu i 

bezrobociu oraz poprawa 

jakości życia 

mieszkańców i ich 

wzajemnej integracji 

2 cel rewitalizacji:  

Ożywienie 

gospodarcze i 

turystyczne dzięki 

wykorzystaniu 

lokalnych zasobów 

3 cel rewitalizacji: 

Kształtowanie atrakcyjnych 

i funkcjonalnych przestrzeni 

publicznych, wyposażonych 

w odpowiednią 

infrastrukturę, służących 

zaspokojeniu potrzeb 

mieszkańców 

i przedsiębiorców 

4 cel rewitalizacji: 

Poprawa jakości 

środowiska 

przyrodniczego 

i wykorzystanie jego 

potencjału do rozwoju 

społeczno-gospodarczego 

Cel strategiczny I: 

Stworzenie sprzyjających 

warunków edukacji „Od 

przedszkola do Europy” 

X X  

 

Cel strategiczny II: „Z 

tradycją w nowoczesność” – 

rozwój obszarów wiejskich 

X X X X 

Cel strategiczny III: Nasze 

społeczeństwo bezpieczne 

i zdrowe 

X  X X 

Cel strategiczny IV: 

Przedsiębiorcza gmina 

i przyjazna administracja 

X X X X 

Źródło: opracowanie własne 
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1.2. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

GMINY PONIATOWA 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Poniatowa określa 

główne kierunki rozwoju przestrzennego. Cele rewitalizacji zawarte w niniejszym LPR są 

komplementarne z postanowieniami Studium. 

W Studium ustalone zostały następujące zasady polityki przestrzennej: 

 ochrona środowiska przyrodniczego – ochrona istniejących obszarów i objęcie ochroną prawną 

lub planistyczną nowych; 

 ochrona środowiska kulturowego – ochrona terenów i obiektów o wartościach historycznych 

objętych ochroną prawną oraz objęcie ochroną nowych; 

 ochrona walorów przestrzeni rolniczej; 

 zagospodarowanie terenów zainwestowanych – restrukturyzacja terenu byłych Zakładów 

Elektromaszynowych EDA i przeznaczenie go pod rozwój różnych funkcji związanych 

z działalnością gospodarczą, głównie produkcyjną; podnoszenie standardu usług 

komercyjnych; rozwój funkcji rekreacyjno-turystycznej w okolicach stawów; 

 rozwój mieszkalnictwa – zmiana struktury mieszkalnictwa w gminie poprzez zwiększenie 

udziału zabudowy jednorodzinnej w stosunku do dominującej obecnie zabudowy 

wielorodzinnej w mieście Poniatowa; 

 rozwój komunikacji – realizacja nowych i modernizacja istniejących ciągów komunikacyjnych; 

 rozwój infrastruktury sanitarnej – pełne zwodociągowanie pozostałych wsi gminy nie 

posiadających dotąd zorganizowanego systemu zaopatrzenia w wodę, likwidacja dysproporcji 

pomiędzy stanem istniejącym i rozwojowym zwodociągowania obszarów wiejskich, a stanem 

rozwoju kanalizacji sanitarnej. 

Cele rewitalizacji określone w niniejszym dokumencie są spójne z powyższymi zasadami, gdyż 

postulują rozwój przestrzeni w wymiarze społecznym (poprawa dostępności do usług publicznych 

i komercyjnych oraz do miejsc sprzyjających integracji mieszkańców), gospodarczym (wzrost 

atrakcyjności inwestycyjnej i przedsiębiorczości mieszkańców gminy), przestrzenno-funkcjonalnym 

(poprawa ładu przestrzennego), technicznym (modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej) oraz 

środowiskowym (poprawa stanu środowiska przyrodniczego). 

 

1.3. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY PONIATOWA NA LATA 

2008-2020   

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Poniatowa na lata 2008-2020 była istotnym 

dokumentem dla opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Poniatowa. LPR uwzględnia 

zidentyfikowane w strategii problemy społeczne: 

 bezradność osób ubogich w sprawie wyjścia z trudnej sytuacji życiowej, 

 dziedziczenie sfery ubóstwa, 

 zagrożenie ubóstwem osób pozostających bez pracy i rodzin wychowujących dzieci, 

 długotrwałe bezrobocie wśród młodzieży, kobiet, osób o niskich kwalifikacjach, osób powyżej 

50 r. życia oraz osób niepełnosprawnych, 
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 zagrożenie bezdomnością mężczyzn w wieku produkcyjnym, z wykształceniem podstawowym, 

stanu wolnego, karanych, uzależnionych od alkoholu, 

 kryzys psychiczny osób dotkniętych ubóstwem, będący skutkiem braku poczucia 

bezpieczeństwa socjalnego i zdrowotnego, 

 degradacja psychofizyczna osób uzależnionych oraz utrata zdolności efektywnego pełnienia ról 

społecznych; utrata miejsc pracy, co w konsekwencji wpływa na wzrost ubóstwa. 

Celem nadrzędnym Strategii jest Zaspokojenie potrzeb społecznych oraz przeciwdziałanie 

zagrożeniom w stopniu zapewniającym równowagę społeczną, ze szczególnym uwzględnieniem 

działań na rzecz osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Dla 

osiągnięcia celu nadrzędnego należy podjąć następujące działania: 

 aktywizacja lokalnego rynku pracy, 

 przeciwdziałanie długotrwałemu bezrobociu, 

 wspieranie osób niepełnosprawnych, 

 przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, 

 wspieranie osób bezdomnych, 

 wspieranie osób starszych, 

 wspieranie osób zwalnianych z zakładów karnych, 

 współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi, 

 zintegrowany system pomocy społecznej. 

W Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych wytyczono 9 celów/priorytetów, w które wpisują 

się cele rewitalizacji niniejszego dokumentu. 

Tabela 2. Zestawienie powiązań pomiędzy celami Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Poniatowa na lata 

2008-2020, a celami Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Poniatowa na lata 2017-2023 

Cele Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Gminy 

Poniatowa na lata 2008-2020: 

1 cel rewitalizacji:  

Przeciwdziałanie 

wykluczeniu 

społecznemu i 

bezrobociu oraz 

poprawa jakości 

życia mieszkańców 

i ich wzajemnej 

integracji 

2 cel 

rewitalizacji:  

Ożywienie 

gospodarcze i 

turystyczne 

dzięki 

wykorzystaniu 

lokalnych 

zasobów 

3 cel rewitalizacji: 

Kształtowanie atrakcyjnych 

i funkcjonalnych przestrzeni 

publicznych, wyposażonych 

w odpowiednią 

infrastrukturę, służących 

zaspokojeniu potrzeb 

mieszkańców 

i przedsiębiorców 

4 cel rewitalizacji: 

Poprawa jakości 

środowiska 

przyrodniczego 

i wykorzystanie jego 

potencjału do 

rozwoju społeczno-

gospodarczego 

Aktywizacja lokalnego rynku pracy X X X X 

Przeciwdziałanie długotrwałemu 

bezrobociu 
X    

Wspieranie osób niepełnosprawnych X X X X 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

i narkomanii 
X X X X 

Wspieranie osób bezdomnych X  X  

Wspieranie osób starszych X  X X 

Wspieranie osób zwalnianych z 

zakładów karnych 
X X X  

Współpraca samorządu z organizacjami 

pozarządowymi 
X    

Zintegrowany system pomocy 

społecznej 
X    

Źródło: opracowanie własne  
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2.  DIAGNOZA CZYNNIKÓW I ZJAWISK KRYZYSOWYCH ORAZ SKALA 

I CHARAKTER POTRZEB REWITALIZACYJNYCH 

2.1. POŁOŻENIE I HISTORIA 

2.1.1. Położenie i podział terytorialny gminy Poniatowa 

Poniatowa jest gminą miejsko-wiejską położoną we wschodniej części województwa lubelskiego, 

w podregionie puławskim, w powiecie opolskim. Odległość z gminy do miasta powiatowego Opole 

Lubelskie wynosi ok. 10 km, natomiast do miasta wojewódzkiego Lublin ok. 40 km. 

Gmina sąsiaduje bezpośrednio z gminami miejsko-wiejskimi: Opole Lubelskie (powiat opolski) 

i Bełżyce (powiat lubelski) oraz z gminami wiejskimi: Chodel, Karczmiska (powiat opolski), 

Wąwolnica (powiatu puławski) i Wojciechów (powiat lubelski). Rolę ośrodka administracyjnego pełni 

miasto Poniatowa. 

Według BDL GUS (2015 r.) gmina Poniatowa zajmuje powierzchnię 84,54 km2, w tym miasto zajmuje 

15,26 km2 (18,05% powierzchni gminy). Rozciągłość południkowa obszaru gminy wynosi około 14 km, 

natomiast równoleżnikowa 11 km. 

Ryc. 1. Położenie administracyjne gminy Poniatowa 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Gmina Poniatowa składa się z 22 obrębów ewidencyjnych: Poniatowa, Dąbrowa Wronowska, Henin, 

Henin Wieś, Kocianów, Młynki, Kowala Pierwsza, Leśniczówka, Kowala Druga, Kraczewice 

Prywatne, Kraczewice Rządowe, Niezabitów, Niezabitów-Kolonia, Obliźniak, Plizin, Poniatowa-

Kolonia, Poniatowa (wieś), Spławy, Stoczki, Szczuczki-Kolonia, Wólka Łubkowska i Zofianka. 

W skład gminy wchodzi 17 sołectw wiejskich: Dąbrowa Wronowska, Kocianów, Kowala Pierwsza, 

Kowala Druga, Kraczewice Prywatne, Kraczewice Rządowe, Niezabitów, Niezabitów-Kolonia, 

Obliźniak, Plizin, Poniatowa (wieś), Poniatowa-Kolonia (1 i 2), Poniatowa-Kolonia (3 i 4), Spławy, 

Szczuczki-Kolonia, Wólka Łubkowska, Zofianka. Miasto Poniatowa dzieli się na 5 osiedli: Nowe 

Miasto, Stare Miasto, Tysiąclecia, Przedwiośnie, Przylesie. W skład miasta wchodzą również 

3 sołectwa: Henin, Leśniczówka i Młynki2. 

Ryc. 2. Podział gminy Poniatowa na obręby ewidencyjne (z lewej) oraz sołectwa i osiedla (z prawej) 

 
Źródło: opracowanie własne 

Podział na obręby ewidencyjne i podział na sołectwa są częściowo ze sobą zbieżne: obręb Henin-Wieś 

wchodzi w skład sołectwa Henin, obręb Poniatowa-Kolonia dzieli się na 2 sołectwa: Poniatowa-

Kolonia (1 i 2) oraz Poniatowa-Kolonia (3 i 4), natomiast obręb Stoczki wchodzi w skład sołectwa 

Poniatowa-Kolonia (3 i 4). 

Podział gminy Poniatowa na osiedla i sołectwa był podstawą do wyznaczenia jednostek pomocniczych, 

w których przeprowadzono analizę jakościową (diagnoza w Załączniku nr 1 do LPR) i wielokryterialną 

(analiza wskaźnikowa – delimitacja obszaru rewitalizacji). Na obszarze wiejskim jednostkami tymi są 

sołectwa. Miasto Poniatowa nie posiada prawnie określonych osiedli/dzielnic, istnieją jedynie 

                                                      
2 Uchwała Nr VII/47/15 Rady Miejskiej w Poniatowej z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Statutu Gminy Poniatowa 
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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 na 

obszarze gminy. 

Ryc. 3. Jednostki pomocnicze w gminie Poniatowa wyznaczone do analiz w Lokalnym Programie Rewitalizacji 

 
Źródło: opracowanie własne 
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2.1.2. Rys historyczny 

Wieś Poniatowa 

Wieś Poniatowa istniała już przed 1382 r., jednak dokładne ustalenie daty jej założenia jest trudne. 

Lubelszczyzna obejmowała wówczas tereny przygraniczne, nękane najazdami, przez co osadnictwo 

było tu słabiej rozwinięte niż w innych regionach kraju. Od 1340 r. zaczęto przesiedlać na 

Lubelszczyznę rycerstwo, przede wszystkim z Małopolski – ówczesnego województwa krakowskiego 

i sandomierskiego. Szlachcie nadawano ziemię na własność, w zamian była zobowiązana do stawiania 

się na każde wezwanie zbrojne króla. W ten sposób, pod koniec XV w., na terenie Lubelszczyzny 

założono 178 wsi, w tym Poniatową. Wieś zamieszkiwała szlachta bez kmieca – nie mająca ludności 

poddanej. 

Do początku XVI w. wieś Poniatowa, będąca strefą obronną Kazimierza Dolnego, podlegała Sądowi 

Kasztelańskiemu w Wąwolnicy. W księgach immatrykulacyjnych Akademii Krakowskiej z XV wieku 

figuruje trzech szlachciców z Poniatowej, ponieważ szlachta zaściankowa podejmowała próby 

podniesienia swego statusu społecznego poprzez edukację. 

Od pierwszej połowy XV wieku w Poniatowej mieszkało kilka gałęzi rodziny Poniatowskich, 

różniących się między sobą przydomkami: Tłuk, Jarasz oraz Ciołek. Z tej ostatniej wywodzi się król 

Polski – Stanisław August Poniatowski. Najprawdopodobniej rodzina Poniatowskich o przydomku 

Ciołek posiadała majątek ziemski we wsi Szczuczki. Na początku XVII w. część rodziny Poniatowskich 

sprzedała swoje majątki i przeniosła się do województwa krakowskiego. 

W okresie od XV do XVII wieku z wsią Poniatowa związane są rodziny Wronowskich i Czelustków. 

W źródłach z XVI w. znajdujemy nowe rodziny: Sługockich, Kośmińskich i Koźmianów. Według 

źródeł historycznych pod koniec średniowiecza wieś Poniatowa miała 11 właścicieli, w rękach wielu 

drobnych właścicieli pozostała do XIX w. 

Miasto Poniatowa 

Pierwsze zabudowania obecnego miasta Poniatowa powstały w 1937 roku, było to osiedle 

przyfabryczne przy państwowych „Zakładach Tele i Radiotechnicznych – Filia nr 2″, których budowę 

rozpoczęto w ramach rządowego programu tworzenia Centralnego Okręgu Przemysłowego. Zakład 

należał do tej samej grupy przedsięwzięć inwestycyjnych przedwojennych polskich władz 

państwowych, co fabryki w Kraśniku i Świdniku oraz huta w Stalowej Woli. Produkcja „Zakładów 

Tele i Radiotechnicznych” w Poniatowej miała być przeznaczona głównie na potrzeby wojskowe. 

W połowie 1939 roku uruchomiono montaż sprzętu radiowego. Niestety, rozpoczęcie produkcji 

w fabryce zbiegło się z początkiem II wojny światowej i okupacji niemieckiej. 

W pierwszym okresie okupacji na terenie Zakładów funkcjonowały warsztaty naprawcze maszyn, 

później filia firmy Schneider. Od listopada 1941 roku Niemcy urządzili na terenie fabryki obóz dla 

jeńców radzieckich. W połowie następnego roku obóz został zlikwidowany, a prawie wszyscy jeńcy 

stracili życie (ok. 18 tys. osób). W październiku 1942 r. w miejscu niedawnego obozu jenieckiego oraz 

częściowo na terenie osiedla urządzono obóz pracy dla Żydów. Po roku przebywało ich tam już 

kilkanaście tysięcy. W listopadzie 1943 r. miała miejsce masowa egzekucja w której zginęło ok. 14 tys. 

Żydów. 
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Niemcy opuścili teren fabryki i osiedla w lipcu 1944 r. Po kilku dniach pojawiła się tu jednostka Armii 

Radzieckiej. Utworzono warsztaty naprawcze, szpital i lotnisko polowe. Wojska radzieckie przeniosły 

się dalej na zachód, wraz z przesuwającym się frontem, na wiosnę 1945 r. 

Po wojnie, w 1949 r., rozpoczęły produkcję Zakłady 

Wytwórcze Sprzętu Instalacyjnego (Zakłady 

Elektromaszynowe EDA, należące do zjednoczenia 

przemysłu Predom). Okres intensywnej rozbudowy 

zakładu i osiedla rozpoczął się w 1952 r. W roku 1953 

oddano do użytku kolejową linię wąskotorową. W tym 

samym czasie zaczął funkcjonować Szpital Miejski, 

powstało również pierwsze przedszkole. W 1956 r. 

wybudowano w czynie społecznym Kino-Teatr „Czyn”. 

Rok później zainaugurowało działalność Liceum 

Ogólnokształcące. Od 1962 r. funkcjonuje też Sanatorium 

Przeciwgruźlicze. 

18 lipca 1962 roku, na mocy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów PRL, Poniatowa otrzymała prawa 

miejskie. 

Lata siedemdziesiąte to intensywny rozwój miasta – powstają obiekty użyteczności publicznej, sklepy, 

punkty usługowe, dynamicznie wzrasta liczba mieszkańców, w szybkim tempie rozwija się 

budownictwo mieszkaniowe. 

Na przełomie lat 80 i 90 Poniatowa zaczęła borykać się z problemami gospodarczymi. Główną 

przyczyną trudności było pogorszenie się sytuacji ekonomicznej w Zakładach Elektromaszynowych 

EDA, od których życie w mieście było silnie uzależnione. Restrukturyzacja EDA S.A. nie przyniosła 

oczekiwanego skutku, ostatecznie zakłady postawiono w stan upadłości. Dziś na terenie zakładów 

funkcjonuje kilka spółek zatrudniających zaledwie 400 osób, podczas gdy w okresie swojej świetności 

EDA zatrudniała ponad 5 000 osób3. 

 

2.2. ZIDENTYFIKOWANE CZYNNIKI I ZJAWISKA KRYZYSOWE 

Główne problemy gminy Poniatowa zidentyfikowano na podstawie spotkań konsultacyjnych, badań 

ankietowych oraz analizy danych zastanych zawartej w szczegółowej diagnozie gminy Poniatowa 

w 5 sferach (Załącznik nr 1 do LPR).   

Problemy zidentyfikowane w sferze społecznej: 

Zdiagnozowane problemy w sferze społecznej pokrywają się z problemami zidentyfikowanymi 

w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Poniatowa na lata 2008-2020. Są to przede 

wszystkim: 

 stały spadek liczby mieszkańców, w szczególności w mieście Poniatowa, 

 ujemny przyrost naturalny, 

                                                      
3 http://um.poniatowa.pl/informacje-o-gminie/historia/  

Fot. 1. Budynek byłych Zakładów 

Elektromaszynowych EDA 

 
Źródło: 

http://um.poniatowa.pl/asp/pl_start.asp?typ=14
&menu=18&strona=1 

http://um.poniatowa.pl/informacje-o-gminie/historia/
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 ujemne saldo migracji, duża emigracja poza granice gminy, szczególnie osób młodych 

i wykształconych, 

 spadek liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym i wzrost liczby osób w wieku 

poprodukcyjnym, 

 stały wzrost wskaźnika obciążenia demograficznego, 

 duża liczba mieszkańców uzależniona od zasiłków pomocy społecznej, 

 wzrost liczby rodzin patologicznych, niezdolnych do opieki nad dziećmi i dotkniętych 

przemocą, 

 kumulacja patologii społecznych w centrum miasta: alkoholizm, narkomania, chuligaństwo, 

 brak instytucji które pomagają społeczeństwu w polepszeniu jakości życia, 

 wysoki stopień przestępczości, szczególnie w centrum miasta Poniatowa, 

 zatracenie więzi społecznych i brak liderów lokalnych, 

 niewystarczająca infrastruktura opieki i aktywizacji dla seniorów, 

 niedoinwestowana infrastruktura szkół zawodowych, 

 słaba jakość specjalistycznej opieki zdrowotnej, 

 mała liczba ciekawych wydarzeń aktywizujących mieszkańców, 

 stosunkowo wysoki wskaźnik bezrobocia wynikający z marazmu i zniechęcenia ludności. 

Wskaźniki obrazujące stan społeczeństwa w gminie (średnia liczona z wartości wskaźnika dla każdej 

jednostki pomocniczej): 

 zmiany liczby ludności w latach 2010-2015 – -2,1%; 

 udział liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności – 18,3%; 

 udział liczby ludności w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności – 18,5%; 

 udział liczby ludności pobierających zasiłki z pomocy społecznej w ogólnej liczbie ludności – 

4,8%; 

 liczba "niebieskich kart" na 1000 mieszkańców – 3,3; 

 liczba interwencji domowych na 1000 mieszkańców – 6,1; 

 liczba przestępstw i wykroczeń na 1000 mieszkańców – 25,1; 

 liczba rodzin formalnie uznanych za niezdolne do opieki nad dziećmi na 1000 mieszkańców – 1; 

 liczba interwencji publicznych na 1000 mieszkańców – 115,5; 

 liczba zarejestrowanych organizacji pozarządowych na 1000 mieszkańców – 2,9; 

 liczba niezarejestrowanych organizacji pozarządowych na 1000 mieszkańców – 0,8; 

 udział liczby osób bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym – 9,5%; 

 udział liczby osób bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym i niższym w ogólnej liczbie 

ludności – 1,5%; 

 udział liczby osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie ludności – 4%. 

Poniżej przedstawiono wskaźniki, dzięki którym możliwe jest porównanie gminy na tle innych 

jednostek administracyjnych (średnia wartość dla całej jednostki): 
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Tabela 3. Porównanie gminy Poniatowa do jednostek wyższego rzędu w sferze społecznej 

Wskaźnik Rok 
Gmina 

Poniatowa 

Powiat 

opolski 

Województwo 

lubelskie 
Polska 

Przyrost naturalny na 1 000 ludności 

2015 

-1,6 -4,8 -1,4 -0,7 

Saldo migracji na 1 000 ludności -5,3 -3,4 -2,7 -0,4 

Współczynnik feminizacji 109 105 106 107 

Wskaźnik obciążenia demograficznego (ludność 

w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku 

produkcyjnym) 

61,1 61,5 61,1 60,1 

Liczba przychodni na 10 tys. mieszkańców 5 5 6 5 

Wskaźnik bezrobocia (stosunek liczby osób 

bezrobotnych zarejestrowanych do liczby osób 

w wieku produkcyjnym %) 
10,1 9,4 8,1 6,5 

Liczba pracujących na 1 000 ludności 149 106 174 230 

Źródło: BDL GUS 

Problemy zidentyfikowane w sferze gospodarczej: 

 rozdrobnienie rolnictwa, 

 niedopasowanie kwalifikacji potencjalnych pracowników do technologii wykorzystywanych 

przez poniatowskich pracodawców, 

 problemy przedsiębiorców ze znalezieniem wykwalifikowanej kadry pracowników, 

 słabo rozwinięta infrastruktura turystyczna, uniemożliwiająca rozwój turystyki, 

 brak atrakcyjnej oferty turystycznej i rozpoznawalnego produktu turystycznego. 

Wskaźniki obrazujące stan gospodarki w gminie (średnia liczona z wartości wskaźnika dla każdej 

jednostki pomocniczej): 

 liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców – 24,3. 

Poniżej przedstawiono wskaźniki, dzięki którym możliwe jest porównanie gminy na tle innych 

jednostek administracyjnych (średnia wartość dla całej jednostki): 

Tabela 4. Porównanie gminy Poniatowa do jednostek wyższego rzędu w sferze gospodarczej 

Wskaźnik Rok 
Gmina 

Poniatowa 

Powiat 

opolski 

Województwo 

lubelskie 
Polska 

Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego (ha) 2010 4,3 4,64 6,41 7,93 

Liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 

10 tys. ludności 
2015 720 634 809 1 089 

Źródło: BDL GUS 

Problemy zidentyfikowane w sferze przestrzenno-funkcjonalnej: 

 brak reprezentacyjnego i funkcjonalnego centrum gminy i miasta Poniatowa, 

 zdegradowane tereny i obiekty poprzemysłowe na obszarze Osiedla Stare Miasto, 

 zła jakość przestrzeni publicznych ograniczająca jakość świadczonych w gminie usług 

społecznych, 

 brak odpowiednio zagospodarowanych miejsc spędzania czasu wolnego i organizacji imprez 

integracyjnych dla mieszkańców, 
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 niewykorzystany budynek kina, mała liczba seansów, 

 brak szaletów miejskich, 

 niewystarczająco wykorzystany i zagospodarowany park miejski, 

 brak zagospodarowania zbiorników wodnych. 

Wskaźniki obrazujące stan przestrzeni w gminie (średnia liczona z wartości wskaźnika dla każdej 

jednostki pomocniczej): 

 udział liczby obiektów zdegradowanych w ogólnej liczbie obiektów zdegradowanych 

w gminie – 3,57%; 

 gęstość zaludnienia – 173 os/km2; 

 liczba obiektów kulturowych na 1000 mieszkańców – 1,6. 

Poniżej przedstawiono wskaźniki, dzięki którym możliwe jest porównanie gminy na tle innych 

jednostek administracyjnych (średnia wartość dla całej jednostki): 

Tabela 5. Porównanie gminy Poniatowa do jednostek wyższego rzędu w sferze przestrzenno-funkcjonalnej 

Wskaźnik Rok 
Gmina 

Poniatowa 

Powiat 

opolski 

Województwo 

lubelskie 
Polska 

Udział powierzchni objętej MPZP w powierzchni 

ogółem (%) 2015 
99,6 86,7 57,6 29,7 

Gęstość zaludnienia (os./km2) 173 75 85 123 

Źródło: BDL GUS 

Problemy zidentyfikowane w sferze technicznej: 

 peryferyjne położenie komunikacyjne w oddaleniu od dróg krajowych, 

 brak odpowiedniego budynku pełniącego funkcję dworca/przystanku autobusowego, 

 duże natężenie ruchu samochodowego w centrum miasta Poniatowa, 

 niewielka liczba wytyczonych ścieżek rowerowych i spacerowych oraz szlaków dających 

możliwość zorganizowanego aktywnego wypoczynku, 

 zaniedbana i niewykorzystana infrastruktura kolejki wąskotorowej, 

 zaniedbany i niefunkcjonalny główny przystanek autobusowy w Poniatowej, 

 brak utwardzenia bitumicznego wielu odcinków dróg gminnych, 

 zdegradowana tkanka mieszkaniowa w najstarszych osiedlach w mieście, 

 zły stan niektórych obiektów zabytkowych ograniczający rozwój funkcji turystycznej. 

Wskaźniki obrazujące stan infrastruktury w gminie (średnia liczona z wartości wskaźnika dla każdej 

jednostki pomocniczej): 

 udział budynków mieszkalnych wybudowanych przed 1989 r. w ogólnej liczbie budynków 

mieszkalnych – 79,7%; 

 liczba budynków wymagających remontu na 1 km2 –  37,7.     

Poniżej przedstawiono wskaźniki, dzięki którym możliwe jest porównanie gminy na tle innych 

jednostek administracyjnych (średnia wartość dla całej jednostki): 
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Tabela 6. Porównanie gminy Poniatowa do jednostek wyższego rzędu w sferze technicznej 

Wskaźnik Rok 
Gmina 

Poniatowa 

Powiat 

opolski 

Województwo 

lubelskie 
Polska 

Udział osób korzystających z sieci wodociągowej 

2015 

87,4 89,4 86,8 91,8 

Udział osób korzystających z sieci kanalizacyjnej 67,7 32,7 52,1 69,7 

Udział osób korzystających z sieci gazowej 84,1 42 40,4 52,1 

Mieszkania na 1000 mieszkańców 339,8 340,2 355,9 367,3 

Źródło: BDL GUS 

Problemy zidentyfikowane w sferze środowiskowej: 

 powstawanie form o charakterze antropogennym: nasypów, skarp, dróg, rowów 

melioracyjnych, wyrobisk; 

 degradacja jakościowa wód, kontrolowane i niekontrolowane zrzuty ścieków i wód 

o pogorszonych parametrach jakościowych niekorzystnie oddziałują na stan sanitarny cieków, 

zaś rolnicze i bytowe skażenia łatwo przedostają się do wód gruntowych, 

 zmiany obiegu wody i przyspieszenie odpływu cieków zmniejszające zasoby wodne gminy, 

a przede wszystkim warunki fizyczne i geochemiczne siedlisk dolinnych, 

 odlesienie powodujące zmiany w warunkach odpływu, zasilania i zasobów wodnych, 

 dotychczasowa gospodarka wodno-ściekowa w sposób decydujący wpływająca na niską jakość 

wód powierzchniowych i płytkich wód gruntowych, 

 zbliżanie się zabudowy do dolin rzecznych, szczelne zabudowanie dolin w wielu miejscach 

gminy co ogranicza ich funkcje korytarzy ekologicznych (miasto Poniatowa, Kowala, 

Kraczewice, Pachanki Wronowskie, Poniatowa (wieś), 

 odwodnienie wielu zagłębień w obrębie wierzchowiny powodujące zmianę warunków 

siedliskowych i zubożenie ekosystemów łąkowych i łąkowo-bagiennych, 

 wylesienie gminy spowodowane przez gospodarowanie na gruntach ornych, 

 brak systemowych rozwiązań oczyszczania ścieków komunalnych i produkcyjnych 

stwarzający zagrożenie dla stosunków wodnych w zakresie jakościowym, 

 eksploatacja surowców skalnych i brak rekultywacji prowadząca do zniszczenia pokrywy 

glebowej, poważnego zniekształcenia rzeźby, powstawania skarp, obrywów wzmagających 

erozję przyległych terenów, a także obniżenia walorów krajobrazowych, 

 awarie poprzemysłowe na terenach byłych Zakładów Elektromaszynowych EDA powodujące 

przedostawanie się do gleby szkodliwych substancji, 

 zanieczyszczenie gruntów spowodowane transportem samochodowym oraz występowaniem 

wysypisk śmieci (w tym dzikich wysypisk), 

 zanieczyszczenie wody pitnej przez zakłady przemysłowe, 

 zanieczyszczenie rzek i stawów przez zrzuty ścieków oraz spływ powierzchniowy z pól, 

 „niska emisja” na obszarze wiejskim gminy spowodowana spalaniem paliw kopalnych 

w domowych kotłowniach, 

 zanieczyszczenia powietrza spowodowane dużym natężeniem ruchu ulicznego, 

 hałas generowany przez pojazdy samochodowe. 



 

  19 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Poniatowa na lata 2017-2023 

Wskaźniki obrazujące stan środowiska przyrodniczego w gminie (średnia liczona z wartości wskaźnika 

dla każdej jednostki pomocniczej): 

 udział liczby budynków z węglowymi kotłami ciepła w ogólnej liczbie budynków – 63,6%; 

 udział powierzchni obszarów chronionych w powierzchni obszarów chronionych w gminie – 

3,57%. 

Poniżej przedstawiono wskaźniki, dzięki którym możliwe jest porównanie gminy na tle innych 

jednostek administracyjnych (średnia wartość dla całej jednostki): 

Tabela 7. Porównanie gminy Poniatowa do jednostek wyższego rzędu w sferze środowiskowej 

Wskaźnik Rok 
Gmina 

Poniatowa 

Powiat 

opolski 

Województwo 

Lubelskie 
Polska 

Udział powierzchni obszarów chronionych w 

powierzchni ogółem (%) 2015 
13,5 44,3 22,7 32,5 

Lesistość (%) 16,9 22,7 23,2 29,5 

Źródło: BDL GUS 

 

2.3. SKALA I CHARAKTER POTRZEB REWITALIZACYJNYCH 

Sfera społeczna 

Potrzeby w zakresie rewitalizacji w sferze społecznej to przede wszystkim aktywizacja społeczna osób 

uzależnionych od zasiłków pomocy społecznej, integracja mieszkańców (w tym osób starszych i osób 

zagrożonych patologiami społecznymi), edukacja i podnoszenie kwalifikacji zawodowych 

mieszkańców, budowanie tożsamości lokalnej i identyfikacji z miejscem zamieszkania (co będzie 

przeciwdziałało emigracji z terenu gminy), włączenie społeczne mieszkańców w procesy ożywienia 

społeczno-gospodarczego (w tym w zaplanowanie i realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych), 

aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym osób powyżej 50 roku życia oraz włączenie 

bezrobotnych mieszkańców obszaru rewitalizacji w prace pielęgnacyjne w rewitalizowanym obszarze 

na terenie gminy Poniatowa 

Sfera gospodarcza 

W gminie Poniatowa występują liczne potrzeby w sferze gospodarczej, przede wszystkim: wspieranie 

podejmowania działalności gospodarczej m.in. przez osoby pracujące w rolnictwie (stworzenie systemu 

zachęt dla przedsiębiorców, udostępnienie lokali pod działalność gospodarczą); wspieranie rozwijania 

istniejącej działalności gospodarczej, współpraca z przedsiębiorcami i właścicielami nieruchomości w 

zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych (w tym w ramach partnerstw publiczno-

prywatnych). 

Sfera przestrzenno-funkcjonalna 

Potrzebą gminy Poniatowa w sferze przestrzenno-funkcjonalnej jest ożywienie i atrakcyjne 

zagospodarowanie przestrzeni publicznych oraz utworzenie funkcjonalnego centrum miasta i gminy 

Poniatowa. Do tego celu pomocna będzie wstępna koncepcja funkcjonalno-przestrzenna 

zagospodarowania wybranego obszaru rewitalizacji, w której zaprojektowane zostały funkcjonalne 
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i estetyczne przestrzenie publiczne, w taki sposób aby podnieść atrakcyjność turystyczną miasta oraz 

jakość życia jego mieszkańców. 

Sfera techniczna 

W gminie Poniatowa istnieją potrzeby w zakresie działań rewitalizacyjnych w sferze technicznej: 

poprawa jakości zabudowy (w tym wspieranie likwidacji eternitu jako pokrycia dachowego), 

likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, inwestycje w oświetlenie, 

poprawiające bezpieczeństwo, odnowa zabytków, inwestycje w infrastrukturę drogową i wodno-

kanalizacyjną oraz poprawa infrastruktury głównego przystanku autobusowego. 

Sfera środowiskowa 

Potrzeby rewitalizacyjne w sferze środowiskowej w gminie Poniatowa koncentrują się wokół 

ograniczenia zanieczyszczenia i poprawy jakości środowiska przyrodniczego, w tym: powietrza, wody 

i gleb oraz zapewnienia lepszego wykorzystania zasobów przyrodniczych. Działania, mogące 

przyczynić się do tego to m.in. wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii i wymiany źródeł 

ciepła na bardziej ekologiczne, propagowanie rolnictwa ekologicznego, nie zanieczyszczającego 

środowiska, rozwój infrastruktury przeciwpowodziowej. Bardzo istotne jest wykorzystanie istniejącego 

potencjału przyrodniczego gminy, na który składają się w szczególności kaskadowo ułożone zbiorniki 

wodne i lasy. Zagospodarowanie i odpowiednie wykorzystanie tych elementów przyczyni się do 

poprawy jakości życia mieszkańców oraz rozwoju funkcji turystycznej. 
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3.  ZASIĘG PRZESTRZENNY OBSZARU ZDEGRADOWANEGO 

I OBSZARU REWITALIZACJI - DELIMITACJA 

3.1. METODOLOGIA WYZNACZANIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI 

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego na terenie gminy Poniatowa zostało przeprowadzone przy 

pomocy dwóch analiz: jakościowej i wielokryterialnej (wskaźnikowej). 

Analiza jakościowa obejmowała obszar całej gminy i przyjęła formę szczegółowej diagnozy, 

zawierającej charakterystykę 5 sfer: społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej 

i środowiskowej (Załącznik nr 1 do LPR). Diagnoza zawiera ogólną charakterystykę gminy, jak 

również wewnątrzgminne zróżnicowanie problemów i potencjałów w podziale na poszczególne 

jednostki pomocnicze. Dokumentem istotnym dla opracowania diagnozy była Strategia 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Poniatowa na lata 2008-2020. W diagnozie 

uwzględnione zostały problemy zidentyfikowane w strategii, a następnie zostały one przeanalizowane 

w skali poszczególnych jednostek pomocniczych. 

Kluczowym etapem podczas prac nad wyznaczeniem obszaru zdegradowanego było przeprowadzenie 

analizy wielokryterialnej (wskaźnikowej), obejmującej obszar całej gminy w podziale na jednostki 

pomocnicze, która pozwoliła na prezentację poszczególnych wskaźników w jednostkach 

pomocniczych gminy i porównanie ich do średniej referencyjnej wartości danego wskaźnika dla całej 

gminy (średnia liczona z wartości wskaźników w poszczególnych jednostkach pomocniczych). 

Pierwszym krokiem analizy wielokryterialnej było wybranie odpowiednich wskaźników, jak 

najpełniej obrazujących degradację społeczną, gospodarczą, przestrzenno-funkcjonalną, techniczną 

i środowiskową gminy Poniatowa. Wykorzystano zestaw 22 wskaźników dla wszystkich 

analizowanych sfer, w szczególności dla sfery społecznej (14 wskaźników), których przestrzenna 

analiza posłużyła do wyznaczenia obszaru zdegradowanego: 

 sfera społeczna: 

 zmiany liczby ludności w latach 2010-2015, 

 udział liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności, 

 udział liczby ludności w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności, 

 udział liczby ludności pobierających zasiłki z pomocy społecznej w ogólnej liczbie 

ludności, 

 liczba "niebieskich kart" na 1000 mieszkańców, 

 liczba interwencji domowych na 1000 mieszkańców, 

 liczba przestępstw i wykroczeń na 1000 mieszkańców, 

 liczba rodzin formalnie uznanych za niezdolne do opieki nad dziećmi na 1000 

mieszkańców, 

 liczba interwencji publicznych na 1000 mieszkańców, 
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 liczba zarejestrowanych organizacji pozarządowych na 1000 mieszkańców, 

 liczba niezarejestrowanych organizacji pozarządowych na 1000 mieszkańców, 

 udział liczby osób bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym, 

 udział liczby osób bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym i niższym w ogólnej 

liczbie ludności, 

 udział liczby osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie ludności; 

 sfera gospodarcza: 

 liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców; 

 sfera przestrzenno-funkcjonalna: 

 udział liczby obiektów zdegradowanych w ogólnej liczbie obiektów zdegradowanych 

w gminie; 

 gęstość zaludnienia, 

 liczba obiektów kulturowych na 1000 mieszkańców; 

 sfera techniczna: 

 udział budynków mieszkalnych wybudowanych przed 1989 r. w ogólnej liczbie 

budynków mieszkalnych, 

 liczba budynków wymagających remontu na 1 km2; 

 sfera środowiskowa: 

 udział liczby budynków z węglowymi kotłami ciepła w ogólnej liczbie budynków, 

 udział powierzchni obszarów chronionych w powierzchni obszarów chronionych 

w gminie. 

Po wybraniu wskaźników, zebrane zostały dane liczbowe, dotyczące poszczególnych jednostek 

pomocniczych. Dane zostały pozyskane z Urzędu Miejskiego w Poniatowej i jego jednostek 

organizacyjnych oraz z jednostek powiatowych m.in. Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim 

i Komenda Powiatowa Policji w Opolu Lubelskim (Komisariat Policji w Poniatowej). Dodatkowo 

w każdym sołectwie i osiedlu w gminie przeprowadzone zostały bezpośrednie badania ankietowe oraz 

wizja lokalna, dzięki czemu pozyskano informacje niefigurujące w żadnym z dostępnych źródeł. 

Wszystkie dane, które posłużyły do analizy prezentują stan faktyczny na 2015 r. Na podstawie 

zebranych danych wyliczone zostały wskaźniki obrazujące problemy społeczne, gospodarcze, 

przestrzenno-funkcjonalne, techniczne i środowiskowe, a następnie wynik został porównany do 

średniej wartości danego wskaźnika dla gminy.  

Analiza wielokryterialna została przedstawiona graficznie przy pomocy narzędzi GIS (Geographic 

Information System), co pozwoliło na zobrazowanie w przestrzeni gminy każdego ze wskaźników, 

a następnie, dzięki nałożeniu różnych warstw, na uwidocznienie wyraźnie gorszej sytuacji społecznej, 

współwystępującej z problemami gospodarczymi, przestrzenno-funkcjonalnymi, technicznymi 

i środowiskowymi.  

Każdy ze wskaźników został przedstawiony w postaci kartogramu. Jest to metoda prezentacji 

kartograficznej, w której obszar o najwyższej wartości wskaźnika jest obszarem o najwyższym 

nasyceniu koloru. W przypadku niniejszej analizy zdecydowano się na odstąpienie od tej zasady 

w przypadku kilku wskaźników (których niższe wartości świadczą o gorszej sytuacji). Generalnie 



 

  23 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Poniatowa na lata 2017-2023 

przyjęto zasadę, że większym nasyceniem koloru charakteryzują się jednostki pomocnicze o gorszej 

sytuacji. 

Na tej podstawie wyznaczony został obszar na terenie gminy, na którym można zauważyć wyraźnie 

gorszą sytuację społeczną niż średnia w gminie oraz na którym współwystępują gorsze wskaźniki 

problemów gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych i środowiskowych – ten 

obszar został zakwalifikowany jako obszar zdegradowany w gminie Poniatowa. 

Kryteria brzegowe delimitacji obszaru rewitalizacji zostały określone w Wytycznych w zakresie 

rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, według których powinien on obejmować 

maksymalnie 20% powierzchni gminy i powinno go zamieszkiwać maksymalnie 30% mieszkańców 

gminy. Ze względu na to ograniczenie, jednostki pomocnicze, w których zidentyfikowano kumulację 

problemów we wszystkich sferach, które gmina zamierza objąć działaniami rewitalizacyjnymi, zostały 

uznane za obszar rewitalizacji. 

Kluczowym elementem delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji były konsultacje 

społeczne z mieszkańcami gminy. Konsultacje miały formę zarówno otwartych spotkań, jak i badań 

ankietowych (w formie papierowej i elektronicznej). Podczas konsultacji mieszkańcy mieli możliwość 

wskazania najbardziej problemowych obszarów na terenie gminy, które powinny zostać 

zrewitalizowane. 
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3.2. DELIMITACJA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO – ANALIZA WIELOKRYTERIALNA 

(WSKAŹNIKOWA) 

Sfera społeczna 

Tabela delimitacyjna 1. ZMIANY LICZBY LUDNOŚCI 

Zmiany liczby ludności w latach 2010-2015 (%) 

Nowe Miasto – 

Północ  
-10,7 

 

Poniatowa-

Kolonia (3 i 4) 
-10,1 

Tysiąclecia -8,3 

Szczuczki 

Kolonia 
-7,2 

Stare Miasto – 

Modrzewiowa  
-6,8 

Stare Miasto -6,6 

Tysiąclecia – 

Kraczewicka  
-6,1 

Kowala Druga -4,8 

Przedwiośnie -4,2 

Obliźniak -3,8 

Niezabitów -3,7 

Kraczewice 

Rządowe 
-2,8 

Plizin -2,6 

Niezabitów-

Kolonia 
-2,4 

Nowe Miasto – 

Południe  
-2,2 

Henin -1,5 

Kowala Pierwsza -1,1 

Spławy 0,0 

Zofianka 0,0 

Kraczewice 

Prywatne 
0,1 

Młynki 0,8 

Kocianów 0,8 

Poniatowa-

Kolonia (1 i 2) 
1,3 

Wólka 

Łubkowska 
1,4 

Poniatowa (wieś) 1,8 

Przylesie 2,0 

Dąbrowa 

Wronowska 
4,3 

Leśniczówka 13,7 

Średnia dla gminy -2,1 

Dynamika zmiany liczby ludności na danym terenie uzależniona jest od zachodzących na nim zmian społeczno-gospodarczo-przestrzennych, 

które determinują zainteresowanie ludności osiedlaniem się. Duże znaczenie ma również obecna tendencja do wyprowadzania się z miast 

i osiedlania na obszarze wiejskim. 

Na podstawie analizy dynamiki zmiany liczby ludności na terenie poszczególnych jednostek pomocniczych gminy Poniatowa w 2015 r. 

największy spadek liczby ludności, w porównaniu do 2010 r. zaobserwowano w jednostkach: Nowe Miasto – Północ i Tysiąclecia na obszarze 

miasta, gdzie dominuje zabudowa wielorodzinna oraz w sołectwie Poniatowa-Kolonia (3 i 4) na obszarze wiejskim. 

Źródło: dane Urzędu Miejskiego w Poniatowej  
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Tabela delimitacyjna 2. MŁODOŚĆ DEMOGRAFICZNA 

Udział liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności (%) 

Stare Miasto – 

Modrzewiowa  
13,7 

 

Nowe Miasto – 

Północ  
14,1 

Nowe Miasto – 

Południe  
14,6 

Tysiąclecia – 

Kraczewicka  
14,7 

Tysiąclecia 14,9 

Spławy 16,8 

Henin 17,0 

Wólka 

Łubkowska 
17,1 

Kraczewice 

Rządowe 
17,3 

Niezabitów 17,4 

Kowala Pierwsza 17,4 

Niezabitów-

Kolonia 
18,0 

Przylesie 18,1 

Kraczewice 

Prywatne 
18,1 

Kocianów 18,2 

Poniatowa-

Kolonia (3 i 4) 
18,5 

Przedwiośnie 18,8 

Szczuczki Kolonia 18,9 

Obliźniak 19,0 

Młynki 19,4 

Dąbrowa 

Wronowska 
19,6 

Kowala Druga 20,5 

Poniatowa (wieś) 20,5 

Stare Miasto 20,5 

Plizin 20,9 

Leśniczówka 21,3 

Zofianka 23,7 

Poniatowa-

Kolonia (1 i 2) 
24,1 

Średnia dla gminy 18,3 

Bardzo istotną cechą danego obszaru jest potencjał demograficzny, przejawiający się dużą liczbą dzieci i osób młodych. Osoby w wieku 

przedprodukcyjnym stanowią kapitał, w który należy inwestować aby stały się odpowiedzialnymi dorosłymi, poważnie podchodzącymi do 

życia i dbającymi o środowisko z którego wyrosły. Niezwykle istotne są również działania przeciwdziałające emigracji młodych ludzi. 

Najmniejszy udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców gminy, co jest niekorzystnym wskaźnikiem, znajduje 

się w jednostkach pomocniczych: Stare Miasto – Modrzewiowa, Nowe Miasto – Północ, Nowe Miasto – Południe, Tysiąclecia – Kraczewicka, 

Tysiąclecia, natomiast największy w jednostkach: Zofianka i Poniatowa-Kolonia (1 i 2). 

W przypadku tego wskaźnika skala kolorów została odwrócona: niższe wartości posiadają większe nasycenie, ponieważ świadczą o gorszej 

sytuacji w danej jednostce pomocniczej gminy. 

Źródło: dane Urzędu Miejskiego w Poniatowej   
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Tabela delimitacyjna 3. STAROŚĆ DEMOGRAFICZNA 

Udział liczby ludności w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności (%) 

Stare Miasto – 

Modrzewiowa  
31,9 

 

Nowe Miasto – 

Południe  
29,2 

Tysiąclecia 26,7 

Wólka 

Łubkowska 
22,9 

Obliźniak 22,2 

Spławy 21,6 

Niezabitów-

Kolonia 
21,0 

Henin 20,3 

Poniatowa (wieś) 19,3 

Szczuczki 

Kolonia 
19,3 

Przylesie 19,2 

Kraczewice 

Prywatne 
19,2 

Nowe Miasto – 

Północ  
19,0 

Kowala Pierwsza 18,1 

Tysiąclecia – 

Kraczewicka  
17,8 

Kraczewice 

Rządowe 
17,6 

Plizin 17,3 

Kowala Druga 17,2 

Kocianów 16,7 

Dąbrowa 

Wronowska 
16,7 

Poniatowa-

Kolonia (1 i 2) 
16,6 

Młynki 15,7 

Niezabitów 14,7 

Poniatowa-

Kolonia (3 i 4) 
14,0 

Zofianka 14,0 

Stare Miasto 12,0 

Leśniczówka 11,5 

Przedwiośnie 6,5 

Średnia dla gminy 18,5 

Kolejnym wskaźnikiem poddanym analizie jest udział liczby ludności w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności, którego wysokie 

wartości świadczą o starości demograficznej na obszarze danej jednostki pomocniczej. Osoby starsze są zazwyczaj mniej zaangażowane 

w sprawy społeczności, w związku z czym bardzo ważne są działania aktywizujące tę grupę osób, aby jak najdłużej czuli się pełnoprawnymi 

członkami społeczeństwa, zarówno w skali sołectwa/osiedla, gminy, jak i regionu. 

Największym udziałem liczby ludności w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności gminy charakteryzują się jednostki pomocnicze 

w centrum miasta Poniatowa: Stare Miasto – Modrzewiowa, Nowe Miasto – Południe, Tysiąclecia, natomiast najmniejszym – Przedwiośnie. 

Źródło: dane Urzędu Miejskiego w Poniatowej 
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 Tabela delimitacyjna 4. POMOC SPOŁECZNA 

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

Stare Miasto 13,0 

 

Zofianka 11,6 

Wólka 

Łubkowska 
11,4 

Poniatowa-

Kolonia (3 i 4) 
10,1 

Poniatowa-

Kolonia (1 i 2) 
9,4 

Plizin 8,9 

Niezabitów 8,7 

Kowala Druga 5,8 

Kowala Pierwsza 5,1 

Poniatowa (wieś) 4,9 

Nowe Miasto – 

Południe  
4,9 

Stare Miasto – 

Modrzewiowa  
4,6 

Kocianów 4,5 

Szczuczki Kolonia 4,3 

Kraczewice 

Prywatne 
3,9 

Kraczewice 

Rządowe 
3,7 

Przylesie 3,5 

Dąbrowa 

Wronowska 
3,2 

Nowe Miasto – 

Północ  
2,9 

Leśniczówka 2,9 

Młynki 2,4 

Henin 1,9 

Tysiąclecia 1,8 

Tysiąclecia – 

Kraczewicka  
1,6 

Obliźniak 0,7 

Przedwiośnie 0,5 

Niezabitów-

Kolonia 
0,5 

Spławy 0,0 

Średnia dla gminy 4,8 

Pomoc społeczna jest jednym z ważnych aspektów funkcjonowania społeczności lokalnej, gdyż zapewnia pomoc w trudnych sytuacjach 

życiowych, jednak uzależnienie od pomocy społecznej jest niewątpliwie jedną z cech występujących na obszarze kryzysowym. Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Poniatowej ma za zadanie wspieranie rodzin i osób mających trudności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych 

oraz podejmowanie wszelkich działań zmierzających do ich życiowego usamodzielniania. Zapewnia m.in. pomoc finansową, materialną, 

psychologiczno-pedagogiczną. Z zasiłków pomocy społecznej korzystają osoby w najtrudniejszej sytuacji życiowej: dotknięte ubóstwem, 

bezrobociem, ciężką chorobą, niepełnosprawnością. Są to osoby, które bez pomocy z zewnątrz nie potrafią przezwyciężyć kryzysu. Właśnie 

takim osobom dedykowana jest rewitalizacja, będąca procesem skoncentrowanym na działaniach mających na celu poprawę jakości życia osób 

w najtrudniejszej sytuacji. 

Największy udział liczby osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej w liczbie ludności ogółem występuje w jednostkach pomocniczych: 

Stare Miasto, Zofianka, Wólka Łubkowska, najmniejszy natomiast w jednostkach: Młynki, Henin, Tysiąclecia, Tysiąclecia – Kraczewicka, 

Obliźniak, Przedwiośnie i Niezabitów-Kolonia. W 2015 r. nikt z sołectwa Spławy nie pobrał zasiłku z pomocy społecznej. 

Źródło: dane Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniatowej  
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Tabela delimitacyjna 5. PRZEMOC W RODZINIE – „niebieskie karty” 

Liczba „niebieskich kart” na 1000 mieszkańców 

Przylesie 11,5 

 

Niezabitów-

Kolonia 
9,8 

Zofianka 9,3 

Stare Miasto 9,2 

Leśniczówka 5,7 

Nowe Miasto – 

Południe  
4,8 

Nowe Miasto – 

Północ  
4,3 

Szczuczki 

Kolonia 
4,3 

Poniatowa (wieś) 3,9 

Przedwiośnie 3,8 

Stare Miasto – 

Modrzewiowa  
3,6 

Poniatowa-

Kolonia (1 i 2) 
3,1 

Kraczewice 

Rządowe 
2,8 

Tysiąclecia 2,5 

Dąbrowa 

Wronowska 
2,5 

Niezabitów 2,4 

Kowala Pierwsza 2,2 

Kowala Druga 1,9 

Młynki 1,9 

Henin 1,3 

Tysiąclecia – 

Kraczewicka  
1,1 

Wólka 

Łubkowska 
0,0 

Plizin 0,0 

Poniatowa-

Kolonia (3 i 4) 
0,0 

Kocianów 0,0 

Spławy 0,0 

Obliźniak 0,0 

Kraczewice 

Prywatne 
0,0 

Średnia dla gminy 3,3 

Występowanie patologii społecznych, w tym przemocy w rodzinie, to jedna z najważniejszych cech obszaru będącego w sytuacji kryzysowej. 

Przemoc w rodzinach, objętych procedurą „niebieskie karty” bardzo rzadko jest jednorazowym zdarzeniem, a często długofalowym procesem. 

Zjawisko przemocy w rodzinie zazwyczaj współwystępuje ze zjawiskami uzależnienia od alkoholu, problemów socjalno-bytowych, rozpadu 

związku lub małżeństwa, problemów opiekuńczo-wychowawczych oraz zaburzeń lub chorób psychicznych. Zadaniem władz gminy jest pomoc 

rodzinom dotkniętym przemocą poprzez wsparcie finansowe, które jednak często nie wystarcza, dlatego konieczne jest opracowanie 

wieloletniego planu wyprowadzenia tych osób z sytuacji kryzysowej. Mogą to być działania mające na celu rozwój przedsiębiorczości, ponieważ 

znalezienie stałej pracy poprawi sytuację rodziny w dłuższym okresie niż doraźne zasiłki. Istotne jest również stworzenie odpowiedniej 

przestrzeni sprzyjającej integracji. 

Największa liczba „niebieskich kart” w przeliczeniu na 1000 mieszkańców występuje w jednostkach: Przylesie, Niezabitów-Kolonia, Zofianka, 

Stare Miasto, natomiast w jednostkach: Wólka Łubkowska, Plizin, Poniatowa-Kolonia (3 i 4), Kocianów, Spławy, Obliźniak i Kraczewice 

Prywatne w 2015 r. „niebieskie karty” nie były zakładane. 

Źródło: dane Komisariatu Policji w Poniatowej  
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Tabela delimitacyjna 6. PRZEMOC W RODZINIE – interwencje domowe 

Liczba interwencji domowych na 1000 mieszkańców 

Stare Miasto 20,9 

 

Zofianka 18,6 

Nowe Miasto – 

Południe  
15,3 

Kraczewice 

Prywatne 
13,5 

Poniatowa-

Kolonia (1 i 2) 
12,5 

Przylesie 11,5 

Niezabitów-

Kolonia 
9,8 

Przedwiośnie 7,5 

Stare Miasto – 

Modrzewiowa  
7,1 

Poniatowa (wieś) 5,9 

Kowala Druga 5,8 

Leśniczówka 5,7 

Kraczewice 

Rządowe 
5,7 

Nowe Miasto – 

Północ  
5,0 

Tysiąclecia 4,6 

Kowala Pierwsza 4,5 

Szczuczki Kolonia 4,3 

Młynki 3,7 

Tysiąclecia – 

Kraczewicka  
3,2 

Henin 2,7 

Dąbrowa 

Wronowska 
2,5 

Wólka 

Łubkowska 
0,0 

Plizin 0,0 

Niezabitów 0,0 

Poniatowa-

Kolonia (3 i 4) 
0,0 

Kocianów 0,0 

Spławy 0,0 

Obliźniak 0,0 

Średnia dla gminy 6,1 

Statystycznie około 90% policyjnych interwencji domowych związanych jest z przemocą w rodzinie, jednak niewielki procent z nich związany 

jest jednocześnie ze wszczęciem procedury założenia „niebieskiej karty”. Liczba interwencji domowych świadczy o występowaniu problemów 

rodzinnych i patologii społecznych, którym dzięki rewitalizacji należy przeciwdziałać. 

Analizując liczbę interwencji domowych w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców w jednostkach pomocniczych gminy Poniatowa interwencja 

policji najczęściej miała miejsce w jednostkach: Stare Miasto w mieście i Zofianka na obszarze wiejskim. 

 Źródło: dane Komisariatu Policji w Poniatowej   
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Tabela delimitacyjna 7. PRZESTĘPCZOŚĆ 

Liczba przestępstw i wykroczeń na 1000 mieszkańców 

Niezabitów 87,0 

 

Nowe Miasto – 

Południe  
54,8 

Tysiąclecia 52,7 

Stare Miasto 48,4 

Spławy 40,0 

Przylesie 38,5 

Stare Miasto – 

Modrzewiowa  
37,4 

Nowe Miasto – 

Północ  
35,9 

Henin 34,8 

Tysiąclecia – 

Kraczewicka  
32,1 

Kraczewice 

Prywatne 
31,4 

Szczuczki 

Kolonia 
30,0 

Przedwiośnie 23,8 

Zofianka 23,3 

Obliźniak 19,6 

Kowala Druga 15,5 

Niezabitów-

Kolonia 
14,6 

Wólka 

Łubkowska 
14,3 

Dąbrowa 

Wronowska 
12,3 

Kraczewice 

Rządowe 
11,3 

Młynki 11,2 

Kowala Pierwsza 8,9 

Plizin 8,9 

Poniatowa (wieś) 7,9 

Poniatowa-

Kolonia (3 i 4) 
5,6 

Poniatowa-

Kolonia (1 i 2) 
3,1 

Leśniczówka 0,0 

Kocianów 0,0 

Średnia dla gminy 25,1 

Liczba popełnionych przestępstw kryminalnych świadczy o miejscach szczególnie niebezpiecznych, w których występuje kumulacja zjawisk 

patologicznych i problemów społecznych. Podjęcie działań mających na celu poprawę jakości przestrzeni w takich miejscach i ich 

odpowiedniego zagospodarowania przyczyni się do ich ożywienia społecznego i ekonomicznego oraz zniwelowania występujących zjawisk 

kryzysowych. 

W przeliczeniu na 1000 mieszkańców nasilenie zjawiska przestępczości widoczne jest przede wszystkim w jednostkach: Niezabitów, Nowe 

Miasto – Południe, Tysiąclecia, Stare Miasto, natomiast w jednostkach: Leśniczówka i Kocianów przestępstw kryminalnych w 2015 r. nie 

odnotowano. 

Źródło: dane Komisariatu Policji w Poniatowej 
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Tabela delimitacyjna 8. BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH 

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

Leśniczówka 5,7 

 

Stare Miasto 5,2 

Zofianka 4,7 

Plizin 4,4 

Tysiąclecia – 

Kraczewicka  
2,1 

Nowe Miasto – 

Południe  
1,6 

Nowe Miasto – 

Północ  
1,4 

Henin 1,3 

Tysiąclecia 1,1 

Przylesie 0,0 

Szczuczki Kolonia 0,0 

Wólka 

Łubkowska 
0,0 

Niezabitów 0,0 

Niezabitów-

Kolonia 
0,0 

Kraczewice 

Rządowe 
0,0 

Poniatowa-

Kolonia (3 i 4) 
0,0 

Przedwiośnie 0,0 

Stare Miasto – 

Modrzewiowa  
0,0 

Kocianów 0,0 

Kowala Pierwsza 0,0 

Poniatowa (wieś) 0,0 

Spławy 0,0 

Poniatowa-

Kolonia (1 i 2) 
0,0 

Obliźniak 0,0 

Kraczewice 

Prywatne 
0,0 

Młynki 0,0 

Kowala Druga 0,0 

Dąbrowa 

Wronowska 
0,0 

Średnia dla gminy 1 

Kolejnym istotnym problemem społecznym jest zaburzenie równowagi systemu rodzinnego, które przejawia się trudnościami w wypełnianiu 

ról społecznych przez poszczególnych członków rodziny i jest przyczyną jej złego funkcjonowania. Problemy rodzinne przekładają się na 

kryzys całej społeczności. 

W gminie Poniatowa rodziny, które najczęściej zostają uznane za niezdolne do opieki nad dziećmi w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, 

zamieszkują w jednostkach: Leśniczówka i Stare Miasto. 

Źródło: dane Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniatowej 
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Tabela delimitacyjna 9. ZAKŁÓCANIE SPOKOJU 

Liczba interwencji publicznych na 1000 mieszkańców 

Stare Miasto 411,0 

 

Niezabitów 263,3 

Szczuczki 

Kolonia 
253,2 

Tysiąclecia 182,8 

Nowe Miasto - 

Południe 
162,8 

Nowe Miasto - 

Północ 
143,7 

Plizin 137,8 

Poniatowa-

Kolonia (3 i 4) 
123,6 

Leśniczówka 120,7 

Poniatowa-

Kolonia (1 i 2) 
115,6 

Dąbrowa 

Wronowska 
112,7 

Kraczewice 

Rządowe 
99,2 

Kraczewice 

Prywatne 
97,3 

Kowala Pierwsza 96,0 

Henin 92,4 

Tysiąclecia - 

Kraczewicka 
84,4 

Przylesie 80,8 

Przedwiośnie 78,8 

Stare Miasto - 

Modrzewiowa 
76,6 

Zofianka 74,4 

Kowala Druga 69,6 

Poniatowa (wieś) 69,0 

Niezabitów-

Kolonia 
68,3 

Młynki 67,2 

Kocianów 53,0 

Spławy 40,0 

Obliźniak 32,7 

Wólka 

Łubkowska 
28,6 

Średnia dla gminy 115,5 

Liczba interwencji publicznych świadczy o poziomie bezpieczeństwa w danym miejscu na terenie gminy. Policja interweniuje w przypadku 

zgłoszenia zakłócenia porządku publicznego, a więc w miejscach gdzie kumulują się problemy społeczne. Zakłócanie spokoju w miejscach 

publicznych może przejawiać się krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem. Często są to również czyny chuligańskie, niejednokrotnie 

popełniane pod wpływem alkoholu. 

Największą liczbę interwencji publicznych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców przeprowadzono w jednostkach: Stare Miasto, Niezabitów 

i Szczuczki Kolonia. 

Źródło: dane Komisariatu Policji w Poniatowej 
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Tabela delimitacyjna 10. AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA – organizacje zarejestrowane 

Liczba zarejestrowanych organizacji pozarządowych na 1000 mieszkańców 

Przylesie 0,0 

 

Wólka 

Łubkowska 
0,0 

Leśniczówka 0,0 

Plizin 0,0 

Niezabitów-

Kolonia 
0,0 

Henin 0,0 

Kraczewice 

Rządowe 
0,0 

Poniatowa-

Kolonia (3 i 4) 
0,0 

Stare Miasto - 

Modrzewiowa 
0,0 

Kocianów 0,0 

Tysiąclecia - 

Kraczewicka 
0,0 

Tysiąclecia 1,0 

Przedwiośnie 1,3 

Młynki 1,9 

Poniatowa (wieś) 2,0 

Kowala Pierwsza 2,2 

Nowe Miasto - 

Północ 
2,8 

Kraczewice 

Prywatne 
3,0 

Poniatowa-

Kolonia (1 i 2) 
3,1 

Kowala Druga 3,9 

Zofianka 4,7 

Niezabitów 4,8 

Nowe Miasto - 

Południe 
4,8 

Dąbrowa 

Wronowska 
4,9 

Obliźniak 6,5 

Stare Miasto 6,5 

Szczuczki Kolonia 12,9 

Spławy 16,0 

Średnia dla gminy 2,8 

Aktywność społeczna mieszkańców przejawia się w zaangażowaniu w różnorodnych organizacjach społecznych. Główną korzyścią płynącą 

z rejestracji stowarzyszenia w KRS jest nabycie przez organizację osobowości prawnej. To z kolei znacznie poszerza możliwości działania. 

Potrzeba tworzenia organizacji pozarządowych wynika z chęci wspólnego działania i realizacji wspólnych celów. Słaba aktywność 

mieszkańców prowadzi do marazmu i poświęcania się wyłącznie własnym problemom. Ze strony władz gminy ważne jest wspieranie 

działalności istniejących organizacji społecznych i tworzenia nowych zgodnie z aktualnymi potrzebami mieszkańców. 

Na terenie gminy Poniatowa w jednostkach: Przylesie, Wólka Łubkowska, Leśniczówka, Plizin, Niezabitów-Kolonia, Henin, Kraczewice 

Rządowe, Poniatowa-Kolonia (3 i 4), Stare Miasto – Modrzewiowa, Kocianów, Tysiąclecia – Kraczewicka ludność nie udziela się 

w zarejestrowanych organizacjach pozarządowych. 

W przypadku tego wskaźnika skala kolorów została odwrócona: niższe wartości posiadają większe nasycenie, ponieważ świadczą o gorszej 

sytuacji w danej jednostce. 

Źródło: dane Urzędu Miejskiego w Poniatowej  
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Tabela delimitacyjna 11. AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA – organizacje niezarejestrowane 

Liczba niezarejestrowanych organizacji pozarządowych na 1000 mieszkańców 

Nowe Miasto - 

Południe 
0,0 

 

Tysiąclecia 0,0 

Przylesie 0,0 

Szczuczki 

Kolonia 
0,0 

Wólka 

Łubkowska 
0,0 

Nowe Miasto - 

Północ 
0,0 

Leśniczówka 0,0 

Plizin 0,0 

Niezabitów-

Kolonia 
0,0 

Henin 0,0 

Kraczewice 

Rządowe 
0,0 

Poniatowa-

Kolonia (3 i 4) 
0,0 

Przedwiośnie 0,0 

Stare Miasto - 

Modrzewiowa 
0,0 

Kocianów 0,0 

Spławy 0,0 

Poniatowa-

Kolonia (1 i 2) 
0,0 

Tysiąclecia-

Kraczewicka 
0,0 

Kraczewice 

Prywatne 
0,0 

Młynki 0,0 

Dąbrowa 

Wronowska 
0,0 

Stare Miasto 1,3 

Kowala Druga 1,9 

Kowala Pierwsza 2,2 

Niezabitów 2,4 

Poniatowa (wieś) 3,9 

Zofianka 4,7 

Obliźniak 6,5 

Średnia dla gminy 0,8 

O aktywności społecznej mieszkańców świadczy również uczestnictwo w nieformalnych organizacjach pozarządowych takich jak: koła 

gospodyń wiejskich, kluby seniora czy stowarzyszenia na rzecz lokalnych tradycji. Działalność takich organizacji sprzyja integracji 

mieszkańców oraz jest dobrą formą ich aktywizacji. 

Na obszarze aż 21 jednostek pomocniczych gminy nie funkcjonuje żadna niezarejestrowana organizacja pozarządowa. 

W przypadku tego wskaźnika skala kolorów została odwrócona: niższe wartości posiadają większe nasycenie, ponieważ świadczą o gorszej 

sytuacji w danej jednostce. 

Źródło: dane Urzędu Miejskiego w Poniatowej 
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Tabela delimitacyjna 12. WSKAŹNIK BEZROBOCIA 

Udział liczby osób bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym (%) 

Stare Miasto 20,4 

 

Leśniczówka 17,9 

Niezabitów 17,1 

Plizin 13,7 

Kowala Druga 13,7 

Nowe Miasto – 

Południe 
12,6 

Przylesie 11,0 

Poniatowa-

Kolonia (3 i 4) 
10,8 

Kowala Pierwsza 10,7 

Poniatowa (wieś) 10,5 

Szczuczki Kolonia 10,4 

Tysiąclecia 9,9 

Henin 9,8 

Przedwiośnie 9,5 

Wólka 

Łubkowska 
9,5 

Nowe Miasto – 

Północ 
9,4 

Kocianów 9,3 

Kraczewice 

Rządowe 
8,7 

Tysiąclecia – 

Kraczewicka 
8,2 

Kraczewice 

Prywatne 
7,9 

Dąbrowa 

Wronowska 
7,7 

Zofianka 7,5 

Niezabitów-

Kolonia 
7,2 

Młynki 6,0 

Spławy 3,9 

Obliźniak 1,1 

Poniatowa-

Kolonia (1 i 2) 
1,1 

Stare Miasto – 

Modrzewiowa 
0,0 

Średnia dla gminy 9,48 

Bezrobocie jest problemem, który dotyka każdą gminę w Polsce. Zawsze znajdą się osoby, które z przyczyn od siebie niezależnych lub z własnej 

winy nie mogą podjąć zatrudnienia. Prowadzi to do problemów społecznych takich jak: ubóstwo, patologie, przestępczość, marazm, izolacja 

społeczna. W celu zminimalizowania bezrobocia należy podjąć wszelkie działania zmierzające do włączenia społecznego i poprawy warunków 

do rozwoju przedsiębiorczości. 

Wskaźnik bezrobocia tj. udział liczby osób bezrobotnych w liczbie osób w wieku produkcyjnym mierzy poziom bezrobocia wśród osób, które 

potencjalnie mogłyby pracować. Największy wskaźnik bezrobocia charakteryzuje jednostki: Stare Miasto, Leśniczówka i Niezabitów, natomiast 

osób bezrobotnych nie odnotowano w jednostce Stare Miasto – Modrzewiowa. 

Źródło: dane Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim  
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Tabela delimitacyjna 13. BEZROBOTNI Z NISKIM WYKSZTAŁCENIEM 

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

Niezabitów 4,1 

 

Poniatowa-

Kolonia (3 i 4) 
3,9 

Stare Miasto 3,7 

Plizin 3,1 

Kocianów 3,0 

Leśniczówka 2,9 

Wólka 

Łubkowska 
2,9 

Kowala Pierwsza 2,7 

Szczuczki 

Kolonia 
2,6 

Zofianka 1,9 

Poniatowa (wieś) 1,4 

Kowala Druga 1,4 

Stare Miasto - 

Modrzewiowa 
1,1 

Henin 0,9 

Nowe Miasto - 

Północ 
0,9 

Kraczewice 

Prywatne 
0,9 

Przedwiośnie 0,9 

Przylesie 0,8 

Tysiąclecia 0,8 

Młynki 0,7 

Dąbrowa 

Wronowska 
0,7 

Nowe Miasto - 

Południe 
0,7 

Obliźniak 0,7 

Kraczewice 

Rządowe 
0,6 

Niezabitów-

Kolonia 
0,5 

Tysiąclecia - 

Kraczewicka 
0,2 

Spławy 0,0 

Poniatowa-

Kolonia (1 i 2) 
0,0 

Średnia dla gminy 1,6 

Szczególną grupą osób bezrobotnych są bezrobotni z niskim wykształceniem tj. gimnazjalnym i poniżej. Niskie wykształcenie tych osób może 

być jedną z przyczyn bezrobocia, dlatego ważne jest podjęcie działań w zakresie aktywizacji zawodowej tych osób oraz poprawy ich 

kwalifikacji, a także działań mających na celu przekwalifikowanie takich osób. 

Największy udział liczby osób bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym i niżej w ogólnej liczbie ludności największy jest w jednostkach: 

Niezabitów, Poniatowa-Kolonia (3 i 4), Stare Miasto, natomiast nie ma takich osób w jednostkach: Spławy i Poniatowa-Kolonia (1 i 2). 

Źródło: dane Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim   
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Tabela delimitacyjna 14. DŁUGOTRWAŁE BEZROBOCIE 

Udział liczby osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie ludności (%) 

Stare Miasto 9,6 

 

Niezabitów 8,9 

Leśniczówka 8,6 

Kowala Druga 6,8 

Wólka 

Łubkowska 
5,7 

Przylesie 5,0 

Kowala Pierwsza 4,9 

Kraczewice 

Rządowe 
4,8 

Szczuczki Kolonia 4,3 

Nowe Miasto - 

Południe 
4,3 

Przedwiośnie 4,3 

Plizin 3,9 

Poniatowa-

Kolonia (3 i 4) 
3,9 

Nowe Miasto - 

Północ 
3,9 

Poniatowa (wieś) 3,4 

Tysiąclecia 3,3 

Stare Miasto - 

Modrzewiowa 
3,2 

Tysiąclecia - 

Kraczewicka 
3,1 

Kocianów 3,0 

Niezabitów-

Kolonia 
2,9 

Zofianka 2,8 

Henin 2,7 

Dąbrowa 

Wronowska 
2,5 

Kraczewice 

Prywatne 
2,2 

Młynki 2,1 

Spławy 1,6 

Obliźniak 0,7 

Poniatowa-

Kolonia (1 i 2) 
0,6 

Średnia dla gminy 4 

Osoby długotrwale bezrobotne, tj. pozostające bez pracy co najmniej przez 1 rok w ciągu ostatnich 2 lat, potrzebują największej uwagi. Istotne 

jest zidentyfikowanie przyczyn takiego stanu rzeczy, w większości jest to rezygnacja ze starań i popadnięcie w stan pasywności i bierności. Do 

takich osób w szczególności należy skierować działania aktywizacyjne, zarówno społecznie, jak i zawodowo. 

Największy udział liczby osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie ludności występuje w jednostkach: Stare Miasto, Niezabitów, 

Leśniczówka i Kowala Druga. 

Źródło: dane Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim 
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Sfera gospodarcza 

Tabela delimitacyjna 15. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców 

Poniatowa 

Kolonia (3 i 4) 
5,6 

 

Spławy 8,0 

Szczuczki 

Kolonia 
8,6 

Poniatowa 

Kolonia (1 i 2) 
9,4 

Kraczewice 

Prywatne 
10,5 

Obliźniak 13,1 

Kowala Druga 13,5 

Niezabitów 

Kolonia 
14,6 

Kocianów 15,2 

Leśniczówka 17,2 

Zofianka 18,6 

Niezabitów 21,7 

Poniatowa (wieś) 21,7 

Dąbrowa 

Wronowska 
22,1 

Plizin 22,2 

Kraczewice 

Rządowe 
22,7 

Przylesie 23,1 

Nowe Miasto – 

Południe 
23,4 

Stare Miasto 27,5 

Przedwiośnie 27,5 

Wólka 

Łubkowska 
28,6 

Osiedle 

Tysiąclecia 
29,4 

Młynki 31,7 

Stare Miasto – 

Modrzewiowa 
32,1 

Kowala Pierwsza 33,5 

Nowe Miasto – 

Północ 
46,7 

Osiedle 

Tysiąclecia – 

Kraczewicka 

52,4 

Henin 79,0 

Średnia dla gminy 24,3 

Poziom przedsiębiorczości mieszkańców jest istotnym wskaźnikiem jakości kapitału ludzkiego. Mieszkańcy przedsiębiorczy nie boją się brania 

życia we własne ręce, zakładania własnej działalności gospodarczej i pracy na własny rachunek. Im mniej przedsiębiorstw, tym mniej miejsc 

pracy dla lokalnej ludności, dlatego tak istotne jest stworzenie korzystnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości. 

Najmniej podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców działa w sołectwie Poniatowa Kolonia (3 i 4), natomiast najwięcej w 

sołectwie Henin. 

W przypadku tego wskaźnika skala kolorów została odwrócona: niższe wartości posiadają większe nasycenie, ponieważ świadczą o gorszej 

sytuacji w danej jednostce. 

Źródło: dane Urzędu Miejskiego w Poniatowej  
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Sfera przestrzenno-funkcjonalna 

Tabela delimitacyjna 16. DEGRADACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ 

Udział liczby obiektów zdegradowanych w ogólnej liczbie obiektów zdegradowanych w gminie (%) 

Stare Miasto 69,2 

 

Tysiąclecia 7,7 

Kocianów 7,7 

Spławy 7,7 

Obliźniak 7,7 

Nowe Miasto - 

Południe 
0,0 

Przylesie 0,0 

Szczuczki Kolonia 0,0 

Wólka 

Łubkowska 
0,0 

Nowe Miasto - 

Północ 
0,0 

Leśniczówka 0,0 

Plizin 0,0 

Niezabitów 0,0 

Niezabitów-

Kolonia 
0,0 

Henin 0,0 

Kraczewice 

Rządowe 
0,0 

Poniatowa-

Kolonia (3 i 4) 
0,0 

Przedwiośnie 0,0 

Stare Miasto - 

Modrzewiowa 
0,0 

Kowala Pierwsza 0,0 

Poniatowa (wieś) 0,0 

Poniatowa-

Kolonia (1 i 2) 
0,0 

Tysiąclecia - 

Kraczewicka 
0,0 

Zofianka 0,0 

Kraczewice 

Prywatne 
0,0 

Młynki 0,0 

Kowala Druga 0,0 

Dąbrowa 

Wronowska 
0,0 

Średnia dla gminy 3,6 

Degradacja przestrzeni publicznej przejawia się m.in. w występowaniu zdegradowanych, zaniedbanych obiektów: pustostanów, budynków 

niewykorzystanych, które utraciły swoją funkcję. Z powodu występowania takich obiektów przestrzeń przestaje być reprezentacyjna, co 

przekłada się na atrakcyjność turystyczno-gospodarczą.  

Zdegradowane obiekty, zaburzające ład przestrzenny, występują na obszarze jednostek:  Stare Miasto, Tysiąclecia, Kocianów, Spławy, 

Obliźniak, przy czym zdecydowanie najwięcej jest ich na terenach poprzemysłowych Starego Miasta. 

Źródło: dane Urzędu Miejskiego w Poniatowej 
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Tabela delimitacyjna 17. POTRZEBY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI 

Gęstość zaludnienia (os./km2) 

Nowe Miasto 

– Północ 
13920,0 

 

Nowe Miasto 

– Południe 
12410,0 

Tysiąclecia – 

Kraczewicka 
9360,0 

Stare Miasto - 

Modrzewiowa 
2805,0 

Tysiąclecia 2468,8 

Przedwiośnie 2000,0 

Młynki 536,0 

Przylesie 325,0 

Henin 276,7 

Poniatowa-

Kolonia (1 i 2) 
139,1 

Stare Miasto 109,1 

Plizin 107,1 

Dąbrowa 

Wronowska 
104,6 

Poniatowa 

(wieś) 
99,4 

Spławy 96,2 

Zofianka 89,6 

Kowala 

Pierwsza 
83,0 

Leśniczówka 82,9 

Kraczewice 

Prywatne 
80,5 

Wólka 

Łubkowska 
77,8 

Kraczewice 

Rządowe 
76,7 

Poniatowa-

Kolonia (3 i 4) 
74,2 

Kowala Druga 71,8 

Niezabitów-

Kolonia 
58,6 

Niezabitów 55,9 

Szczuczki 

Kolonia 
54,2 

Kocianów 48,9 

Obliźniak 38,3 

Średnia dla 

gminy 
173 

Gęstość zaludnienia to wskaźnik obrazujący potrzeby w zakresie zagospodarowania przestrzennego, gdyż duże zagęszczenie ludności generuje 

konieczność odpowiedniego, funkcjonalnego zagospodarowania przestrzeni. Obszar o wysokiej gęstości zaludnienia wymaga odpowiedniego 

układu ulic i budynków, koncentracji obiektów usługowych – zarówno komercyjnych, jak i publicznych, odpowiedniej powierzchni terenów 

zielonych służących wypoczynkowi i rekreacji. 

Największą gęstością zaludnienia w gminie Poniatowa charakteryzują się jednostki miejskie: Nowe Miasto – Północ, Nowe Miasto – Południe, 

Tysiąclecia – Kraczewicka, Stare Miasto – Modrzewiowa i Tysiąclecia. Jest to obszar zabudowany budynkami wielorodzinnymi, które na 

niewielkiej powierzchni skupia dużą liczbę ludności. 

Źródło: dane Urzędu Miejskiego w Poniatowej 
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Tabela delimitacyjna 18. DOSTĘPNOŚĆ INFRASTRUKTURY KULTURY 

Liczba obiektów kulturowych na 1000 mieszkańców 

Tysiąclecia 0,0 

 

Przylesie 0,0 

Wólka 

Łubkowska 
0,0 

Nowe Miasto - 

Północ 
0,0 

Leśniczówka 0,0 

Plizin 0,0 

Niezabitów-

Kolonia 
0,0 

Henin 0,0 

Kraczewice 

Rządowe 
0,0 

Przedwiośnie 0,0 

Kocianów 0,0 

Poniatowa-

Kolonia (1 i 2) 
0,0 

Tysiąclecia - 

Kraczewicka 
0,0 

Obliźniak 0,0 

Młynki 0,0 

Nowe Miasto - 

Południe 
0,8 

Stare Miasto - 

Modrzewiowa 
1,8 

Kowala Druga 1,9 

Poniatowa (wieś) 2,0 

Kowala Pierwsza 2,2 

Niezabitów 2,4 

Dąbrowa 

Wronowska 
2,5 

Kraczewice 

Prywatne 
3,0 

Szczuczki Kolonia 4,3 

Zofianka 4,7 

Stare Miasto 5,2 

Poniatowa-

Kolonia (3 i 4) 
5,6 

Spławy 8,0 

Średnia dla gminy 1,6 

W kultywowaniu lokalnych tradycji, jak również budowaniu więzi międzyludzkich, bardzo istotne są obiekty kulturowe (m.in.: świetlice, 

ośrodki kultury, izby regionalne). Dostępność do obiektów kulturowych jest bardzo ważna w kontekście rozwoju przestrzennego i społecznego 

gminy. W przypadku większości jednostek pomocniczych gminy Poniatowa dostępność ta jest ograniczona. 

Aż 15 z 28 jednostek nie posiada na swoim obszarze obiektów o charakterze kulturowym. 

W przypadku tego wskaźnika skala kolorów została odwrócona: niższe wartości posiadają większe nasycenie, ponieważ świadczą o gorszej 

sytuacji w danej jednostce. 

Źródło: dane Urzędu Miejskiego w Poniatowej 
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Sfera techniczna 

Tabela delimitacyjna 19. DEGRADACJA TKANKI MIESZKANIOWEJ 

Udział budynków mieszkalnych wybudowanych przed 1989 r. w ogólnej liczbie budynków (%) 

Nowe Miasto - 

Południe 

100,

0 

 

Wólka 

Łubkowska 

100,

0 

Nowe Miasto - 

Północ 

100,

0 

Spławy 
100,

0 

Poniatowa-

Kolonia (1 i 2) 

100,

0 

Młynki 
100,

0 

Niezabitów-

Kolonia 
98,1 

Niezabitów 97,5 

Szczuczki 

Kolonia 
96,6 

Kraczewice 

Rządowe 
95,6 

Tysiąclecia 93,8 

Przedwiośnie 93,3 

Obliźniak 92,9 

Poniatowa (wieś) 90,9 

Stare Miasto 89,5 

Kocianów 87,9 

Kowala Pierwsza 87,3 

Dąbrowa 

Wronowska 
85,1 

Stare Miasto - 

Modrzewiowa 
76,9 

Przylesie 73,9 

Plizin 72,9 

Poniatowa-

Kolonia (3 i 4) 
70,5 

Zofianka 59,3 

Leśniczówka 54,7 

Tysiąclecia - 

Kraczewicka 
50,0 

Kowala Druga 43,3 

Henin 22,7 

Kraczewice 

Prywatne 
0,0 

Średnia dla gminy 79,7 

Stan techniczny tkanki mieszkaniowej jest bardzo dla jakości życia mieszkańców. Zdegradowane budynki mieszkalne stwarzają szereg 

problemów w ich użytkowaniu związanych m.in. z utrzymaniem ciepła (nieszczelne drzwi i okna, problemy z ogrzewaniem), wilgocią itp. 

W gminie Poniatowa 100% budynków zostało wybudowanych przed 1989 r. w jednostkach: Nowe Miasto – Południe, Wólka Łubkowska, 

Nowe Miasto – Północ, Spławy, Poniatowa-Kolonia (1 i 2) oraz Młynki. 

Źródło: dane Urzędu Miejskiego w Poniatowej 
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Tabela delimitacyjna 20. DEGRADACJA BUDYNKÓW NA TERENIE GMINY 

Liczba budynków wymagających remontu na 1 km2 

Młynki 144,0 

 

Nowe Miasto – 

Południe 
110,0 

Spławy 64,6 

Poniatowa-

Kolonia (3 i 4) 
63,3 

Przylesie 57,5 

Wólka 

Łubkowska 
54,4 

Kraczewice 

Rządowe 
52,4 

Poniatowa 

(wieś) 
51,4 

Stare Miasto – 

Modrzewiowa 
45,0 

Henin 40,4 

Plizin 36,2 

Kowala 

Pierwsza 
35,4 

Zofianka 35,0 

Szczuczki 

Kolonia 
34,7 

Niezabitów-

Kolonia 
33,4 

Nowe Miasto – 

Północ 
30,0 

Przedwiośnie 30,0 

Dąbrowa 

Wronowska 
26,9 

Obliźniak 26,5 

Kowala Druga 16,9 

Kraczewice 

Prywatne 
16,9 

Niezabitów 12,8 

Leśniczówka 11,4 

Tysiąclecia – 

Kraczewicka 
10,0 

Poniatowa-

Kolonia (1 i 2) 
8,3 

Kocianów 7,4 

Stare Miasto 2,1 

Tysiąclecia 0,0 

Średnia dla 

gminy 
37,7 

Problemem w sferze technicznej jest degradacja budynków, którą potwierdza liczba budynków wymagających remontu na obszarze 1 km2. Są 

to budynki wymagające termomodernizacji oraz, w przeważającej części, likwidacji eternitu jako pokrycia dachowego. Zdegradowane budynki 

przyczyniają się do obniżenia jakości przestrzeni, w szczególności przestrzeni publicznych. 

Najwięcej budynków wymagających remontu na 1 km2 znajduje się na obszarze jednostek: Młynki i Nowe Miasto – Południe. Nie ma takich 

budynków na obszarze jednostki Tysiąclecia. 

Źródło: dane Urzędu Miejskiego w Poniatowej 
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Sfera środowiskowa 

Tabela delimitacyjna 21. ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA 

Udział budynków z węglowymi kotłami ciepła w ogólnej liczbie budynków (%) 

Wólka 

Łubkowska 
100,0 

 

Plizin 100,0 

Niezabitów-

Kolonia 
100,0 

Spławy 100,0 

Poniatowa-

Kolonia (1 i 2) 
100,0 

Kraczewice 

Rządowe 
97,8 

Niezabitów 97,5 

Szczuczki 

Kolonia 
96,6 

Dąbrowa 

Wronowska 
96,0 

Kocianów 93,9 

Poniatowa-

Kolonia (3 i 4) 
91,8 

Kraczewice 

Prywatne 
85,4 

Młynki 82,0 

Leśniczówka 81,1 

Obliźniak 76,2 

Przylesie 73,9 

Zofianka 72,2 

Poniatowa 

(wieś) 
72,0 

Kowala 

Pierwsza 
71,8 

Kowala Druga 42,5 

Henin 38,1 

Stare Miasto 10,5 

Nowe Miasto – 

Południe 
0,0 

Tysiąclecia 0,0 

Nowe Miasto – 

Północ  
0,0 

Przedwiośnie 0,0 

Stare Miasto – 

Modrzewiowa  
0,0 

Tysiąclecia – 

Kraczewicka  
0,0 

Średnia dla 

gminy 
63,6 

W gminie Poniatowa, szczególnie na obszarze wiejskim, problemy środowiskowe wynikają z nieodpowiednio dobranych, przestarzałych źródeł 

ciepła. Jest to jeden z powodów niskiej emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych do atmosfery i problemów z tym związanych tj. 

zanieczyszczenie powietrza, niski komfort życia i problemy zdrowotne ludności. 

Analizie podlegał udział budynków na terenie jednostek pomocniczych korzystających z węglowych kotłów ciepła. W gminie Poniatowa 

wszystkie budynki mieszkalne posiadają węglowe kotły ciepła w sołectwach: Wólka Łubkowska, Plizin, Niezabitów-Kolonia, Spławy 

i Poniatowa-Kolonia (1 i 2). Obszar centrum miasta nie korzysta z węglowych kotłów ciepła, gdyż energię cieplną pobiera z miejskiej sieci 

ciepłowniczej, którą zasila SFW Energia Sp. z o.o. Zakład ciepłowniczy Poniatowa zlokalizowany przy ulicy Przemysłowej 8 – Stare Miasto. 

Źródło: dane Urzędu Miejskiego w Poniatowej  
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Tabela delimitacyjna 22. OBSZARY CHRONIONE 

Udział powierzchni obszarów chronionych w powierzchni obszarów chronionych w gminie (%) 

Stare Miasto 33,6 

 

Plizin 20,7 

Leśniczówka 19,4 

Dąbrowa 

Wronowska 
17,5 

Kowala Druga 8,9 

Nowe Miasto – 

Południe  
0,0 

Tysiąclecia 0,0 

Przylesie 0,0 

Szczuczki Kolonia 0,0 

Wólka 

Łubkowska 
0,0 

Nowe Miasto – 

Północ  
0,0 

Niezabitów 0,0 

Niezabitów-

Kolonia 
0,0 

Henin 0,0 

Kraczewice 

Rządowe 
0,0 

Poniatowa-

Kolonia (3 i 4) 
0,0 

Przedwiośnie 0,0 

Stare Miasto – 

Modrzewiowa  
0,0 

Kocianów 0,0 

Kowala Pierwsza 0,0 

Poniatowa (wieś) 0,0 

Spławy 0,0 

Poniatowa-

Kolonia (1 i 2) 
0,0 

Tysiąclecia – 

Kraczewicka  
0,0 

Obliźniak 0,0 

Zofianka 0,0 

Kraczewice 

Prywatne 
0,0 

Młynki 0,0 

Średnia dla gminy 3,6 

Kolejnym wskaźnikiem obrazującym problemy w sferze środowiskowej jest udział powierzchni obszarów chronionych w powierzchni gminy. 

Obszary chronione to zarówno duży potencjał np. w zakresie rozwoju turystyki przyrodniczej oraz miejsc rekreacji i wypoczynku, jak 

i problemy formalno-prawne, które się wiążą z ich występowaniem. Duży udział obszarów chronionych jest barierą w rozwoju niektórych 

branż działalności gospodarczej m.in. odnawialnych źródeł energii. 

Na obszarze gminy Poniatowa nie występuje duża liczba i powierzchnia obszarów chronionych. Koncentrują się one w południowej części 

gminy. Obszary te występują na terenie jednostek pomocniczych: Stare Miasto, Plizin, Leśniczówka, Dąbrowa Wronowska, Kowala Druga. 

Pozostałe jednostki nie posiadają na swoim obszarze terenów objętych ochroną. 

Źródło: dane Urzędu Miejskiego w Poniatowej 
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Po przeprowadzeniu analizy każdego z 22 wybranych wskaźników, przy pomocy narzędzi GIS 

nałożono na siebie warstwy obrazujące jednostki pomocnicze, w których wartość wskaźników jest 

gorsza niż średnia dla gminy, które na powyższych mapach zostały oznaczone szrafurą: 

  

Po ustawieniu przezroczystości na poziomie 80% powstała mapa obrazująca nawarstwienie się 

problemów zobrazowanych przez wszystkie wskaźniki poddane analizie. 

Ryc. 4. Nawarstwienie się problemów zobrazowanych przez wskaźniki 

 
Źródło: opracowanie własne 

W celu jeszcze precyzyjniejszego uwidocznienia nawarstwienia się negatywnych zjawisk w pięciu 

analizowanych sferach, wydzielono jednostki pomocnicze, w których występuje kumulacja 

problemów w każdej sferze. W przypadku sfery gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej 

i środowiskowej wybrano jednostki, w których występują wskaźniki gorsze od średniej dla gminy, 

natomiast w przypadku sfery społecznej, do analizy której wykorzystano najwięcej wskaźników, 

wybrano te jednostki, w których występuje powyżej 7 (7-14) wskaźników gorszych od średniej. 
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Ryc. 5. Koncentracja negatywnych zjawisk w pięciu sferach – każda sfera oddzielnie 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Po nałożeniu na siebie warstw przedstawiających wszystkie sfery unaoczniła się kumulacja problemów 

w 9 jednostkach pomocniczych gminy Poniatowa. 

Ryc. 6. Koncentracja negatywnych zjawisk w pięciu sferach – wszystkie sfery razem 

 
Źródło: opracowanie własne 

Powyższą analizę przestrzenną potwierdza analiza statystyczna. W poniższej tabeli zaprezentowano 

liczbę wskaźników gorszych niż średnia dla gminy w każdej jednostce w poszczególnych sferach. 

Najwięcej takich wskaźników występuje w jednostkach: Nowe Miasto – Południe, Stare Miasto, 

Tysiąclecia, Przylesie, Szczuczki Kolonia, Wólka Łubkowska, Nowe Miasto – Północ, Leśniczówka 

i Plizin. 
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Tabela 8. Liczba wskaźników gorszych niż średnia dla gminy w każdej jednostce pomocniczej w poszczególnych sferach 

DELIMITACJA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I REWITALIZACJI GMINY PONIATOWA 

Liczba wskaźników gorszych niż średnia dla gminy w poszczególnych sferach 

JEDNOSTKA 
SFERA 

SPOŁECZNA 

SFERA 

GOSPODARCZA 

SFERA 

PRZESTRZENNO-

FUNKCJONALNA 

SFERA 

TECHNICZNA 

SFERA 

ŚRODOWISKOWA 

OCENA 

SUMARYCZNA 

Gmina 14 1 3 2 2 22 

Nowe Miasto - 

Południe 
12 1 2 2 0 17 

Przylesie 9 1 1 2 1 14 

Stare Miasto 10 0 1 1 1 13 

Tysiąclecia 9 0 3 1 0 13 

Nowe Miasto - 

Północ 
9 0 2 1 0 12 

Szczuczki 

Kolonia 
9 1 0 1 1 12 

Wólka 

Łubkowska 
8 0 1 2 1 12 

Leśniczówka 8 1 1 0 2 12 

Plizin 8 1 1 0 2 12 

Niezabitów 8 1 0 1 1 11 

Niezabitów-

Kolonia 
7 1 1 1 1 11 

Henin 7 0 2 1 0 10 

Przedwiośnie 7 0 2 1 0 10 

Stare Miasto - 

Modrzewiowa 
8 0 1 1 0 10 

Kraczewice 

Rządowe 
5 1 1 2 1 10 

Poniatowa-

Kolonia (3 i 4) 
7 1 0 1 1 10 

Kocianów 4 1 2 1 1 9 

Poniatowa 

(wieś) 
5 1 0 2 1 9 

Spławy 4 1 1 2 1 9 

Kowala 

Pierwsza 
6 0 0 1 1 8 

Tysiąclecia - 

Kraczewicka 
6 0 2 0 0 8 

Poniatowa-

Kolonia (1 i 2) 
4 1 1 1 1 8 

Młynki 2 0 2 2 1 7 

Obliźniak 2 1 2 1 1 7 

Zofianka 5 1 0 0 1 7 

Kraczewice 

Prywatne 
5 1 0 0 1 7 

Kowala Druga 4 1 0 0 1 6 

Dąbrowa 

Wronowska 
1 1 0 1 2 5 

Źródło: opracowanie własne 
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Analiza jakościowa (diagnoza), analiza wielokryterialna (zarówno analiza przestrzenna przy pomocy 

narzędzi GIS, jak i analiza statystyczna w powyższej tabeli) oraz przeprowadzone konsultacje 

społeczne wskazują na 9 jednostek pomocniczych, na których występuje stan kryzysowy, 

przejawiający się nagromadzeniem zjawisk kryzysowych w sferze społecznej, gospodarczej, 

przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej (powyżej 12 wskaźników gorszych od 

średniej). W związku z powyższym jednostki te zostały uznane za obszar zdegradowany w gminie 

Poniatowa, który składa się z trzech podobszarów nieposiadających wspólnych granic: 

 Obszar I: Leśniczówka; 

 Obszar II: Tysiąclecia, Nowe Miasto – Północ, Nowe Miasto – Południe, Przylesie, Stare 

Miasto, Plizin; 

 Obszar III: Wólka Łubkowska, Szczuczki Kolonia. 

Wyznaczony obszar zdegradowany zajmuje łącznie 18,3 km2 powierzchni, co stanowi 22% 

powierzchni gminy oraz jest zamieszkały przez 6 334 osoby tj. 43,5% mieszkańców gminy. 

Ryc. 7. Obszar zdegradowany w gminie Poniatowa 

 
Źródło: opracowanie własne  
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3.3. DELIMITACJA OBSZARU REWITALIZACJI 

W związku z wynikami delimitacji, która wskazała jako obszar zdegradowany 9 jednostek 

pomocniczych w gminie Poniatowa (zajmujący 22% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez 43,5% 

mieszkańców) oraz odnosząc się do Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych 

na lata 2014-2020 Ministerstwa Rozwoju oraz Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r., 

które wskazują, iż obszar rewitalizacji nie może zajmować więcej niż 20% powierzchni gminy oraz 

obejmować więcej niż 30% ludności, zaszła konieczność ograniczenia obszaru rewitalizacji w ramach 

obszaru zdegradowanego. Po wykonaniu szczegółowej analizy obszaru, na podstawie informacji 

dotyczących rozwoju gminy oraz wyników spotkań konsultacyjnych i ankietyzacji jako obszar 

rewitalizacji, na którym gmina zamierza prowadzić rewitalizację wybrano 4 jednostki pomocnicze 

charakteryzujące się kumulacją negatywnych zjawisk (najwyższa ocena stanu kryzysowego – powyżej 

13 wskaźników gorszych od średniej): 

 Nowe Miasto – Południe, 

 Stare Miasto, 

 Tysiąclecia, 

 Przylesie. 

Wyznaczony obszar rewitalizacji w gminie Poniatowa zajmuje 10,5% powierzchni gminy (8,8 km2) 

i jest zamieszkany przez 29,1% jej mieszkańców (4 240 osób). 

Ryc. 8. Obszar rewitalizacji na tle obszaru zdegradowanego w gminie Poniatowa 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Wyznaczony w gminie Poniatowa obszar rewitalizacji to teren obejmujący centralną i południową 

część miasta Poniatowa, na którym skupiają się najważniejsze obiekty użyteczności publicznej. Do 

centrum przylega strefa turystyczno-rekreacyjna, gdzie znajduje się 10 zbiorników wodnych, 

stanowiących duży potencjał do rozwoju tej funkcji. Obszar rewitalizacji obejmuje również strefę 

przemysłową tj. teren po byłych Zakładach Elektromaszynowych EDA, na którym zlokalizowana jest 

większość zakładów produkcyjnych w mieście. 

Obszar rewitalizacji wyróżnia się kumulacją problemów społecznych i innych negatywnych zjawisk 

z pozostałych sfer, przez co ograniczone są jego dotychczasowe funkcje: 

 sfera społeczna – na wyznaczonym obszarze najczęściej dochodzi do różnego rodzaju 

przestępstw, wykroczeń oraz interwencji publicznych, co świadczy o tym, iż kumulują się tutaj 

patologie społeczne, przez co mieszkańcy mają ograniczone poczucie bezpieczeństwa. Nie jest 

to obszar atrakcyjny do zamieszkania, wyprowadza się stąd najwięcej ludności. Jest to również 

teren gdzie widoczny jest proces starzenia się społeczeństwa, gdyż zamieszkuje go najmniejsza 

liczba osób w wieku przedprodukcyjnym w gminie oraz znaczna liczba osób w wieku 

poprodukcyjnym. Na wyznaczonym obszarze kumulują się problemy patologii w rodzinach, 

jest to obszar zamieszkały przez największą liczbę rodzin, posiadających „niebieską kartę” 

i niezdolnych do opieki nad dziećmi oraz o największej liczbie policyjnych interwencji 

domowych. Upadek Zakładów Elektromaszynowych EDA, dających utrzymanie większości 

rodzin w mieście, przyczynił się do zatracenia więzi społecznych oraz do wysokiego wskaźnika 

bezrobocia, w tym wysokiego odsetka osób długotrwale bezrobotnych tj. pozostających bez 

pracy co najmniej przez rok w okresie ostatnich 2 lat. Dodatkowo brak lokalnych liderów 

powoduje bardzo słabe zaangażowanie ludności w sprawy społeczne oraz słabą wzajemną 

integrację; 

 sfera gospodarcza – na wyznaczonym obszarze rewitalizacji znajduje się stosunkowo duża 

liczba podmiotów gospodarczych, które jednak wymagają wsparcia, m.in. poprzez poprawę 

estetyki i funkcjonalności przestrzeni, w której prowadzą działalność; 

 sfera przestrzenno-funkcjonalna – obszar jednostek Nowe Miasto – Południe, Stare Miasto, 

Tysiąclecia i Przylesie charakteryzuje się licznymi problemami przestrzennymi. Na terenie 

Starego Miasta znajduje się największa w całej gminie liczba budynków zdegradowanych 

i niewykorzystanych, głównie na obszarze byłych Zakładów Elektromaszynowych EDA. 

Zdegradowana przestrzeń znajduje się również w centrum miasta – głównie jest to Plac 

Konstytucji 3-go Maja (Tysiąclecia), gdzie znajdują się szpecące wymagające remontu budynki, 

w których obecnie funkcjonują obiekty handlowe. Najbardziej szpecącym elementem 

przestrzeni w tym miejscu jest zaniedbany i od dawna nie pełniący swej funkcji szalet miejski. 

Plac Konstytucji 3-go Maja jest skupiskiem patologii tj. alkoholizm i narkomania. Kolejnym 

miejscem publicznym wymagającym rewitalizacji jest targowisko miejskie w Poniatowej, 

zlokalizowane na ul. Brzozowej. Jest to asfaltowa ulica, która w godzinach 8.00-16.00 pełni rolę 

targowiska. Do godziny 16:00 obowiązuje tu zakaz poruszania się pojazdów, po tej godzinie 

ulica jest drogą dojazdową do Placu Konstytucji 3-go Maja. 

 sfera techniczna – na terenie obszaru rewitalizacji znajduje się znaczna liczba starych, 

wymagających remontu budynków. Osiedle Stare Miasto jest najstarszym osiedlem 
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w Poniatowej, powstałym przy Zakładach Elektromaszynowych EDA, na którym znajdują się 

budynki pochodzące z lat 30 i 40 XX wieku. W centrum miasta obserwuje się duże natężenie 

ruchu samochodowego. Problemem w sferze technicznej jest również zaniedbana 

i niewykorzystana infrastruktura kolejki wąskotorowej; 

 sfera środowiskowa – obszar rewitalizacji obejmuje tereny miejskie, na których nie występują 

budynki z węglowymi kotłami ciepła, jednak dużym zagrożeniem dla środowiska jest SFW 

Energia Sp. z o.o. Zakład ciepłowniczy Poniatowa zlokalizowany przy ulicy Przemysłowej 8 na 

osiedlu Stare Miasto, który wytwarza ciepło na bazie spalania węgla, co zanieczyszcza 

powietrze. Zagrożeniem dla wód są zanieczyszczenia generowane przez zakłady przemysłowe. 

Występuje tu także zanieczyszczenie gruntów spowodowane transportem samochodowym 

oraz położeniem wysypisk śmieci (w tym dzikich wysypisk w okolicach stawów). Problemem 

w tej sferze jest również zbliżanie się zabudowy do dolin rzecznych, co ogranicza ich funkcje 

korytarzy ekologicznych.  

Wyznaczone 4 jednostki pomocnicze gminy Poniatowa, składające się na obszar rewitalizacji, mają 

istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego oraz posiadają duży potencjał, którego wykorzystanie 

spowoduje duże korzyści dla całej gminy. Skupione są tutaj najważniejsze instytucje pełniące funkcje 

reprezentacyjne i centrotwórcze gminy: 

 Urząd Miejski – ul. Młodzieżowa 2, 

 Miejsko-Gminny Zespół do spraw Obsługi Oświaty w Poniatowej – ul. Młodzieżowa 2, 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniatowej – ul. Młodzieżowa 2, 

 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Poniatowej – ul. Młodzieżowa 4, 

 Centrum Kultury, Promocji i Turystyki – ul. Fabryczna 1, 

 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Poniatowej – ul. Fabryczna 1, 

 Przedszkole Miejskie w Poniatowej – ul. Szkolna 7, 

 Gimnazjum im. Jana Pawła II w Poniatowej – ul. Szkolna 8, 

 Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej – ul. Szkolna 9. 

Obszar rewitalizacji to również teren o dużym znaczeniu dla funkcji wypoczynkowo-rekreacyjnej dla 

mieszkańców oraz funkcji turystycznej ze względu na kompleks 10 stawów oraz ogromny potencjał 

poniatowskich lasów. 

Jest to również teren przemysłowy – bardzo ważny dla lokalnej gospodarki, gdyż tutaj znajdują się 

największe zakłady produkcyjne w gminie oraz tereny inwestycyjne gotowe do zagospodarowania 

przez nowych inwestorów. Obszar Starego Miasta posiada również zasób niewykorzystanych 

budynków i lokali, które można przystosować do pełnienia nowych funkcji np. kulturowych.  

Grupy społeczne, zamieszkujące obszar rewitalizacji w gminie Poniatowa, wymagające największego 

wsparcia to przede wszystkim: 

 seniorzy – w zakresie dziennej opieki, aktywizacji i integracji ze społeczeństwem, 

 młodzież – zajęcia pozalekcyjne rozwijające pasje, stworzenie warunków do nowoczesnej 

nauki w kierunkach ważnych dla lokalnej gospodarki, 

 dzieci – stworzenie przyjaznej przestrzeni do rozwoju psycho-fizycznego, 
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 osoby bezrobotne – w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej, poszerzenia kwalifikacji 

i stworzenia warunków do rozwoju przedsiębiorczości m.in. w branży turystycznej, 

 osoby ubogie, uzależnione od pomocy społecznej, ulegające patologiom – integracja społeczna, 

angażowanie w sprawy lokalnej społeczności, programy wychodzenia z ubóstwa i pomocy 

w rozwiązywaniu problemów. 

Działania rewitalizacyjne we wszystkich sferach równocześnie przyczynią się do wyprowadzenia 

z kryzysu społeczności zamieszkującej wyznaczony obszar rewitalizacji, pomogą odzyskać istniejące 

dawniej funkcje tego obszaru i wykreować powstanie nowych, zgodnych z aktualnymi potrzebami 

mieszkańców. 
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Ryc. 9. Obszar rewitalizacji w gminie Poniatowa 

 

Jednostki pomocnicze wchodzące 

w skład obszaru rewitalizacji: 

 Nowe Miasto – Południe, 

 Stare Miasto, 

 Tysiąclecia, 

 Przylesie. 

 

Powierzchnia: 8,8 km2 

(10,5% powierzchni gminy) 

 

Liczba mieszkańców: 4 240 osób 

(29,1% mieszkańców gminy) 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Poniżej przedstawiono fotografie przedstawiające kluczowe miejsca na obszarze rewitalizacji w gminie 

Poniatowa. 

Fot. 2. Targowisko miejskie na ul. Brzozowej 

 
Źródło: EuroCompass Sp. z o.o. 

Fot. 3. Plac Konstytucji 3 Maja z przystankiem autobusowym 

 
Źródło: EuroCompass Sp. z o.o. 

Fot. 4. Niezagospodarowany zbiornik wodny oraz park miejski 

 
Źródło: EuroCompass Sp. z o.o. 
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Fot. 5. Teren po byłych Zakładach Elektromaszynowych EDA 

 

Źródła: http://um.poniatowa.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=24&strona=1 

http://forum.e-

poniatowa.pl/viewtopic.php?t=25&postdays=0&postorder=asc&start=100&sid=2cb450da2dc6fd8ca213d88d77bf7a37 
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4.  WIZJA STANU OBSZARU PO PRZEPROWADZENIU REWITALIZACJI  

Wizja to projekcja stanu obszaru rewitalizacji po przeprowadzeniu rewitalizacji, w perspektywie 

okresu obowiązywania programu tj. w 2023 r. Formułując wizję określamy gdzie zamierzamy dojść ze 

zmianami w tych częściach gminy Poniatowa, w których widoczne są największe problemy.  

Kompleksowa rewitalizacja i koncentracja działań w mieście Poniatowa przyczyni się do podniesienia 

jakości życia mieszkańców, tworząc atrakcyjną przestrzeń do życia i spędzania wolnego czasu oraz 

rozwoju gospodarczego. Działania rewitalizacyjne pozwolą na aktywny udział lokalnej społeczności 

w pozytywnych zmianach na obszarze rewitalizacji. 

Szczególną troską w procesie rewitalizacji objęci zostaną mieszkańcy wykluczeni lub zagrożeni 

wykluczeniem społecznym (osoby ubogie, bezrobotne, starsze i samotne, dotknięte różnymi formami 

patologii społecznych). Ich włączenie społeczne będzie możliwe dzięki poprawie ich komfortu życia, 

integracji ze społecznością lokalną oraz aktywizacji społecznej i zawodowej. 

Wizję wypracowano w oparciu o konsultacje z interesariuszami rewitalizacji, w szczególności 

z lokalną społecznością oraz analizę kierunków rozwoju wskazanych w obowiązujących dokumentach 

strategicznych gminy. W wizji uwzględniono wszystkie niezbędne aspekty rewitalizacji tj. aspekty 

społeczne, gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, techniczne i środowiskowe. 

 

 

 

W 2023 roku obszar rewitalizacji w gminie Poniatowa jest obszarem: 

 bezpiecznym o wysokiej jakości życia i ograniczonym 

występowaniu problemów społecznych, 

 konkurencyjnym pod względem gospodarczym, przyjaznym dla 

obecnych i przyszłych przedsiębiorców oraz turystów, 

 o atrakcyjnej i funkcjonalnie zagospodarowanej przestrzeni 

publicznej, 

 wyposażonym w niezbędną infrastrukturę mieszkaniową 

i techniczną, 

 o czystym środowisku sprzyjającym wypoczynkowi, rekreacji 

i turystyce. 
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Powyższa wizja obejmuje następujące aspekty rewitalizacyjne:  
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Bezpieczeństwo, wysoka jakość życia i ograniczone występowanie problemów społecznych 

W 2023 roku obszar rewitalizacji jest miejscem bezpiecznym dla mieszkańców i turystów dzięki 

rozwiniętemu systemowi oświetlenia i monitoringu miejsc publicznych. Osoby niepełnosprawne są 

zintegrowane z osobami zdrowymi dzięki przystosowanej przestrzeni i organizacji różnorodnych wydarzeń 

temu służących. Mieszkańcy są aktywni zawodowo i społecznie oraz zaangażowani w życie społeczności 

poprzez uczestnictwo w życiu kulturowym m.in. w organizowanych cyklicznie imprezach i festynach. 

Organizacje pozarządowe prężnie działają na rzecz rozwoju obszaru rewitalizacji i całej gminy, a mieszkańcy 

są odpowiedzialni za swoje miejsce zamieszkania oraz dbają o przestrzenie wspólne. Ponadto działania 

rewitalizacyjne przyczynią się do zwiększenia kompetencji i umiejętności zawodowych wspieranych osób 

i grup, a tym samym do wzmocnienia ich pozycji konkurencyjnej na rynku pracy. W efekcie 

przeprowadzonych działań rewitalizacyjnych osoby oraz grupy zagrożone wykluczeniem społecznym 

uzyskają możliwość szerszego zaspokajania potrzeb życiowych i społecznych. W szczególności zwiększona 

zostanie możliwość korzystania z różnorodnych usług publicznych (zwłaszcza zdrowotnych, kulturalnych 

i edukacyjnych) dzięki wyposażeniu w infrastrukturę społeczną obejmującą miejsca do integracji wszystkich 

grup wiekowych (dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów). Ograniczone zostaną różnego rodzaju 

problemy społeczne, których szczególna koncentracja występuje na terenie wyznaczonym jako obszar 

rewitalizacji w gminie Poniatowa. Działania rewitalizacyjne przewidziane w LPR służyć będą 

przeciwdziałaniu procesom wykluczenia i marginalizacji społecznej, wynikającym m.in. z podeszłego wieku, 

niepełnosprawności, ubóstwa lub bezrobocia i w rezultacie przyczynią się do szerszej aktywizacji społecznej 

i zawodowej tych osób i grup (zwłaszcza osób starszych, niepełnosprawnych, ubogich i bezrobotnych). 

Działania przewidziane w niniejszym programie służyć będą ich włączeniu w różne wymiary życia 

społecznego.   
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 Konkurencyjność pod względem gospodarczym, przyjazność dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców oraz 

turystów 

Na obszarze rewitalizacji w 2023 r. dobrze funkcjonuje lokalna gospodarka, a mieszkańcy wykazują się dużą 

aktywnością zawodową, w tym samozatrudnieniem. Konkurencyjna oferta inwestycyjna przyciąga nowych 

inwestorów, ponieważ wykorzystywane są lokalne potencjały (lasy, wody, historia) dla rozwoju 

przedsiębiorczości, w tym branży turystycznej. Rezultatem działań rewitalizacyjnych przewidzianych 

w niniejszym programie będzie rozwój lokalnej przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy. 
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Atrakcyjna i funkcjonalnie zagospodarowana przestrzeń publiczna 

W 2023 r. Miasto Poniatowa posiada reprezentacyjne centrum będące wizytówką gminy. Utworzone oraz 

funkcjonalnie zagospodarowane przestrzenie publiczne służą podejmowaniu różnych inicjatywy (m.in. 

kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych, itp.) zarówno przez podmioty publiczne (np. instytucje kultury), jak 

również przez samych mieszkańców. Tym samym przestrzenie te służą szerszej integracji oraz aktywizacji 

mieszkańców w różnych sferach życia społecznego. Atrakcyjna przestrzeń sprzyja również prowadzeniu 

działalności gospodarczej (w tym turystycznej) przez przedsiębiorców. Nieestetyczne i zaniedbane budynki 

są odnowione, dzięki czemu lepiej mogą pełnić swoje funkcje lub są przystosowane do pełnienia nowych, 

zgodnych z aktualnymi potrzebami mieszkańców. 
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Wyposażenie w niezbędną infrastrukturę mieszkaniową i techniczną 

W 2023 r. gmina dysponuje zasobami mieszkaniowymi o odpowiednim standardzie, dzięki czemu ludność 

chętnie się tu osiedla. Obiekty zabytkowe wykorzystywane są do celów społeczno-kulturowych, a ich stan 

jest zadawalający. Infrastruktura drogowa i chodniki pozwalają mieszkańcom i turystom na bezpieczne 

poruszanie się. Poprawie ulegnie również poziom obsługi komunikacyjnej obszaru rewitalizacji w zakresie 

komunikacji publicznej. Na obszarze rewitalizacji funkcjonuje sieć ścieżek rowerowych i ciągów pieszych, 

które sprzyjają rekreacji mieszkańców i rozwojowi turystyki. Odpowiednie wyposażenie w infrastrukturę 

techniczną sprzyja rozwojowi społeczno-gospodarczemu obszaru rewitalizacji i całej gminy. 
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 Czyste środowisko sprzyjające wypoczynkowi, rekreacji i turystyce 

Tereny leśne i wodne na obszarze rewitalizacji w 2023 roku są uporządkowane i racjonalnie udostępnione dla 

mieszkańców i turystów. Mieszkańcy mają dużą świadomość ekologiczną i dbają o środowisko. Szeroko 

wykorzystywane są odnawialne źródła energii i energooszczędne rozwiązania w sektorze mieszkaniowym, 

gospodarczym i publicznym, natomiast w efekcie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej 

ukierunkowanej na zwiększenie wydajności energetycznej poprawie uległ stan powietrza atmosferycznego. 

 

W związku z powyższym w 2023 roku obszar rewitalizacji gminy Poniatowa będzie miejscem 

intensywnego i zrównoważonego pod względem przestrzenno-środowiskowym rozwoju społeczno-

gospodarczego, z przyjazną i atrakcyjną przestrzenią do życia dla mieszkańców, wypoczynku dla 

turystów i prowadzenia działalności dla obecnych i potencjalnych inwestorów. 
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5.  CELE REWITALIZACJI I KIERUNKI DZIAŁAŃ 

Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Poniatowa na lata 2017-2023 opiera się na 

kompleksowym ujęciu procesu rewitalizacji, obejmującym działania zarówno w sferze społecznej, jak 

i w sferze gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej.  

W niniejszym dokumencie obowiązuje hierarchiczny układ celów składający się z 4 celów rewitalizacji 

oraz kierunków działań, które odpowiadają zidentyfikowanym potrzebom rewitalizacyjnym. Cele 

rewitalizacji nawiązują bezpośrednio do wizji obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji, stanowiąc 

sposób jej osiągnięcia. Kolejność celów nie stanowi o hierarchii ich ważności lub kolejności wdrażania, 

są one na tym samym poziomie ważności zgodnie z zasadą kompleksowości rewitalizacji.  

Cele mają charakter ramowy i odnoszą się do specyfiki wyznaczonego obszaru rewitalizacji na terenie 

gminy Poniatowa tj. jednostek pomocniczych: 

 Nowe Miasto – Południe, 

 Stare Miasto, 

 Tysiąclecia, 

 Przylesie. 

Cele zostały określone przy udziale społeczności lokalnej zamieszkującej ten obszar w procesie 

partycypacji społecznej. Wykorzystano metodę „future city game” podczas drugiego spotkania 

konsultacyjnego, przy pomocy której mieszkańcy wskazali najważniejsze cele obszaru rewitalizacji 

w każdej sferze, co następnie zostało skonfrontowane z propozycjami ekspertów. W ten sposób 

powstały cele uwzględniające zarówno postulaty mieszkańców, jak i sugestie ekspertów zewnętrznych. 

Podczas identyfikowania celów uwzględniono również udział niezależnych od gminy podmiotów 

lokalnych i mieszkańców obszaru rewitalizacji w ich wdrażaniu poprzez realizację projektów/ 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 

Wyznaczone cele rewitalizacji odpowiadają kryteriom SMART, ponieważ są: 

S – skonkretyzowane – jasno stwierdzają, czego dotyczy Lokalny Program Rewitalizacji i w jaki sposób 

zamierza to osiągnąć, 

M – mierzalne – możliwe do zmierzenia przy pomocy wskaźników, 

A – osiągalne – technicznie wykonalne biorąc pod uwagę zakres LPR, 

R – realistyczne – wyznaczone w oparciu o dostępne środki, czas i zakres interwencji, 

T – terminowe – zostaną zrealizowane w okresie obowiązywania Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Poniatowa na lata 2017-2023. 

Cele rewitalizacji oraz kierunki działań odpowiadają wcześniej zidentyfikowanym potrzebom i służą 

eliminacji, bądź ograniczeniu negatywnych zjawisk na wyznaczonym obszarze rewitalizacji, co nastąpi 

poprzez rozwój społeczny (zapobieganie patologiom społecznym, marginalizacji, wykluczeniu, 

przestępczości, zmniejszenie bezrobocia, poprawę stanu infrastruktury społecznej), rozwój 
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gospodarczy (tworzenie nowych miejsc pracy, wzrost konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw), 

rozwój przestrzenno-funkcjonalny i techniczny (poprawę jakości przestrzeni publicznych, poprawę 

stanu infrastruktury technicznej, renowację zabytków) i rozwój środowiskowy (poprawę jakości 

środowiska, edukację ekologiczną, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii). W związku 

z powyższym cele rewitalizacji są odpowiedzią na zidentyfikowane problemy we wszystkich sferach: 

społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i  środowiskowej: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 cel rewitalizacji obejmuje realizację zadań w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu 

i bezrobociu poprzez zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej lokalnej ludności oraz 

podniesienia jakości życia poprzez poprawę bezpieczeństwa i rozwój infrastruktury społeczno-

kulturowej. Ważnymi aspektami w ramach realizowanych przedsięwzięć będą: integracja osób 

nieaktywnych zawodowo oraz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, wszelkie działania 

aktywizujące najmłodszych mieszkańców z terenu gminy, pobudzenie aktywności kulturalnej 

mieszkańców, aktywizacja i integracja seniorów. Ważnym elementem w funkcjonowaniu społeczności 

lokalnej jest dostęp do niezbędnej infrastruktury społecznej tj. edukacyjnej, kulturowej, sportowej, 

zdrowotnej i pomocy społecznej. 

Wzmocnienie przedsiębiorczości i poprawa lokalnego rynku pracy na obszarze rewitalizacji będzie 

możliwe w wyniku realizacji 2 celu rewitalizacji. Wyznaczone kierunki działań obejmują: 

wzmocnienie działalności lokalnych przedsiębiorstw w celu poprawy ich konkurencyjności, 

promowanie zakładania działalności gospodarczej w celu pobudzenia przedsiębiorczości mieszkańców 

gminy oraz wspieranie rozwoju terenów aktywności gospodarczej. 

3 cel rewitalizacji: Kształtowanie atrakcyjnych 

i funkcjonalnych przestrzeni publicznych, wyposażonych 

w odpowiednią infrastrukturę, służących zaspokojeniu 

potrzeb mieszkańców i przedsiębiorców 

2 cel rewitalizacji:  Ożywienie gospodarcze i turystyczne 

dzięki wykorzystaniu lokalnych zasobów 

SFERA PRZESTRZENNO-

FUNKCJONALNA 

 

SFERA TECHNICZNA 

SFERA GOSPODARCZA 

1 cel rewitalizacji:  Przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu i bezrobociu oraz poprawa jakości życia 

mieszkańców i ich wzajemnej integracji 

SFERA SPOŁECZNA 

4 cel rewitalizacji: Poprawa jakości środowiska 

przyrodniczego i wykorzystanie jego potencjału do 

rozwoju społeczno-gospodarczego 

SFERA ŚRODOWISKOWA 
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W ramach 3 celu rewitalizacji planuje się realizację przedsięwzięć prowadzących do wyprowadzenia 

wyznaczonego obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego pod względem zagospodarowania 

przestrzennego i poprawy infrastruktury technicznej. Obejmują one wszelkie inwestycje mające na 

celu uporządkowanie oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznych, w tym poprawę 

dotychczasowej funkcji obszaru, a także nadanie mu nowych funkcji. Ponadto planuje się realizację 

zadań, które mają na celu poprawę dostępności mieszkańców obszaru rewitalizacji, w tym osób 

niepełnosprawnych, do infrastruktury mieszkaniowej, technicznej i komunikacyjnej. 

4 cel rewitalizacji obejmuje poprawę jakości środowiska przyrodniczego i wykorzystanie jego zasobów 

do rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizacji i całej gminy. Będzie to możliwe poprzez 

podejmowanie działań mających na celu rozwój odnawialnych źródeł energii i innych 

energooszczędnych rozwiązań oraz zagospodarowanie i udostępnienie terenów leśnych i wodnych. 

Poniżej przedstawiono cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań. 
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Cele 

rewitalizacji 

1 cel rewitalizacji:  

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i bezrobociu oraz 

poprawa jakości życia mieszkańców i ich wzajemnej integracji 

2 cel rewitalizacji:  

Ożywienie gospodarcze i turystyczne 

dzięki wykorzystaniu lokalnych zasobów 

3 cel rewitalizacji: 

Kształtowanie atrakcyjnych 

i funkcjonalnych przestrzeni 

publicznych, wyposażonych w 

odpowiednią infrastrukturę, służących 

zaspokojeniu potrzeb mieszkańców 

i przedsiębiorców 

4 cel rewitalizacji: 

Poprawa jakości środowiska 

przyrodniczego 

i wykorzystanie jego 

potencjału do rozwoju 

społeczno-gospodarczego 

Kierunki 

działań 

 zwiększenie poziomu bezpieczeństwa (monitoring, większa 

liczba partoli policji) 

 tworzenie i rozwój żłobków i klubów malucha 

 tworzenie dziennych domów opieki i rehabilitacji dla seniorów 

i osób niepełnosprawnych 

 realizacja programów aktywizacji i integracji społecznej 

(warsztaty i szkolenia aktywizujące) 

 tworzenie miejsc integracji i spotkań dla mieszkańców tj. 

świetlic środowiskowych, klubów młodzieżowych i klubów 

seniora – adaptacja budynków, doposażenie, organizacja zajęć 

(dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów) 

 tworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji w plenerze (np. place 

zabaw, siłownie na powietrzu, boiska do gier zespołowych) 

 tworzenie i rozwijanie działalności spółdzielni socjalnych 

 wsparcie działalności organizacji pozarządowych i aktywnych 

grup mieszkańców 

 podniesienie poziomu jakości kształcenia w szkołach 

publicznych 

 realizacja programów profilaktycznych przeciwko 

uzależnieniom 

 realizacja programów pomocy dla osób dotkniętych różnymi 

rodzajami patologii społecznych 

 rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, 

sportowej, kulturalnej i zdrowotnej 

 promowanie i wspieranie zdrowego i aktywnego trybu życia 

 prowadzenie programów aktywizacji zawodowej 

i przeciwdziałania bezrobociu (staże i praktyki) 

 promocja przedsiębiorczości i postaw 

przedsiębiorczych wśród 

mieszkańców 

 tworzenie podmiotów wspierających 

potencjalnych przedsiębiorców 

(poradnictwo ekonomiczne, prawne, 

biznesowe) 

 tworzenie warunków do prowadzenia 

działalności gospodarczej (lokale do 

wynajęcia, uzbrojone tereny 

inwestycyjne, inkubator 

przedsiębiorczości) 

 promocja gospodarcza i turystyczna  

 identyfikacja i tworzenie atrakcji 

i produktów turystycznych opartych 

na lokalnych zasobach 

 modernizacja i rozwój infrastruktury 

turystycznej (np. infrastruktura  

noclegowa i gastronomiczna) 

 utworzenie reprezentacyjnego 

centrum gminy Poniatowa 

 poprawa estetyki i stanu 

technicznego obiektów 

zlokalizowanych w centrum gminy 

 utworzenie stałego targowiska 

 poprawa estetyki i atrakcyjności 

terenów zielonych, skwerów 

i parków 

 modernizacja i budowa dróg 

lokalnych i chodników oraz 

tworzenie miejsc parkingowych z 

uwzględnieniem potrzeb osób 

niepełnosprawnych 

 budowa i modernizacja sieci dróg 

i ścieżek rowerowych oraz pieszych 

 zagospodarowanie infrastruktury 

kolejki wąskotorowej 

 ochrona zasobów materialnych 

dziedzictwa kulturowego, w tym 

ochrona obiektów zabytkowych 

 modernizacja infrastruktury 

technicznej, np. wodno-

kanalizacyjnej 

 rozwój budownictwa komunalnego 

i socjalnego 

 organizacja szkoleń 

i kursów w zakresie 

postaw ekologicznych 

mieszkańców 

 wykorzystanie terenów 

leśnych i wodnych 

 utworzenie miejsc 

spotkań i wypoczynku 

blisko natury dla 

mieszkańców i turystów 

 wsparcie wykorzystania 

odnawialnych źródeł 

energii (kolektory 

słoneczne, fotowoltaika, 

pompy ciepła) 

 wykorzystanie 

energooszczędnych 

rozwiązań 

(termomodernizacja 

budynków, 

energooszczędne 

oświetlenie) 
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6.  LISTA PODSTAWOWYCH PROJEKTÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ 

REWITALIZACYJNYCH WRAZ Z ICH OPISAMI 

Biorąc pod uwagę wyznaczone cele w procesie konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy 

określono listę podstawowych projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych planowanych do realizacji 

na obszarze rewitalizacji. Każdy projekt/przedsięwzięcie zawiera wszystkie niezbędne informacje na 

temat przedsięwzięć rewitalizacyjnych tj. nazwa, podmiot realizujący, zakres projektu, lokalizacja, 

szacowana wartość, prognozowane rezultaty. 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE REWITALIZACYJNE NR 1 

Nazwa  

przedsięwzięcia 
REWITALIZACJA PONIATOWEJ SZANSĄ NA OŻYWIENIE SPOŁECZNO-GOSPODARCZE GMINY PONIATOWA 

Podmiot realizujący Gmina Poniatowa 

Zakres realizowanych 

zadań 

1. Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Poniatowej do potrzeb społecznych 

 remont i dostosowanie budynku szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym do funkcji 

edukacyjnej i zdrowotnej, w obiekcie organizowane będą spotkania dla osób starszych oraz zajęcia dla 

dzieci i młodzieży, związane z profilaktyką nadwagi i wad postawy, 

 dostosowanie obiektu i terenu wokół do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

 adaptacja istniejących budynków technicznych i gospodarczych na inne pomieszczenia pomocnicze do 

części sportowej i rekreacyjnej, 

 wzbogacenie funkcji sportowej o funkcję rekreacyjną i wypoczynkową (m.in. lodowisko, miejsce do 

wypoczynku i grillowania, miejsce na ognisko, elementy małej architektury, altana, wiata), 

 utworzenie wielostanowiskowego parkingu. 

2. Zagospodarowanie strefy publicznej w centrum miasta z uwzględnieniem funkcji rekreacyjnej 

 odtworzenie zabudowy zdegradowanej poprzez remont budynku handlowo-usługowego (w przypadku 

uzyskania ekspertyzy technicznej, potwierdzającej, iż stopień zdegradowania budynku uniemożliwia 

jego regenerację/renowację dopuszcza się możliwość zastąpienia tego budynku nowym) – etap I, 

 utworzenie zatoki przyjazdowo-odjazdowej oraz kilkustanowiskowego parkingu samochodowego, 

 zagospodarowanie terenu do zbiornika wodnego (m.in. wyznaczenie ścieżek, elementy małej 

architektury, zmiana nawierzchni, wykonanie prac mających na celu poprawę estetyki terenu), 

 zmiana układu komunikacyjnego, tj.: wyeliminowanie przeważającej funkcji parkingu (BUS) na Placu 

Konstytucji 3-go Maja na rzecz placu miejskiego z elementami małej architektury; wprowadzenie 

zieleni niskiej i średniej, 

 uporządkowanie komunikacji drogowej w centrum Poniatowej (tj. ul. Nałęczowska, ul. Brzozowa, ul. 

Targowa), 

 modernizacja ulicy Brzozowej na odcinku od ul. Nałęczowskiej do Wesołej, która stanowić będzie 

uzupełnienie dla nowego reprezentacyjnego placu miejskiego – w ramach działań inwestycyjnych 

zakłada się modernizację nawierzchni ulicy, wyposażenie w elementy małej architektury i zieleni 

miejskiej itd. Na odcinku tym uprzywilejowany będzie ruch pieszy, 
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 poprawa estetyki terenu wokół obiektów handlowo-usługowych położonych w paśmie pomiędzy ul. 

Brzozową, a Targową (podwórka) aby stanowiły jedność funkcjonalno-przestrzenną z planowanym 

placem miejskim i odnowioną ulicą Brzozową – w ramach działań inwestycyjnych zakłada się takie 

prace jak modernizację nawierzchni, aranżacje elewacji, wyposażenie w elementy małej architektury i 

zieleni miejskiej itd., 

 urządzenie i uporządkowanie placu miejskiego na potrzeby handlu i organizacji imprez plenerowych, 

 stworzenie strefy rekreacji i aktywnego wypoczynku na obszarze terenów zielonych położonych 

w południowo-wschodniej części obszaru (w sąsiedztwie istniejącej i planowanej zabudowy), 

zlokalizowane tam będą obiekty służące aktywnemu spędzeniu czasu (m.in. siłownia plenerowa, 

ścieżka zdrowia, plac zabaw dla dzieci młodszych, plac zabaw dla dzieci starszych, elementy małej 

architektury itd.) oraz meble parkowe (m.in. ławki, leżanki), pomost widokowy przy stawach, 

oświetlenie terenu, monitoring, 

 utworzenie strefy parkingowej dla sprzedających i kupujących. 

3. Zagospodarowanie terenów turystyczno-rekreacyjnych na obszarze parku miejskiego 

Zakłada się podzielenie obszaru na strefy funkcjonalne: 

 Strefa plażowo-kąpielowa – kompleksowy zespół obiektów służących rekreacji letniej z bogatym 

programem funkcjonalnym: 

 uporządkowanie terenu z uzupełnieniem o nowe elementy (ciągi pieszo-rowerowe, ścieżki, 

oświetlenie terenu, monitoring, elementy małej architektury), 

 modernizacja istniejących obiektów infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie kąpieliska 

z uzupełnieniem o dodatkowe elementy tj. m.in.: plac zabaw, plac wodny,  wykonanie 

dodatkowych robót wodno-kanalizacyjnych, 

 remont mostu pieszego i odnowienie mostu na ul. Nałęczowskiej; 

 Strefa sportowa – zespół boisk do gier i zabaw z zapleczem sanitarnym (wykorzystanie terenów byłego 

liceum), boisko do piłki plażowej: 

 modernizacja boiska do gry w piłkę plażową, 

 oświetlenie terenu; 

 Strefa dydaktyczna – zespół obiektów mający na celu propagowanie walorów lokalnego środowiska 

przyrodniczego (głównie związanego z wodą): 

 w jego skład wchodzić będzie wodna ścieżka edukacyjna (z szeregiem punktów edukacyjno-

ekspozycyjnych), 

 Strefa przyrodnicza – strefa przeznaczona wyłącznie pod terenowe urządzenia rekreacyjne nie 

oddziaływujące na środowisko i nie generujące hałasu: 

 w ramach strefy zakłada się realizację szeregu urządzeń umożliwiających kontakt z żywą 

przyrodą  (pomosty, ławki, zadaszenia, platformy widokowe itd.). 

Lokalizacja 

1. Szkoła Podstawowa – ul. Szkolna 9, 24-320 Poniatowa (obszar rewitalizacji) 

2. Strefa publiczna w centrum miasta – plac Konstytucji 3-go Maja, ul. Nałęczowska, ul. Brzozowa, ul. Targowa 

(obszar rewitalizacji) 

3. Tereny turystyczno-rekreacyjne  na obszarze parku miejskiego – ul. Nałęczowska, ul. Spacerowa (obszar 

rewitalizacji) 

Szacowana wartość 20 700 000,00 zł 

Możliwe źródła 

finansowania 
Środki własne gminy i fundusze UE – RPO WL na lata 2014-2020, działanie 13.3 

Okres realizacji 2018 r. – 2023 r. 
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Prognozowane rezultaty 

wraz ze sposobem ich 

oceny i zmierzenia przy 

pomocy wskaźników 

Projekt zakłada realizację kilku zintegrowanych, skoordynowanych przestrzennie i funkcjonalnie przedsięwzięć 

w zdegradowanej strefie centrum Poniatowej. Przestrzeń centrum Poniatowej zostanie przystosowana do 

pełnienia nowych funkcji społecznych – stanie się m.in. miejscem aktywnego wypoczynku, spotkań dla 

mieszkańców, miejscem dla rozwoju przedsiębiorczości, prowadzenia handlu i rozwoju turystyki, a także 

organizacji imprez masowych. Dodatkowo przystosowanie Szkoły Podstawowej do funkcjonowania Klubu/Domu 

Seniora przyczyni się do aktywizacji społecznej osób starszych i umożliwi realizację wielu działań 

integracyjnych. 

Wskaźniki produktu: 

 liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach 

 budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich 

 powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją 

 liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 

 otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich 

Wskaźniki rezultatu: 

 liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury społecznej/kulturalnej/turystycznej będącej 

przedmiotem projektu 

Komplementarność z 

przedsięwzięciami 

społecznymi 

(nieinfrastrukturalnymi) 

Projekt pn. „Rewitalizacja Poniatowej szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze gminy Poniatowa” planowany 

do dofinansowania z RPO WL na lata 2014-2020, działanie 13.3. Rewitalizacja obszarów miejskich jest 

komplementarny z planowanym do złożenia projektem pn. „Utworzenie Klubu Seniora w Poniatowej” w ramach 

działania 11.2. Usługi społeczne i zdrowotne. W ramach niniejszego projektu planowany jest remont 

i dostosowanie budynku szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym do funkcji edukacyjnej i zdrowotnej, 

głównie do organizacji spotkań osób starszych w ramach tworzonego w komplementarnym projekcie 

Klubu/Domu Seniora. Budynek zostanie w pełni przystosowany dla osób o ograniczonej sprawności oraz 

odpowiednio doposażony dzięki czemu Seniorzy zyskają miejsce spotkań i integracji. Projekt będzie również 

komplementarny z projektem Powiatowego Urzędu Pracy, ponieważ do pracy w Klubie/Domu Seniora 

angażowani będą stażyści kierowani przez PUP. Klub/Dom Seniora będzie również miejscem spotkań 

Poniatowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Dodatkowo w ramach niniejszego projektu planowane jest 

zagospodarowanie przestrzeni centrum Poniatowej oraz Parku Miejskiego, które znajdują się w niewielkiej 

odległości od remontowanego budynku, dzięki czemu seniorzy z Klubu/Domu Seniora, jak również członkowie 

innych stowarzyszeń działających w pobliżu oraz mieszkańcy zyskają miejsce do odpoczynku i regeneracji w 

plenerze (odnowiony Plac Konstytucji 3 Maja, bulwar Brzozowa, ścieżki piesze w parku). Zaadoptowany 

budynek szkoły podstawowej na Klub/Dom Seniora oraz zagospodarowana przestrzeń centrum i wokół stawów 

będzie wymagała utrzymania i działań pielęgnacyjnych, co zapewni planowana do utworzenia spółdzielnia 

socjalna Klubu Abstynenta ANIMUS. 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE REWITALIZACYJNE NR 2 

Nazwa  

przedsięwzięcia 

UTWORZENIE STREFY KULTURY SZANSĄ NA ZWIĘKSZENIE AKTYWNEGO UDZIAŁU MIESZKAŃCÓW W PRZEDSIĘWZIĘCIACH 

KULTURALNYCH 

Podmiot realizujący Gmina Poniatowa 

Zakres realizowanych 

zadań 

Projekt zakłada zagospodarowanie terenu przy stawie położonego na południe od ulicy Brzozowej (w tym także 

obszar „dużego targu”)  do funkcji imprez plenerowych  i widowiskowych, poprzez zakup i montaż „małej” i 

„dużej” sceny letniej. Dodatkowo na obszarze Parku Miejskiego w ramach projektu planuje się budowę obiektu 

amfiteatralnego z zapleczem sanitarno-socjalnym. 

Lokalizacja 
1. Błonia przy ul. Brzozowej (obszar rewitalizacji) 

2. Park Miejski (obszar rewitalizacji) 

Szacowana wartość 1 300 000,00 zł 

Możliwe źródła 

finansowania 
Środki własne gminy i fundusze UE – RPO WL na lata 2014-2020, działanie 13.3 
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Okres realizacji 2018 r. – 2023 r. 

Prognozowane rezultaty 

wraz ze sposobem ich 

oceny i zmierzenia przy 

pomocy wskaźników 

Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia sektora kultury i turystyki oraz zwiększenia aktywnego 

udziału mieszkańców w przedsięwzięciach kulturalnych organizowanych przez Urząd Miejski, Centrum Kultury 

Promocji i Turystyki w Poniatowej, Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz organizacje pozarządowe. 

Wskaźniki produktu: 

 liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach 

 budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich 

 liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 

Wskaźniki rezultatu: 

 liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury społecznej/kulturalnej/turystycznej będącej 

przedmiotem projektu 

Komplementarność z 

przedsięwzięciami 

społecznymi 

(nieinfrastrukturalnymi) 

Projekt pn. „Utworzenie strefy kultury szansą na zwiększenie aktywnego udziału mieszkańców 

w przedsięwzięciach kulturalnych” jest komplementarny z projektem pn. „Utworzenie Klubu Seniora 

w Poniatowej” planowanym do złożenia w ramach działania 11.2. Usługi społeczne i zdrowotne, ponieważ 

Seniorzy z Klubu/Domu Seniora będą uczestniczyli w imprezach i wydarzeniach plenerowych organizowanych 

dzięki małej i dużej scenie letniej, co będzie okazją do integracji i wypoczynku na łonie natury. Strefa kultury 

będzie służyła również innym organizacjom społecznym do organizacji imprez i wydarzeń integracyjnych. 

Będzie to miejsce, gdzie zarówno dzieci, młodzież, osoby dorosłe, jak i seniorzy i osoby niepełnosprawne będą 

mogły się spotkać i uczestniczyć w życiu społecznym i kulturalnym.  

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE REWITALIZACYJNE NR 3 

Nazwa  

przedsięwzięcia 

ZWIĘKSZENIE AKTYWNEGO UDZIAŁU MIESZKAŃCÓW W PRZEDSIĘWZIĘCIACH KULTURALNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ 

CENTRUM KULTURY PROMOCJI I TURYSTYKI W PONIATOWEJ PRZEZ MODERNIZACJĘ OBIEKTÓW 

Podmiot realizujący Gmina Poniatowa 

Zakres realizowanych 

zadań 

Modernizacja obiektów wraz z ich otoczeniem, w tym: 

 przebudowa z nadbudową i termomodernizacja budynku Centrum Kultury Promocji i Turystyki 

w Poniatowej – w zakresie robót jest rozbudowa budynku o zewnętrzną klatkę schodową, nadbudowa 

kondygnacji poddasza, prace remontowe i termomodernizacja budynku, wykonanie instalacji solarnej. 

W zakresie projektu jest również modernizacja wyposażenia domu kultury. 

 remont i przebudowa Kina „Czyn” wraz z adaptacją na potrzeby osób niepełnosprawnych – w zakresie 

projektu są roboty remontowe posadzek, tynków i okładzin ściennych, sufitów, prace malarskie. 

Aranżacja wejścia głównego do obsługi – kasa, szatnia, sala kinowa (sufit akustyczny) Izby Pamięci 

COP, scena, zaplecze. Wykonanie nowego biegu schodowego, remont tarasu z nową balustradą. W 

zakresie przebudowy budynku jest wykonanie sanitariatów przystosowanych dla osób 

niepełnosprawnych. Roboty elewacyjne, ocieplenie, detale architektoniczne, gzymsy, litery szyldu, 

izolacja fundamentów, nowe pokrycie dachu. Zakup podstawowego wyposażenia budynku. Na 

zewnątrz wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych, opaski, przebudowa schodów, napisy, remont 

nawierzchni z miejscem parkingowym dla osoby niepełnosprawnej, dróg wewnętrznych, terenów 

zielonych. 

Wybudowana i zmodernizowana infrastruktura kultury będzie dostosowana do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

Lokalizacja 
1. Centrum Kultury Promocji i Turystyki – ul. Fabryczna 1, 24-320 Poniatowa (obszar rewitalizacji) 

2. Kino „Czyn” – ul. 11 Listopada 4, 24-320 Poniatowa (obszar rewitalizacji) 

Szacowana wartość 4 803 285,88 zł 

Możliwe źródła 

finansowania 
Środki własne gminy i fundusze UE – RPO WL na lata 2014-2020, działanie 7.1 

Okres realizacji II kwartał 2016 r. – IV kwartał 2018 r. 
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Prognozowane rezultaty 

wraz ze sposobem ich 

oceny i zmierzenia przy 

pomocy wskaźników 

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia aktywnego udziału mieszkańców w przedsięwzięciach 

kulturalnych organizowanych przez Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej. 

Grupy docelowe projektu to mieszkańcy gminy, turyści i kuracjusze. Projekt przyczyni się do wzrostu 

atrakcyjności turystycznej gminy Poniatowa. W wyniku działań z zakresu infrastruktury na potrzeby integracji 

produktów turystycznych powstanie w Sali Kinowej Izba Pamięci Centralnego Okręgu Przemysłowego w 

Poniatowej i zamontowana zostanie tablica dot. produktu turystycznego NKW. Korzyści społeczno-gospodarcze 

osiągnięte przez realizację projektu to przede wszystkim wzmocnienie więzi społecznych mieszkańców poprzez 

budowanie świadomości, tożsamości dotyczącej dziedzictwa kulturowego Poniatowej oraz historii miasta. 

Uzupełniona zostanie oferta kulturalna, która wpisze się w istniejący system informacji turystycznej LOT KLW 

na terenie OF Powiśle, dzięki czemu przyciągnięta zostanie większa liczba odbiorców. 

Projekt łącznie z innymi projektami jest wykorzystywany przez mieszkańców gminy, powiatu oraz turystów, 

którzy jednocześnie są odbiorcami rezultatów projektów realizowanych w obszarze dziedzictwa naturalnego 

i kulturowego. 

Wskaźniki produktu: 

 liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem 

 liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 

Wskaźniki rezultatu: 

 wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa 

kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne 

 liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem 

 wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 

Komplementarność z 

przedsięwzięciami 

społecznymi 

(nieinfrastrukturalnymi) 

Projekt pn. „Zwiększenie aktywnego udziału mieszkańców w przedsięwzięciach kulturalnych organizowanych 

przez Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej przez modernizację obiektów” jest komplementarny 

z projektem pn. „Utworzenie Klubu Seniora w Poniatowej” planowanym do złożenia w ramach działania 11.2. 

Usługi społeczne i zdrowotne, ponieważ seniorzy będą uczestniczyli w organizowanych w CKPiT i kinie 

wydarzeniach kulturalnych. Zmodernizowane obiekty zaspokoją również potrzeby wielu działających na terenie 

gminy stowarzyszeń np. Towarzystwo Przyjaciół Poniatowej, które będą organizowały w budynkach różnorodne 

spotkania i wydarzenia przyczyniające się do wzmocnienia więzi społecznych. 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE REWITALIZACYJNE NR 4 

Nazwa  

przedsięwzięcia 
STACJA KULTURA – ZAGOSPODAROWANIE OTOCZENIA ZWIĄZANEGO TERYTORIALNIE I TEMATYCZNIE Z NKW 

Podmiot realizujący Gmina Poniatowa 

Zakres realizowanych 

zadań 

 zagospodarowanie otoczenia związanego terytorialnie i tematycznie z Nadwiślańską Kolejką Wąskotorową, 

 w obszarze oddziaływania Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej zostaną utworzone ścieżki historyczno-

dydaktyczne wraz z niezbędną infrastrukturą, 

 „Stacja Kultura” – zaplecze rekreacyjno-kulturowe (budowa miejsc parkingowych i postojowych, węzłów 

sanitarnych, elementów małej architektury, budowa zadaszeń, utworzenie ścieżek historyczno-

dydaktycznych, rowerowych, tras nordic walking), 

 utworzenie ścieżek rowerowych historyczno-dydaktycznych, od budynku stacji kolejowej Nadwiślańskiej 

Kolejki Wąskotorowej, 

 wykonanie robót budowlanych, modernizacyjnych w budynku dawnej prochowni w celu utworzenia 

punktu informacji turystycznej, 

 zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej w obiektach objętych projektem, 

 wykonanie modernizacji infrastruktury technicznej i sanitarnej dla obsługi turystów, 

 zagospodarowanie terenów przy ścieżce rowerowej, wokół obiektów dawnej prochowni, dwóch bunkrów 

w elementy małej architektury, zadaszenia, miejsca parkingowe, 

 oznaczenie miejsc atrakcyjnych turystycznie przy ścieżce rowerowej związanych m.in. z Centralnym 

Okręgiem Przemysłowym i z II wojną światową, 
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 zabezpieczenie i monitoring obiektów infrastruktury turystycznej na wypadek zagrożeń, 

 przystosowanie powstałej infrastruktury turystycznej do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

 zakup meleksów w celu obsługi turystów odwiedzających teren Stacji kolejkowej i przewozu po miejscach 

atrakcyjnych turystycznie. 

Lokalizacja Osiedle Stare Miasto (obszar rewitalizacji) 

Szacowana wartość 4 116 571,90 zł 

Możliwe źródła 

finansowania 
Środki własne gminy i fundusze UE – RPO WL na lata 2014-2020, działanie 7.3 

Okres realizacji IV kwartał 2016 r. – IV kwartał 2019 r. 

Prognozowane rezultaty 

wraz ze sposobem ich 

oceny i zmierzenia przy 

pomocy wskaźników 

Atrakcyjność Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej i jej położenie w bezpośrednim sąsiedztwie z produktami 

turystycznymi Gminy Poniatowa,  wpłyną na wykreowanie przedsięwzięcia  zintegrowanego, będącego 

wizytówką Lubelszczyzny. Zaplanowane w ramach projektu pn. „Stacja Kultura –  zagospodarowanie otoczenia 

związanego terytorialnie i tematycznie z Nadwiślańską Kolejką Wąskotorową” wpłynie na utworzenie spójnego 

produktu turystycznego. 

Modernizacja Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej i uruchomienie wszystkich istniejących linii kolejki 

przyczyni się do lepszego skomunikowania w ramach obszaru interwencji. 

Projekt przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej gminy Poniatowa. Korzyści społeczno-gospodarcze 

osiągnięte przez realizację projektu to przede wszystkim wzmocnienie więzi społecznych mieszkańców poprzez 

budowanie świadomości, tożsamości dotyczącej dziedzictwa kulturowego Poniatowej oraz historii miasta. 

Projekt wykorzystuje ICT dla celów marketingu terytorialnego. Dzięki współpracy partnerskiej i listu 

intencyjnego nastąpi wykorzystanie portalu turystycznego LOT KLW oraz stron Powiatu Opolskiego na potrzeby 

marketingu. Uzupełniona zostanie oferta kulturalna, która wpisze się w istniejący system informacji turystycznej 

LOT KLW na terenie OF Powiśle, dzięki czemu przyciągnięta zostanie większa liczba odbiorców. 

Dzięki kompleksowo zmodernizowanej infrastrukturze turystycznej podniesie się atrakcyjność powiatu 

opolskiego, a co za tym idzie atrakcyjność i pozytywny wizerunek województwa lubelskiego. Realizacja 

przedsięwzięcia zintegrowanego wpłynie na wzrost spójności terytorialnej obszaru Powiśla. 

Wskaźniki produktu  

 liczba przebudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych 

 długość wyznaczonych ścieżek rowerowych 

 liczba utworzonych punktów informacji turystycznej i infokiosków zapewniających obsługę w min. 2 

językach obcych 

Wskaźniki rezultatu: 

 wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin objętych wsparciem w miejscach należących do dziedzictwa 

kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne 

Komplementarność z 

przedsięwzięciami 

społecznymi 

(nieinfrastrukturalnymi) 

Projekt pn. „Stacja kultura – zagospodarowanie otoczenia związanego terytorialnie i tematycznie z NKW” jest 

komplementarny z planowanymi projektami społecznymi, ponieważ utworzona zostanie infrastruktura służąca 

rozwojowi turystyki, a także przyczyniająca się do wyeksponowania historii Poniatowej i pamięci 

o historycznych wydarzeniach związanych z II wojną światową lub Centralnym Okręgiem Przemysłowym, co 

przyczyni się do wzmocnienia więzi społecznych opartych na wspólnej historii. Jest to jeden z głównych 

obszarów działalności stowarzyszenia Towarzystwo Przyjaciół Poniatowej. 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE REWITALIZACYJNE NR 5 

Nazwa  

przedsięwzięcia 
PONIATOWA – KRAINA ZDROWEGO ODDECHU 

Podmiot realizujący Gmina Poniatowa 

Zakres realizowanych 

zadań 

Wykonanie pełnego zakresu prac dotyczących zbiorników wodnych i otoczenia tj.: czyszczenie dna zbiorników, 

remonty mnichów, wykonanie alejek, energooszczędne oświetlenie terenu. Kompleks stawów zostanie 

wyposażony w stanowiska edukacyjne (doświadczalne, stacja meteorologiczna, tablice na wystawy czasowe). 

Lokalizacja Okolice zbiorników wodnych w Mieście Poniatowa (obszar rewitalizacji) 
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Szacowana wartość 1 979 523,30 zł 

Możliwe źródła 

finansowania 
Środki własne gminy i fundusze UE – RPO WL na lata 2014-2020, działanie 7.1 

Okres realizacji 2018 r. – 2019 r. 

Prognozowane rezultaty 

wraz ze sposobem ich 

oceny i zmierzenia przy 

pomocy wskaźników 

Działania w ramach projektu będą służyć zachowaniu, ochronie i promowaniu potencjału naturalnego jakim jest 

kompleks 10 zbiorników wodnych w celu gospodarczego wykorzystania na potrzeby turystyki. Dzięki realizacji 

projektu nastąpi aktywna ochrona zasobów dziedzictwa przyrody oraz przywrócenie miastu funkcji społecznych 

i gospodarczych z jednoczesnym wsparciem zasobów ludzkich i przedsiębiorczości. Realizacja projektu przyczyni 

się do wzrostu liczby osób odwiedzających to miejsce, co będzie miało wpływ na rozwój przedsiębiorczości, 

przyczyni się też do obniżenia kosztów utrzymania zbiorników. Obszar realizacji projektu będzie stanowił 

miejsce integracji społeczności lokalnej, a także turystów i przyjezdnych kuracjuszy. 

Wskaźniki produktu: 

 liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 

 liczba wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego 

Wskaźniki rezultatu: 

 wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa 

kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne 

 wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 

Komplementarność z 

przedsięwzięciami 

społecznymi 

(nieinfrastrukturalnymi) 

Projekt pn. „Poniatowa – kraina zdrowego oddechu” jest komplementarny z projektem pn. „Utworzenie Klubu 

Seniora w Poniatowej” planowanym do złożenia w ramach działania 11.2. Usługi społeczne i zdrowotne, 

ponieważ seniorzy należący do klubu będą korzystać z wybudowanej i zmodernizowanej infrastruktury 

w ramach niniejszego projektu, gdyż jednym z najważniejszych czynników łagodzących wpływ wieku 

i umożliwiających tzw. pomyślne starzenie się jest regularna aktywność ruchowa. Zagospodarowane stawy będą 

przestrzenią służącą wszystkim mieszkańcom i organizacjom społecznym i przyczynią się do społeczno-

gospodarczego rozwoju całej gminy. 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE REWITALIZACYJNE NR 6 

Nazwa  

przedsięwzięcia 
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE PONIATOWA 

Podmiot realizujący Gmina Poniatowa 

Zakres realizowanych 

zadań 

Termomodernizacja następujących obiektów: 

 Budynek Gimnazjum w Poniatowej – docieplenie budynku, częściowa wymiana stolarki, przebudowa 

instalacji c.o. i c.w., 

 Budynek Szkoły Podstawowej w Poniatowej – docieplenie budynku, częściowa wymiana stolarki, 

przebudowa instalacji c.o. i c.w., 

 Budynek Urzędu Miejskiego w Poniatowej – docieplenie budynku, częściowa wymiana stolarki, 

przebudowa instalacji c.o. i c.w. wymiana przyłącza c.o. do budynku, montaż instalacji fotowoltaicznej, 

 Budynek Centrum Kultury Promocji i Turystyki – docieplenie budynku, częściowa wymiana stolarki, 

przebudowa instalacji c.o. i c.w., modernizacja węzła cieplnego, 

 Kino „Czyn” w Poniatowej – docieplenie budynku, wymiana stolarki, wykonanie nowego przyłącza c.o. 

Wymienione powyżej budynki planowane do termomodernizacji należą do szerszego projektu obejmującego 

również budynki położone poza obszarem rewitalizacji i obszarem zdegradowanym: 

 Szkoła Podstawowa w Niezabitowie – docieplenie budynku, wymiana stolarki, przebudowa instalacji 

c.o. i c.w., montaż instalacji solarnej, 

 Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wronowskiej – docieplenie budynku, wymiana stolarki, przebudowa 

kotłowni i instalacji c.o., c.w., przebudowa dachu, 

 Budynek Stołówki przy Szkole Podstawowej w Kowali – docieplenie budynku, wymiana stolarki, 

przebudowa instalacji c.o. i c.w. 
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Lokalizacja 

1. Gimnazjum – ul. Szkolna 8, 24-320 Poniatowa (obszar rewitalizacji) 

2. Szkoła Podstawowa – ul. Szkolna 9, 24-320 Poniatowa (obszar rewitalizacji) 

3. Urząd Miejski – ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa (obszar rewitalizacji) 

4. Centrum Kultury Promocji i Turystyki – ul. Fabryczna 1, 24-320 Poniatowa (obszar rewitalizacji) 

5. Kino „Czyn” – 11 Listopada 4, 24-320 Poniatowa (obszar rewitalizacji) 

6. Szkoła Podstawowa w Niezabitowie (poza obszarem rewitalizacji i zdegradowanym) 

7. Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wronowskiej (poza obszarem rewitalizacji i zdegradowanym) 

8. Stołówka przy Szkole Podstawowej w Kowali (poza obszarem rewitalizacji i zdegradowanym) 

Szacowana wartość 8 645 376,07 zł 

Możliwe źródła 

finansowania 
Środki własne gminy i fundusze UE – RPO WL na lata 2014-2020, działanie 5.2 

Okres realizacji 2016 r. – 2017 r. 

Prognozowane rezultaty 

wraz ze sposobem ich 

oceny i zmierzenia przy 

pomocy wskaźników 

Termomodernizacja obiektów pozytywnie wpłynie na estetykę krajobrazu oraz przyczyni się do komfortu 

i bezpieczeństwa mieszkańców oraz wszystkich użytkowników korzystających z budynków. Docieplenie 

obiektów przyniesie realne korzyści finansowe w postaci niższych rachunków za energię. 

Oddziaływanie tej inwestycji na środowisko naturalne należy określić, jako pozytywne. Poprawa jakości 

środowiska naturalnego, jakości życia mieszkańców oraz wzrost atrakcyjności gospodarczej regionu wpłynie na 

długotrwały i stabilny wzrost konkurencyjności obszaru, a w rezultacie przyczyni się do wzrostu atrakcyjności 

regionu województwa lubelskiego. 

Termomodernizacja budynków poza obszarem rewitalizacji i zdegradowanym pozytywnie wpłyną na środowisko 

przyrodnicze również na obszarze rewitalizacji. 

Wskaźniki produktu: 

 liczba zmodernizowanych energet. budynków 

 liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE 

 liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE 

 powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji 

Wskaźniki rezultatu: 

 ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 

 dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej 

 zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych 

 szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 

 produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji 

wykorzystujących OZE 

 produkcja energii cieplej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji 

wykorzystujących OZE 

 ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 

Komplementarność z 

przedsięwzięciami 

społecznymi 

(nieinfrastrukturalnymi) 

Projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Poniatowa” jest komplementarny 

z projektem pn. „Utworzenie Klubu Seniora w Poniatowej” planowanym do złożenia w ramach działania 11.2. 

Usługi społeczne i zdrowotne, ponieważ w ramach tego projektu termomodernizacji poddana zostanie obecna 

szkoła podstawowa w Poniatowej, w której po reformie edukacji planowane jest utworzenie Klubu/Domu 

Seniora. 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE REWITALIZACYJNE NR 7 

Nazwa  

przedsięwzięcia 
STACJA KULTURA  

Podmiot realizujący Probatus Sp. z o.o. Sp. k. 
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Zakres realizowanych 

zadań 

 remont zabytkowego budynku byłej stacji kolejki wąskotorowej: 

 zagospodarowanie parteru na restaurację oraz dobudowa ogródka restauracyjnego na wzór peronu 

kolejowego imitującego wejście na peron od strony torów kolejowych z semaforem, 

 zagospodarowanie pomieszczeń pierwszego piętra na pokoje hotelowe, 

 zagospodarowanie przestrzeni w podpiwniczeniu na salę konferencyjną; 

 zagospodarowanie otoczenia budynku: 

 utworzenie parku linowego, ścianki wspinaczkowej i miejsca do organizacji gry paintball, 

 zagospodarowanie części terenu pod miejsca parkingowe, 

 rekonstrukcja istniejącego torowiska kolejki wąskotorowej, 

 budowa nowego obiektu służącego jako miejsce występów oraz propagowania kultury (muszla 

koncertowa na powietrzu z zapleczem socjalnym, salą fitness, siłownią, „mini spa” służąca jako 

wzbogacenie oferty dla gości hotelowych i osób odwiedzających teren), 

 wykorzystanie projektowanej muszli koncertowej do utworzenia plenerowego kina samochodowego, 

 utworzenie ścieżek spacerowo-rowerowych w istniejącym lesie, 

 utworzenie miejsca inspiracji dla artystów – zagospodarowanie części terenu dla działalności artystów 

m.in. malarzy, rzeźbiarzy z pokazami najciekawszych prac artystycznych, 

 zagospodarowanie terenu i utworzenie unikatowego miejsca spójnego stylowo i tematycznie, 

wpisującego się w krajobraz i leśny charakter otaczającego terenu (mała architektura, detale, 

oświetlenie terenu utrzymane w jednym stylu). 

Lokalizacja ul. Kolejowa 2, 24-320 Poniatowa (obszar rewitalizacji) 

Szacowana wartość 4 000 000,00 zł 

Możliwe źródła 

finansowania 
Środki prywatne i fundusze UE – RPO WL na lata 2014-2020, działanie 13.3 

Okres realizacji 2017 r. – 2019 r. 

Prognozowane rezultaty 

wraz ze sposobem ich 

oceny i zmierzenia przy 

pomocy wskaźników 

Projektowany obszar to niezwykłe miejsce o ogromnym potencjale kulturowym i krajobrazowym. Istniejący 

budynek stacji kolejowej to historyczny obiekt o klasycznej budowie i bogatej przeszłości, znajdujący się w 

środku lasu, na obrzeżach miasta Poniatowa, z dala od miejskiego zgiełku. Niezwykła lokalizacja i możliwości 

jakie daje otaczający teren to idealne warunki do stworzenia miejsca będącego „oazą” dla szerokorozumianego 

grona miłośników, sympatyków i zwolenników kultury. Stacja kultura będzie posiadała dodatkowo rozwiniętą 

bazę hotelową, a pokoje będą spełniały oczekiwania najbardziej wymagających gości dzięki nadaniu im 

unikatowego charakteru. Istotnym elementem spajającym cały projekt jest istniejąca turystyczna kolejka 

wąskotorowa, której głównym przystankiem będzie „Stacja Kultura” dająca możliwość rozrywki, wypoczynku i 

obcowania z szeroko rozumianą kulturą. Projekt przyczyni się do rozwoju turystyki na tym obszarze, co w 

konsekwencji spowoduje zmniejszenie bezrobocia. 

Wskaźniki produktu: 

 liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach 

 liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 

 budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich 

 powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją 

 liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 

 otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich 

Wskaźniki rezultatu: 

 liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury społecznej/kulturalnej/turystycznej będącej 

przedmiotem projektu 

 powierzchnia terenów przygotowanych pod działalność gospodarczą 

 powierzchnia użytkowa budynków przygotowanych pod działalność gospodarczą 

 liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach 
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Komplementarność z 

przedsięwzięciami 

społecznymi 

(nieinfrastrukturalnymi) 

Projekt pn. „Stacja Kultura” jest komplementarny z projektem pn. „Utworzenie Klubu Seniora w Poniatowej” 

planowanym do złożenia w ramach działania 11.2. Usługi społeczne i zdrowotne, ponieważ poprawi 

infrastrukturę wokół stacji kolejki wąskotorowej, z której będą korzystali również członkowie Klubu/Domu 

Seniora.  

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE REWITALIZACYJNE NR 8 

Nazwa  

przedsięwzięcia 
CENTRUM REHABILITACJI 

Podmiot realizujący Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych Karolina Starek 

Zakres realizowanych 

zadań 

 remont części budynku biurowca po byłych Zakładach Elektromaszynowych EDA w celu utworzenia 

Ośrodka rehabilitacyjnego z pobytem czasowym całodobowym do 30 miejsc: 

 zagospodarowanie remontowanej powierzchni na gabinety zabiegowe, salę gimnastyczną, gabinety 

lekarskie, biura, sale konferencyjne, przedszkole, pokoje z łazienkami dla pensjonariuszy, zaplecze 

techniczno-sanitarne, kuchnię, stołówkę; 

 wyposażenie budynku: 

 specjalistyczne wyposażenie dla osób niepełnosprawnych, 

 wyposażenie biur, 

 wyposażenie pokoi pensjonariuszy; 

 zagospodarowanie otoczenia budynku: 

 utworzenie parku rekreacyjnego (altana, ogród zimowy, plac zabaw), 

 parking. 

Lokalizacja ul. Fabryczna 16, 24-320 Poniatowa (obszar rewitalizacji) 

Szacowana wartość 25 000 000,00 zł 

Możliwe źródła 

finansowania 
Środki prywatne i fundusze UE – RPO WL na lata 2014-2020, działanie 13.3 

Okres realizacji 2018 r. – 2023 r. 

Prognozowane rezultaty 

wraz ze sposobem ich 

oceny i zmierzenia przy 

pomocy wskaźników 

Projekt przyczyni się do podniesienia poziomu opieki zdrowotnej i dostępu do najnowszych technologii 

rehabilitacyjnych, zarówno na obszarze rewitalizacji, jak i w całej gminie Poniatowa. Zdegradowany 

poprzemysłowy budynek zostanie wyremontowany i zmodernizowany oraz zostaną mu nadane nowe funkcje,  

zagospodarowany zostanie również teren związany z budynkiem. 

Wskaźniki produktu: 

 liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach 

 liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 

 budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich 

 powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją 

 liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 

 otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich 

Wskaźniki rezultatu: 

 liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury społecznej/kulturalnej/turystycznej będącej 

przedmiotem projektu 

 powierzchnia terenów przygotowanych pod działalność gospodarczą 

 powierzchnia użytkowa budynków przygotowanych pod działalność gospodarczą 

 liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach 
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Komplementarność z 

przedsięwzięciami 

społecznymi 

(nieinfrastrukturalnymi) 

Projekt pn. „Centrum rehabilitacji” jest komplementarny z projektem pn. „Utworzenie Klubu Seniora 

w Poniatowej” planowanym do złożenia w ramach działania 11.2. Usługi społeczne i zdrowotne, ponieważ 

uczestnicy Klubu/Domu Seniora będą mogli korzystać z usług zdrowotnych i rehabilitacyjnych planowanego 

ośrodka rehabilitacyjnego. Projekt jest komplementarny również z innymi projektami nieinfrastrukturalnymi np. 

z projektem Stowarzyszenia Amazonki, mającym na celu edukację zdrowotną i rehabilitację po leczeniu raka 

piersi, która będzie mogła się odbywać z wykorzystaniem infrastruktury planowanego Centrum Rehabilitacji. 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE REWITALIZACYJNE NR 9 

Nazwa  

przedsięwzięcia 
BUDOWA BUDYNKÓW USŁUGOWO-TURYSTYCZNYCH  

Podmiot realizujący Gmina Poniatowa 

Zakres realizowanych 

zadań 

 budowa nowego niewielkiego pawilonu na Placu Konstytucji 3 Maja, mieszczącego m. in.  poczekalnię dla 

podróżujących, informację  turystyczną i komunikacyjną, zaplecze sanitarne, 

 budowa  nowego obiektu na Placu Konstytucji 3 Maja o funkcjach:  handlowej, usługowej, 

gastronomicznej, kulturalno-rekreacyjnej i sportowej, 

 budowa budynku techniczno-magazynowego przy ul. Brzozowej z pomieszczeniami sanitarnymi,  na 

potrzeby targu miejskiego „małego” i „dużego” oraz imprez plenerowych, 

 budowa budynku wielofunkcyjnego w pobliżu kąpieliska (punkt informacji turystycznej, baza ratownicza, 

przebieralnia, zaplecze sanitarne i socjalne, centrum monitoringu), 

 budowa zespołu obiektów mającego na celu propagowanie walorów lokalnego środowiska przyrodniczego 

(głównie związanego z wodą) –  w jego skład wchodzić będzie: pawilon ekspozycyjno-dydaktyczny: 

Centrum Edukacji Wodnej (lekcja z wodną fauną i florą w naturze). 

Lokalizacja Miasto Poniatowa (obszar rewitalizacji) 

Szacowana wartość 6 300 000,00 zł 

Możliwe źródła 

finansowania 
Środki własne gminy i fundusze UE 

Okres realizacji 2018 r. – 2023 r. 

Prognozowane rezultaty 

wraz ze sposobem ich 

oceny i zmierzenia przy 

pomocy wskaźników 

Podniesienie jakości zagospodarowania przestrzeni w centrum miasta Poniatowa, co przyczyni się do poprawy 

dostępności do usług dla mieszkańców. 

Wskaźniki produktu: 

 liczba wybudowanych budynków 

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

 liczba osób korzystających z nowo wybudowanych budynków 

Komplementarność z 

przedsięwzięciami 

społecznymi 

(nieinfrastrukturalnymi) 

Projekt pn. „Budowa budynków usługowo-turystycznych” jest komplementarny z projektem pn. „Utworzenie 

Klubu Seniora w Poniatowej” planowanym do złożenia w ramach działania 11.2. Usługi społeczne i zdrowotne, 

ponieważ seniorzy w ramach różnych aktywności będą z nich korzystać. 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE REWITALIZACYJNE NR 10 

Nazwa  

przedsięwzięcia 
UTWORZENIE KLUBU SENIORA W PONIATOWEJ 

Podmiot realizujący Gmina Poniatowa – Ośrodek Pomocy Społecznej/ partnerstwo PUP 
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Zakres realizowanych 

zadań 

 zagospodarowanie czasu wolnego po zakończeniu aktywności zawodowej (m.in. rozwijanie umiejętności i 

indywidualnych zainteresowań np. zajęcia kulinarne, zajęcia plastyczne, zajęcia z rękodzieła itp.); 

 zwiększenie aktywności i uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym; 

 działalność prozdrowotna (m.in. edukacja zdrowotna, spotkania z lekarzami); 

 działalność kulturalna (wyjścia do kina, czy teatru) i edukacyjna (m.in. nauka obsługi komputera, korzystania 

z Internetu); 

 prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowych np. nordic walking, 

zorganizowane zajęcia w ramach stref aktywności rodzinnej, aerobik, aqua-aerobik itp.; 

 tworzenie grup samopomocowych, których członkowie będą wzajemnie się wspierać w trudnościach życia 

codziennego; 

 poradnictwo prawne realizowane poprzez udzielanie seniorom informacji o obowiązujących przepisach z 

zakresu m.in. prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów; 

 poradnictwo psychologiczne realizowane poprzez proces diagnozowania, profilaktyki i terapii (np. 

poradnictwo grupowe i indywidualne); 

 poradnictwo rodzinne obejmujące funkcjonowanie rodziny (np. może być elementem poradnictwa 

psychologicznego). 

Lokalizacja ul. Szkolna 9, 24-320 Poniatowa (obszar rewitalizacji) 

Szacowana wartość 250 000,00 zł 

Możliwe źródła 

finansowania 
Środki własne gminy i fundusze UE – RPO WL na lata 2014-2020, działanie 11.2 

Okres realizacji grudzień 2020 r. – 2023 r. 

Prognozowane rezultaty 

wraz ze sposobem ich 

oceny i zmierzenia przy 

pomocy wskaźników 

W wyniku realizacji projektu poprawie ulegnie dostępność usług społecznych i kulturalnych dla osób starszych, 

którzy już nie są aktywni zawodowo. Projekt przyczyni się do ich wzajemnej integracji oraz aktywnego 

uczestnictwa w życiu społecznym. 

Wskaźniki produktu: 

 liczba osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi 

świadczonymi w interesie ogólnym 

 liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 

 liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich 

Wskaźniki rezultatu: 

 liczba wspartych miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu 

 projekt zakłada zapewnienie kompleksowych i zintegrowanych usług społecznych, kulturalnych 

i rekreacyjnych 

Komplementarność z 

przedsięwzięciami 

infrastrukturalnymi 

Planowany Klub Seniora będzie funkcjonował w dostosowanym i zmodernizowanym budynku Szkoły 

Podstawowej w ramach projektu „Rewitalizacja Poniatowej szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze gminy 

Poniatowa”. Ponadto seniorzy będą korzystali ze zmodernizowanej infrastruktury w centrum i parku miejskim. 

Komplementarnym przedsięwzięciem jest również utworzenie Centrum Rehabilitacji, które również będzie 

zaspokajało potrzeby zdrowotne osób starszych. 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE REWITALIZACYJNE NR 11 

Nazwa  

przedsięwzięcia 

WSPARCIE OSÓB PO PRZEBYTYCH CHOROBACH NOWOTWOROWYCH I DZIAŁANIA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI DLA 

MIESZKAŃCÓW PONIATOWEJ 

Podmiot realizujący Stowarzyszenie Amazonki 
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Zakres realizowanych 

zadań 

 edukacja prozdrowotna w ramach profilaktyki onkologicznej poprzez organizowanie spotkań edukacyjnych 

i konferencji z udziałem ekspertów, 

 rehabilitacja psychofizyczna po leczeniu raka piersi – organizowanie spotkań z psychologami, 

psychoterapeutami, rehabilitantami, pracownikami instytucji wsparcia, 

 psychiczne wsparcie udzielane członkom grupy, sprzyjające przezwyciężeniu lub złagodzeniu problemu 

zdrowotnego, 

 edukacja społeczna dostosowana do potrzeb grupy, środowiska lokalnego i szerszych kręgów społecznych, 

poprzez wydanie publikacji oraz prowadzenie akcji edukacyjnych i informacyjnych w prasie, radio i telewizji 

na temat metod i sposobów badania piersi, 

 realna pomoc członkom grupy przez udzielanie informacji, organizowanie różnych form rehabilitacji, 

współpraca z rodzinami, profesjonalistami, instytucjami wsparcia, 

 podejmowanie działań zmierzających do zwrócenia uwagi społeczeństwa na trudności i potrzeby członków 

ruchu samopomocy, 

 utworzenie przewodnika po przyjaznych ośrodkach onkologicznych. 

Lokalizacja 

1. Centrum Kultury Promocji i Turystyki – ul. Fabryczna 1, 24-320 Poniatowa (obszar rewitalizacji) 

2. Szkoła Podstawowa (planowany Klub/Dom Seniora) – ul. Szkolna 9, 24-320 Poniatowa (obszar rewitalizacji) 

3. Centrum Rehabilitacji (planowane do utworzenia) – ul. Fabryczna 16, 24-320 Poniatowa (obszar rewitalizacji) 

Szacowana wartość 20 000,00 zł 

Możliwe źródła 

finansowania 

Środki prywatne i fundusze UE – RPO WL na lata 2014-2020, działanie 10.3 (możliwość włączenia również 

środków własnych gminy) 

Okres realizacji 2017 r. – 2023 r. 

Prognozowane rezultaty 

wraz ze sposobem ich 

oceny i zmierzenia przy 

pomocy wskaźników 

Realizacja projektu spowoduje wiele pozytywnych efektów: wsparcie w odnalezieniu się w nowej sytuacji, lepsze 

radzenie sobie ze stresem i trudnymi emocjami – oswojenie się z lękiem przed nieznanym, budowanie poczucia 

nadziei i bezpieczeństwa, zwiększenie świadomości i podniesienie wiedzy w zakresie profilaktyki chorób 

nowotworowych, zwiększenie dostępu do poradni i specjalistów z zakresu poradnictwa psychologicznego 

i psychoterapeutycznego. 

Wskaźniki produktu: 

 liczba zorganizowanych spotkań edukacyjnych i konferencji z udziałem ekspertów, 

 liczba zorganizowanych spotkań z psychologami, psychoterapeutami, rehabilitantami, pracownikami 

instytucji wsparcia 

 liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS 

 liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych 

regionu, w tym pracodawców 

Wskaźniki rezultatu: 

 liczba osób uczestniczących w spotkaniach edukacyjnych i konferencji z udziałem ekspertów 

 liczba osób uczestniczących w spotkaniach z psychologami, psychoterapeutami, rehabilitantami, 

pracownikami instytucji wsparcia 

 liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne 

Komplementarność z 

przedsięwzięciami 

infrastrukturalnymi 

Stowarzyszenie Amazonki w Poniatowej to grupa kobiet szczególnie dotkliwie doświadczonych chorobą 

nowotworową. Rozbudowa infrastruktury zdrowotnej i utworzenie Centrum Rehabilitacji zwiększy dostęp do  

usług rehabilitacyjnych, z których będą korzystać członkowie stowarzyszenia. Ponadto będą oni korzystać 

z infrastruktury sportowej tj. ścieżki rowerowe, ciągi piesze. W Klubie/Domu Seniora będą mogli organizować 

spotkania z zakresu wsparcia psychologicznego. 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE REWITALIZACYJNE NR 12 

Nazwa  

przedsięwzięcia 
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA SZANSĄ NA AKTYWIZACJĘ OSÓB WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE POPRZEZ PRACĘ A NIE ROSZCZENIA 

Podmiot realizujący Stowarzyszenie Klub Abstynenta ANIMUS 
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Zakres realizowanych 

zadań 

 utworzenie Spółdzielni Socjalnej, która będzie prowadzić działalność gospodarczą o charakterze wytwórczo-

usługowym w zakresie m.in.: sprzątania obiektów oraz terenów zewnętrznych, odśnieżania posesji, dróg, 

parkingów, placów, targowisk, a także zieleni miejskiej i ogrodów indywidulanych poprzez wykonywanie 

całorocznych prac porządkowych 

Lokalizacja ul. 1-go Maja 15, 24-120 Poniatowa (obszar zdegradowany, poza obszarem rewitalizacji) 

Szacowana wartość 100 000,00 zł 

Możliwe źródła 

finansowania 

Środki prywatne i fundusze UE – RPO WL na lata 2014-2020, działanie 11.3 (możliwość włączenia również 

środków własnych gminy) 

Okres realizacji 2018 r. – 2023 r. 

Prognozowane rezultaty 

wraz ze sposobem ich 

oceny i zmierzenia przy 

pomocy wskaźników 

Społeczna i zdrowotna reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez podejmowanie działań 

zmierzających do odbudowania i podtrzymywania zdolności i umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności 

lokalnej, pełnieniu ról w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu oraz nabycia, podtrzymania i rozwoju 

kwalifikacji oraz kompetencji zawodowych umożliwiających samodzielne funkcjonowanie na rynku pracy. 

Wskaźniki produktu: 

 liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem, 

 liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem. 

Wskaźniki rezultatu: 

 liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu 

programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek), 

 liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych. 

Komplementarność z 

przedsięwzięciami 

infrastrukturalnymi 

Z uwagi na fakt, iż w ramach działań rewitalizacyjnych planowane jest utworzenie na terenie obecnej Szkoły 

Podstawowej Klubu/Domu Seniora oraz zagospodarowanie przestrzeni wokół stawów konieczne jest 

zapewnienie obsługi utrzymania obiektów, obiektów małej architektury i zieleni wokół, którą zapewni 

nowopowstała Spółdzielnia Socjalna. 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE REWITALIZACYJNE NR 13 

Nazwa  

przedsięwzięcia 
AKTYWNE WŁĄCZENIE OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM 

Podmiot realizujący Stowarzyszenie Klub Abstynenta ANIMUS 

Zakres realizowanych 

zadań 

 organizowanie działań psychoterapeutycznych z zakresu edukacji zdrowotnej pozamedycznej, w warunkach 

zapewniających dyskrecję, 

 prowadzenie zajęć kulturalno-oświatowych, 

 organizowanie zajęć sportowych, turystycznych i kulturalnych dla członków i sympatyków Klubu, 

 działalność wydawnicza: opracowanie, przygotowanie i rozpowszechnianie publikacji o zdrowym trybie 

życia i zachowaniach prozdrowotnych, 

 organizowanie uroczystości jubileuszowych i pikników rodzinnych tj. „DZIEŃ TRZEŹWOŚCI”, 

 stworzenie punktu interwencyjnego, 

 organizowanie i aktywne uczestnictwo w akcjach charytatywnych. 

Lokalizacja 
1. ul. 1 Maja 15, 4-320 Poniatowa (obszar zdegradowany, poza obszarem rewitalizacji) 

2. ul. Brzozowa (obszar rewitalizacji) 

Szacowana wartość 50 000,00 zł 

Możliwe źródła 

finansowania 
Środki prywatne i fundusze UE (możliwość włączenia również środków własnych gminy) 

Okres realizacji 2018 r.- 2023 r. 
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Prognozowane rezultaty 

wraz ze sposobem ich 

oceny i zmierzenia przy 

pomocy wskaźników 

Projekt przyczyni się do utrzymania trzeźwości przez osoby uzależnione (niepijące), pomocy osobom 

współuzależnionym, zwiększania świadomości o chorobie alkoholowej i problemach z nią związanych, 

zwiększenia motywacji do podjęcia leczenia w ośrodkach lecznictwa odwykowego, zwiększenia wsparcia dla 

osób po zakończonym leczeniu, pomoc w rekonwalescencji i utrzymaniu abstynencji, zwiększenie świadomości 

na temat abstynenckiego stylu życia i oddziaływania na innych poprzez własną postawę. 

Wskaźniki produktu: 

 liczba zorganizowanych spotkań psychoterapeutycznych, 

 liczba zorganizowanych zajęć i wydarzeń kulturalno-oświatowych, sportowych i turystycznych, 

uroczystości jubileuszowych i pikników rodzinnych, 

 liczba opracowanych publikacji o zdrowym trybie życia i zachowaniach prozdrowotnych, 

 liczba utworzonych punktów interwencyjnych 

Wskaźniki rezultatu: 

 liczba osób uczestniczących w spotkaniach psychoterapeutycznych, 

 liczba osób uczestniczących w zajęciach i wydarzeniach kulturalno-oświatowych, sportowych 

i turystycznych, uroczystościach jubileuszowych i piknikach rodzinnych. 

Komplementarność z 

przedsięwzięciami 

infrastrukturalnymi 

Członkowie Klubu abstynenta ANIMUS aktywnie działają w zakresie prowadzenia zajęć kulturalno- 

oświatowych dla członków stowarzyszenia. Dzięki rewitalizacji placu przy ul. Brzozowej członkowie 

stowarzyszenia będą mogli w lepszych warunkach i na większą skalę organizować imprezy związane 

z profilaktyką chorób alkoholowych i działania na rzecz edukacji zdrowotnej. Dzięki wybudowaniu nowej 

infrastruktury pieszej i rowerowej, obiektów małej architektury tj. siłownie zewnętrzne, ścieżki piesze 

i rowerowe, Stowarzyszenie będzie mogło prowadzić zajęcia sportowe, turystyczne i kulturalne dla członków 

i sympatyków Klubu. 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE REWITALIZACYJNE NR 14 

Nazwa  

przedsięwzięcia 

INTEGRACJA ŚRODOWISKA LOKALNEGO POPRZEZ REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ KULTURALNYCH I EDUKACYJNYCH 

W PONIATOWEJ 

Podmiot realizujący Towarzystwo Przyjaciół Poniatowej 

Zakres realizowanych 

zadań 

 organizowanie spotkań z mieszkańcami, mających na celu gromadzenie i rozpowszechnianie materiałów 

historycznych i informacji o życiu mieszkańców miasta i gminy, 

 organizowanie konferencji, wykładów, prelekcji i spotkań ze świadkami wydarzeń historycznych, 

 rozszerzenie działalności wydawniczej poświęconej Poniatowej oraz rozpowszechnianie jej wśród 

społeczeństwa, 

 organizowanie wystaw i pokazów filmów historycznych, 

 wydanie broszury/ publikacji o historii Poniatowej, 

 współpraca ze stowarzyszeniami działającymi na terenie Poniatowej i organizowanie wspólnych 

przedsięwzięć i imprez kulturalno-informacyjnych, 

 zorganizowanie konkursu wiedzy o regionalizmie, 

 prowadzenie działalności edukacyjnej  (poprzez Uniwersytet Trzeciego Wieku) 

Lokalizacja Centrum kultury Promocji i Turystyki – ul. Fabryczna 1, 24-320 Poniatowa (obszar rewitalizacji) 

Szacowana wartość 50 000,00 zł 

Możliwe źródła 

finansowania 
Środki prywatne i fundusze UE (możliwość włączenia również środków własnych gminy) 

Okres realizacji 2018 r. – 2023 r. 
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Prognozowane rezultaty 

wraz ze sposobem ich 

oceny i zmierzenia przy 

pomocy wskaźników 

Realizacja projektu przyczyni się do promocji miasta i gminy Poniatowa, zwiększenia wiedzy mieszkańców o 

historii lokalnej oraz wymiany doświadczeń ze stowarzyszeniami działającymi na terenie Poniatowej. 

Wskaźniki produktu: 

 liczba zorganizowanych spotkań z mieszkańcami, 

 liczba zorganizowanych konferencji, wykładów i prelekcji, 

 liczba zorganizowanych wystaw i pokazów filmów, 

 liczba wydanych broszur, 

 liczba zorganizowanych imprez kulturalno-informacyjnych, 

 liczba zorganizowanych konkursów 

Wskaźniki rezultatu: 

 liczba osób uczestniczących w spotkaniach z mieszkańcami, 

 liczba osób uczestniczących w konferencjach, wykładach i prelekcjach, 

 liczba osób uczestniczących w wystawach i pokazach filmów, 

 liczba osób uczestniczących w imprezach kulturalno-informacyjnych, 

 liczba osób uczestniczących w konkursach 

Komplementarność z 

przedsięwzięciami 

infrastrukturalnymi 

Dzięki poprawie infrastruktury i uporządkowaniu placu przy ul. Brzozowej Stowarzyszenie będzie mogło na 

większą skalę i w lepszych warunkach organizować imprezy okolicznościowe, jubileuszowe, historyczne. To 

pozwoli na dotarcie do większej liczby odbiorców, wśród których znajdą się nie tylko mieszkańcy Poniatowej, 

ale również przybywający na organizowane uroczystości goście i turyści. Renowacja Zespołu Obiektów Kultury 

również przyczyni się do zwiększenia zakresu działalności na rzecz popularyzacji wiedzy świadomości o historii 

miasta i jej mieszkańców. W odnowionych obiektach TPP będzie organizowało konferencje, wykłady, prelekcje 

oraz spotkania ze świadkami wydarzeń. TPP w ramach swojej statutowej działalności gromadzi i upowszechnia 

materiały historyczne. W wyremontowanych budynkach Zespołu Obiektów Kultury tj. Kino, CKPiT, 

Stowarzyszenie będzie mogło rozszerzyć swoją działalność organizując m.in. wystawy i pokazy filmów 

historycznych. 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE REWITALIZACYJNE NR 15 

Nazwa  

przedsięwzięcia 
ZWIĘKSZENIE AKTYWNEGO UDZIAŁU OSÓB STARSZYCH W ŻYCIU SPOŁECZNYM 

Podmiot realizujący Poniatowski Uniwersytet Trzeciego Wieku 

Zakres realizowanych 

zadań 

 organizowanie zajęć edukacyjnych, 

 pomoc przy tworzeniu planów zajęć dla osób niesamodzielnych w Klubie/Domu Seniora, 

 organizowanie wyjść do muzeum, teatrów, kina,  

 organizowanie spotkań autorskich, wieczorów poetyckich, 

 zorganizowanie konferencji, 

 wydanie publikacji nt. osób starszych, 

 zajęcia teatralne „Seniorzy Akcja!”, 

 zajęcia komputerowe, 

 zajęcia plastyczne tj. lepienie z gliny, malowanie na szkle, 

 organizacja wykładów otwartych, 

 organizowanie zajęć wielopokoleniowych, 

 organizowanie zajęć ruchowych m.in. zajęcia na basenie, nordic walking, gimnastyka korekcyjna. 

Lokalizacja 
1. Centrum Kultury Promocji i Turystyki – ul. Fabryczna 1, 24-320 Poniatowa (obszar rewitalizacji) 

2. Szkoła Podstawowa (planowany Klub/Dom Seniora) –  ul. Szkolna 9, 24-320 Poniatowa (obszar rewitalizacji) 

Szacowana wartość 20 000,00 zł 

Możliwe źródła 

finansowania 
Środki prywatne i fundusze UE (możliwość włączenia również środków własnych gminy) 

Okres realizacji 2018 r. – 2023 r. 
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Prognozowane rezultaty 

wraz ze sposobem ich 

oceny i zmierzenia przy 

pomocy wskaźników 

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia aktywnego udziału osób starszych w życiu publicznym, 

podniesienia poziomu wiedzy osób starszych i pobudzenia aktywności osób starszych w Poniatowej. 

Wskaźniki produktu: 

 liczba zorganizowanych zajęć edukacyjnych, 

 liczba zorganizowanych wyjść do muzeum, teatrów, kina, 

 liczba zorganizowanych spotkań autorskich, wieczorków poetyckich, 

 liczba zorganizowanych konferencji, 

 liczba wydanych publikacji, 

 liczba zorganizowanych zajęć. 

Wskaźniki rezultatu: 

 liczba osób uczestniczących w zajęciach edukacyjnych, 

 liczba osób uczestniczących w wyjściach do muzeum, teatrów, kina, 

 liczba osób uczestniczących w spotkaniach autorskich, wieczorków poetyckich, 

 liczba osób uczestniczących w konferencjach, 

 liczba osób uczestniczących w zajęciach. 

Komplementarność z 

przedsięwzięciami 

infrastrukturalnymi 

Członkowie Poniatowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku prowadzą aktywną działalność zakresie 

organizowania m.in. wykładów, zajęć ruchowych, spotkań z zaproszonymi gośćmi. Głównym celem organizacji 

tego typu przedsięwzięć jest pobudzenie aktywności osób starszych w Poniatowej. Jak sami o sobie mówią zależy 

im, aby „nie odstawiać ich na boczny tor, dzieci i młodzież są chlubą i przyszłością, ale to ludzie starsi służą 

doświadczeniem i radą”.  

Realizacja projektu związanego z dostosowaniem Szkoły Podstawowej w Poniatowej do działalności 

Klubu/Domu Seniora umożliwi Członkom Poniatowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozwinięcie 

działalności i oferty skierowanej do osób starszych. W budynku szkoły podstawowej (Klub/Dom Seniora) będą 

odbywały się zajęcia edukacyjne i plastyczne zaproponowane przez PUTW. Ponad to Członkowie na terenach 

Zespołu Szkoły Podstawowej będą organizowali spotkania autorskie, wieczory poetyckie, wykłady otwarte dla 

seniorów i wszystkich mieszkańców Poniatowej. 

Zrewitalizowane tereny zielone wokół Zespołu Szkoły Podstawowej i sale gimnastyczne będą służyły 

prowadzeniu zajęć ruchowych i rehabilitacyjnych dla członków Uniwersytetu i seniorów.  

Dzięki rewitalizacji terenów zielonych i utworzeniu miejsca spotkań z wiatą i miejscem na ognisko, w miejscu 

tym będą odbywały się wielopokoleniowe pikniki, spotkania integracyjne, plenerowe dla seniorów, dzieci 

i młodzieży. 

Członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku chętnie korzystają z infrastruktury pieszej i rowerowej. 

Rewitalizacja terenów wokół stawów, oraz utworzenie nowych ścieżek rowerowych, modernizacja starych 

chodników przyczyni się do zwiększenia aktywności ruchowej seniorów, a nowe elementy małej architektury tj. 

ławki, siłownie zewnętrzne, fontanny zachęcą seniorów do aktywności fizycznej i spędzania czasu na świeżym 

powietrzu. 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE REWITALIZACYJNE NR 16 

Nazwa  

przedsięwzięcia 
AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA SZANSĄ NA UZDROWIENIE MIESZKAŃCÓW PONIATOWEJ 

Podmiot realizujący Stowarzyszenie Zdrowa i Sportowa Poniatowa 



 

 

 82 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Poniatowa na lata 2017-2023 

Zakres realizowanych 

zadań 

 organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, integrujących środowisko lokalne: tj. maratony, 

rozgrywki, mecze, rajdy rowerowe, maratony fitness, maratony zumby, zajęcia na basenie, zajęcia 

ogólnorozwojowe, zajęcia z gimnastyki, aerobik, zajęcia taneczno-ruchowe, 

 organizowanie przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych promujących miasto i gminę Poniatowa tj. gra 

miejska, wyjazdy edukacyjne, wyjazdy kulturowo- krajoznawcze, 

 prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej, sportu, 

przeciwdziałania otyłości i wad postawy oraz turystyki wśród dzieci i młodzieży, poprzez organizowanie 

spotkań, prelekcji, 

 prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej, sportu, 

przeciwdziałania otyłości oraz aktywnej turystyki wśród seniorów poprzez organizowanie spotkań, prelekcji, 

zajęć korekcyjnych, zajęć pokazowych, 

 organizowanie konkursów, rozgrywek sportowych, imprez okolicznościowych tj. sportowy Dzień Dziecka, 

 wydanie publikacji i folderu na temat zdrowego trybu życia i roli aktywności fizycznej w życiu człowieka, 

 prowadzenie zbiórek, aukcji, licytacji na rzecz charytatywnych przedsięwzięć. 

Lokalizacja 

1. Błonia przy ul. Brzozowej (obszar rewitalizacji) 

2. Tereny Parku Miejskiego (obszar rewitalizacji) 

3. Centrum Kultury Promocji i Turystyki – ul. Fabryczna 1, 24-320 Poniatowa (obszar rewitalizacji) 

4. Tereny na obszarze Strefy Przemysłowej (obszar rewitalizacji) 

5. Szkoła Podstawowa (planowany Klub/Dom Seniora) – ul. Szkolna 9, 24-320 Poniatowa (obszar rewitalizacji) 

Szacowana wartość 30 000,00 zł 

Możliwe źródła 

finansowania 
Środki prywatne i fundusze UE (możliwość włączenia również środków własnych gminy) 

Okres realizacji 2017 r. – 2023 r. 

Prognozowane rezultaty 

wraz ze sposobem ich 

oceny i zmierzenia przy 

pomocy wskaźników 

Realizacja projektu przyczyni się do upowszechnienia kultury fizycznej w środowisku lokalnym, propagowania 

wśród młodych i starszych ludzi, w tym osób niepełnosprawnych aktywności fizycznej, ukształtowania postawy 

prozdrowotnej, przeciwdziałania biernemu trybowi życia, zwiększenia świadomości na temat wpływu 

aktywności fizycznej na zdrowie i samopoczucie, aktywizacji ruchowej mieszkańców Poniatowej, zwiększenia 

wpływu na kształtowanie stosunków międzyludzkich – integracja społeczności lokalnej, zacieśnienia więzi 

rodzinnych, układów towarzyskich w grupach rekreacyjnych i sportowych. 

Wskaźniki produktu: 

 liczba zorganizowanych imprez sportowych, 

 liczba zorganizowanych przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych, 

 liczba zorganizowanych konkursów, rozgrywek sportowych, imprez okolicznościowych, 

 liczba wydanych publikacji i folderów, 

 liczba przeprowadzonych zbiórek, aukcji, licytacji 

Wskaźniki rezultatu: 

 liczba osób uczestniczących w imprezach sportowych, 

 liczba osób uczestniczących w przedsięwzięciach sportowo-rekreacyjnych, 

 liczba osób uczestniczących w konkursach, rozgrywkach sportowych, imprezach okolicznościowych, 

 liczba osób uczestniczących w przeprowadzonych zbiórkach, aukcjach, licytacjach 



 

 

 83 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Poniatowa na lata 2017-2023 

Komplementarność z 

przedsięwzięciami 

infrastrukturalnymi 

Stowarzyszenie Zdrowa i Sportowa Poniatowa to prężnie działająca organizacja na terenie gminy. Jej członkowie 

chętnie organizują i uczestniczą we wszelkiego rodzaju imprezach plenerowych, jubileuszach, festynach. 

Statutowym celem organizacji jest: propagowanie zdrowego trybu życia, działanie na rzecz szeroko pojętej 

aktywności fizycznej, sportu oraz turystyki i rekreacji, promowanie miasta i gminy Poniatowa oraz integracja 

środowisk zainteresowanych realizacją celów Stowarzyszenia. 

Przedsięwzięcia realizowane przez Stowarzyszenie są nierozłącznie związane z obecną na terenie gminy 

infrastrukturą sportowo-rekreacyjną. Nowo powstała i wyremontowana infrastruktura sportowa, turystyczna, 

rekreacyjna tj. ścieżki rowerowe, siłownie zewnętrzne umożliwią realizowanie założonych przedsięwzięć tj. 

rajdy rowerowe i maratony. Na uporządkowanym placu przy ul. Brzozowej, wyposażonym w scenę 

stowarzyszenie będzie mogło organizować imprezy plenerowe, pikniki i festyny rodzinne. 

Utworzenie Klubu/Domu Seniora i miejsca dla dzieci i młodzieży, związanego z profilaktyką otyłości i wad 

postawy ułatwi stowarzyszeniu dotarcie i rozpowszechnianie informacji na temat zdrowego i aktywnego trybu 

życia. W miejscu tym członkowie stowarzyszenia będą mogli organizować wielopokoleniowe zajęcia 

ogólnorozwojowe, taneczno-ruchowe, pikniki rodzinne promujące zdrowy tryb życia oraz zajęcia korekcyjne dla 

dzieci, młodzieży i osób starszych. Nowe place zabaw, stanowiska edukacyjne, centrum edukacji wodnej, wodny 

plac zabaw, park linowy, ścianka wspinaczkowa, tereny do gry w paintball umożliwią organizowanie wszelkiego 

rodzaju rozgrywek, konkursów, imprez okolicznościowych dla członków stowarzyszenia, ale także mieszkańców 

miasta. 

 Na podstawie zgromadzonych doświadczeń Stowarzyszenie będzie mogło opracować broszurę nt. zdrowego 

trybu życia, która zostanie rozdysponowana wśród mieszkańców Poniatowej. 

Rewitalizacja terenów Strefy Przemysłowej, oraz Kolejki Wąskotorowej umożliwi członkom stowarzyszenia na 

większą skalę organizowanie gry miejskiej, która będzie promować i popularyzować historię Poniatowej wśród 

mieszkańców i przybywających turystów. 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE REWITALIZACYJNE NR 17 

Nazwa  

przedsięwzięcia 
MŁODZI DLA STARSZYCH 

Podmiot realizujący Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim – Powiatowy Urząd Pracy w Opolu lubelskim 

Zakres realizowanych 

zadań 

Realizacja stażu przez osobę bezrobotną do 30 roku życia skierowaną  przez Powiatowy Urząd Pracy  w Opolu 

Lubelskim do Organizatora stażu Urząd Miasta w Poniatowej, miejsce odbywania stażu Klub/Dom seniora 

w Poniatowej na stanowisku pomocy animatora czasu wolnego. 

Lokalizacja ul. Szkolna 9, 24-320 Poniatowa (obszar rewitalizacji) 

Szacowana wartość 9 000,00 zł 

Możliwe źródła 

finansowania 
Środki prywatne i fundusze UE – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

Okres realizacji luty 2020 r. – lipiec 2020 r. 
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Prognozowane rezultaty 

wraz ze sposobem ich 

oceny i zmierzenia przy 

pomocy wskaźników 

 skierowanie na staż umożliwi osobie bezrobotnej zdobycie niezbędnego doświadczenia przy ubieganiu się 

o zatrudnienie. Celem stażu jest pomoc osobie bezrobotnej w zdobyciu niezbędnych i praktycznych 

umiejętności i kwalifikacji w danym zawodzie, co umożliwi jej w przyszłości samodzielne wykonywanie 

pracy, staż jest bardzo dobrym wstępem do rozwoju kariery zawodowej, 

 stażysta pomoże przy realizacji głównych zadań zaplanowanych przez Klub/Dom Seniora, tj.: 

zagospodarowanie czasu wolnego po zakończeniu aktywności zawodowej (m.in. rozwijanie umiejętności i 

indywidualnych zainteresowań np. zajęcia kulinarne, zajęcia plastyczne, zajęcia z rękodzieła itp.), 

działalność kulturalna i edukacyjna (wyjścia do kina i teatru, nauka obsługi komputera, korzystania z 

Internetu), 

 stażysta będzie w pozytywny sposób oddziaływał, wzbudzał zainteresowanie, zachęcał, inspirował członków 

Klubu/Domu Seniora do działania. Osoby starsze napotykają na co dzień na szereg problemów 

psychologicznych i społecznych. Często są to osoby chore, samotne, posiadające duży bagaż życiowych 

doświadczeń. Dlatego ważne jest zauważenie ich problemów, otoczenie wsparciem oraz zrozumieniem, 

zwłaszcza przez osoby młode, które mogą wyciągnąć wiele nauki oraz wiedzy z bogatego doświadczenia 

życiowego osób starszych.  Realizacja projektu pozwoli na dwukierunkową wymianę wiedzy, doświadczenia 

oraz zaangażowania. 

Wskaźniki produktu: 

 liczba zorganizowanych staży 

Wskaźniki rezultatu: 

 liczba osób uczestniczących w stażach 

Komplementarność z 

przedsięwzięciami 

infrastrukturalnymi 

Projekt Powiatowego Urzędu Pracy jest komplementarny z projektem infrastrukturalnym „Rewitalizacja 

Poniatowej szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze gminy Poniatowa”, ponieważ stażyści będą kierowani do 

pracy w tworzonym w ramach tego projektu Klubie/Domie Seniora (dostosowana szkoła podstawowa 

w Poniatowej). 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE REWITALIZACYJNE NR 18 

Nazwa  

przedsięwzięcia 

POSZERZENIE OFERTY INSTYTUCJI  KULTURY ORAZ OCHRONA NIEMATERIALNEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

LUBELSZCZYZNY 

Podmiot realizujący Centrum Kultury Promocji i Turystyki 

Zakres realizowanych 

zadań 

Organizacja zajęć integracyjnych międzypokoleniowych: 

 organizowanie zajęć warsztatowych z cyklu „moja babcia to potrafi” – integracyjne spotkania dla babć, 

dziadków  i wnucząt – rękodzieło, kuchnia, majsterkowanie w sali i plenerze, 

 utworzenie poniatowskiej izby twórczości: wystawy, warsztaty, spotkania z twórcami; 

Organizacja imprez kultywujących niematerialną kulturę wiejską: 

 utworzenie pracowni folklorystycznej, 

 utworzenie zespołu tańca ludowego dla dzieci i młodzieży, 

 zakup strojów dla zespołu oraz instrumentów dla kapeli ludowej; 

Organizacja imprez kultywujących niematerialną kulturę miejską:  

 potańcówki na świeżym powietrzu, 

 grillowanie w parku, 

 igrzyska miasta – zabawy, 

 turnieje pomiędzy dzielnicami Poniatowej, 

 talenty rodzinne – np. festiwal rodzin muzykujących, 

 sztuka miasta – warsztaty graffiti, teatru ulicznego, tańca na trawie, 

 organizacja koncertów plenerowych, wystaw, spektakli, 

 projekcje Kina letniego w przestrzeni miejskiej. 



 

 

 85 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Poniatowa na lata 2017-2023 

Lokalizacja 

1. Centrum Kultury Promocji i Turystyki – ul. Fabryczna 1, 24-320 Poniatowa (obszar rewitalizacji) 

2. Kino „Czyn” – ul. 11 Listopada 4, 24-320 Poniatowa (obszar rewitalizacji) 

3. przestrzeń miejska: ul. Brzozowa, Park miejski, tereny nad stawami (obszar rewitalizacji) 

Szacowana wartość 100 000,00 zł 

Możliwe źródła 

finansowania 
Środki własne gminy i fundusze UE (możliwość wykorzystania środków prywatnych) 

Okres realizacji 2018-2023 

Prognozowane rezultaty 

wraz ze sposobem ich 

oceny i zmierzenia przy 

pomocy wskaźników 

Projekt przyczyni się do budowania więzi międzypokoleniowych dziadków i wnuków oraz integracji 

mieszkańców wpływającej na odnowienie więzi dobrosąsiedzkich oraz rodzinnych, umożliwi również aktywne 

uczestnictwo w kulturze wszystkich grup wiekowych i organizację czasu wolnego w sposób aktywny i twórczy. 

Wskaźniki produktu: 

 liczba zorganizowanych zajęć 

 liczba zorganizowanych imprez kultywujących tradycję 

Wskaźniki rezultatu: 

 liczba osób uczestniczących w zorganizowanych zajęciach 

 liczba osób uczestniczących w imprezach kultywujących tradycję 

Komplementarność z 

przedsięwzięciami 

infrastrukturalnymi 

CKPiT zajmuje się upowszechnianiem kultury i sztuki oraz edukacją kulturalną mieszkańców. Prowadzi zajęcia 

dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W ramach tego projektu placówka planuje rozszerzyć działalność aby móc 

realizować swoje działania w grupach wielopokoleniowych, rodzinnych, sąsiedzkich, artystycznych, zarówno 

w sferze artystycznej jak i życia codziennego. 

W budynku CKPiT – po rewitalizacji powstanie pracownia folklorystyczna, gdzie prowadzone będą warsztaty 

z zakresu sztuki ludowej i folkloru. Zakupione zostaną stroje ludowe oraz powołany zespól tańca ludowego, 

który będzie towarzyszył Kapeli ludowej. Planuje się również zakup instrumentów dla kapeli ludowej. Na 

potrzeby twórczości powstanie również swoista pracownia-galeria „Poniatowska Izba Twórczości”, gdzie oprócz 

zajęć i spotkań  w pracowni rzeźbiarskiej, garncarskiej, tkackiej, koronkarskiej będzie również galeria prac oraz 

pamiątek z Poniatowej. Na potrzeby pracowni garncarskiej planuje się zakup pieca do wypalania ceramiki.  

Rewitalizacja terenów zielonych wokół stawów umożliwi realizację projektów z zakresu spotkań integracyjnych, 

koncertów, zabaw na świeżym powietrzu, turniejów rozgrywanych między poszczególnymi dzielnicami.  

Rozbudowa infrastruktury z wybudowaniem  amfiteatru oraz sceny umożliwi realizację takich przedsięwzięć jak: 

letnie kino, koncerty, spektakle, festiwale. Poprawienie nawierzchni ulic i placów umożliwi przeprowadzenie 

warsztatów i przygotowanie spektaklu – teatru ulicznego gdzie główną rolę będą grali kuglarze, połykacze ognia, 

szczudlarze i mimy. Wszystkie działania pomogą instytucji kultury w upowszechnianiu kultury bliskiej a przez 

to będą zachęcać mieszkańców do większego zaangażowania się w projekty kulturalne miasta. 

 

Powyższy katalog projektów i przedsięwzięć nie jest zamknięty, nabór projektów/przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Poniatowa na lata 2017-2023 jest 

ciągły.  

Na stronie Urzędu Miejskiego zamieszczona została karta projektu rewitalizacyjnego. Zespół roboczy 

ds. rewitalizacji na czele z Burmistrzem będzie podejmował decyzje o włączeniu zaproponowanego 

projektu/przedsięwzięcia do LPR zgodnie z postępowaniem opisanym w podrozdziale 12.3. Zasady 

i tryb aktualizacji LPR.  
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7.  CHARAKTERYSTYKA UZUPEŁNIAJĄCYCH RODZAJÓW 

PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH 

Poniżej przedstawiono zestaw uzupełniających rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych tj. takich, 

które trudno zidentyfikować indywidualnie, a są oczekiwane ze względu na realizację celów 

Lokalnego Programu Rewitalizacji. Wyznaczony obszar w gminie Poniatowa wymaga kompleksowej 

rewitalizacji we wszystkich sferach. 

Sfera społeczna: 

 poprawa standardu infrastruktury społecznej m.in.: 

 modernizacja szpitala i podniesienie standardów placówki, 

 dostosowanie placówek szkolnych do współczesnych standardów oraz zakup 

profesjonalnego wyposażenia, 

 tworzenie i rozwój żłobków i klubów malucha, 

 budowa krytych obiektów sportowych dla dzieci umożliwiających aktywność w porze 

zimowej, 

 remont placów zabaw lub budowa nowych i budowa boisk do piłki siatkowej, 

 tworzenie miejsc integracji i spotkań dla mieszkańców tj. świetlic środowiskowych, 

klubów młodzieżowych – adaptacja budynków, doposażenie, organizacja zajęć (dla dzieci, 

młodzieży i osób dorosłych), 

 utworzenie klubu „Dziadkowie i wnukowie”, gdzie seniorzy spędzaliby czas z młodymi, 

czytali książki, gotowali itp.; 

 poprawa bezpieczeństwa publicznego m.in.: 

 budowa oświetlenia w pobliżu szkół i przystanków autobusowych, 

 instalacja monitoringu, 

 zwiększenie liczby patroli policji, szczególnie pieszych; 

 przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i bezrobociu m.in.: 

 zbudowanie kompetentnej kadry, która pomagałaby osobom z problemami alkoholowymi, 

narkotykowymi oraz osobom bezrobotnym, 

 aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, integracja osób 

niepełnosprawnych z osobami zdrowymi, współpraca z Warsztatami Terapii Zajęciowej, 

 realizacja programów aktywizacji i integracji społecznej wszystkich mieszkańców 

(warsztaty i szkolenia aktywizujące), 

 utworzenie klubu „Dziadkowie i wnukowie”, gdzie seniorzy spędzaliby czas z młodymi, 

czytali książki, gotowali itp., 

 realizacja programów pomocy dla osób dotkniętych różnymi rodzajami patologii 

społecznych, 



 

 

 87 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Poniatowa na lata 2017-2023 

 realizacja programów profilaktycznych przeciwko uzależnieniom, 

 prowadzenie programów aktywizacji zawodowej i przeciwdziałania bezrobociu 

(staże, praktyki, szkolenia), 

 utworzenie spółdzielni socjalnej, działającej w zakresie pielęgnacji zieleni, gastronomii, 

samopomocy osobom starszym w pracach domowych, drobne naprawy, ogrodnictwa, 

sprzątania, rękodzielnictwa, 

 organizacja koncertów kultywujących tradycje muzyczne, festiwale ludowe. 

 

Sfera gospodarcza: 

 poprawa warunków do rozwoju przedsiębiorczości m.in.: 

 poprawa bazy lokalowej do prowadzenia działalności gospodarczej poprzez wykorzystanie 

niezagospodarowanych budynków (lokale do wynajęcia, inkubator przedsiębiorczości dla 

nowo powstałych małych firm i jednoosobowej działalności gospodarczej), 

 tworzenie i rozwój uzbrojonych terenów inwestycyjnych, gotowych do zainwestowania, 

 utworzenie punktu obsługi inwestora (poradnictwo ekonomiczne, prawne, biznesowe); 

 promocja gospodarcza m.in.: 

 aktywne szukanie inwestorów, 

 promowanie terenów inwestycyjnych na stronie internetowej gminy, 

 uczestnictwo w targach i wystawach krajowych i międzynarodowych; 

 rozwój funkcji turystycznej m.in.: 

 identyfikacja i tworzenie atrakcji i produktów turystycznych opartych na lokalnych 

zasobach (np. ścianka wspinaczkowa, kolejka tyrolska nad stawami, wyciąg krzesełkowy, 

wieża widokowa, wodny dmuchany plac zabaw na stawach), 

 modernizacja i rozwój infrastruktury turystycznej na terenach zabudowanych (np. 

infrastruktura  noclegowa i gastronomiczna), 

 zakup pojazdów typu riksze w celu obsługi komunikacyjnej turystów i mieszkańców; 

 

Sfera przestrzenno-funkcjonalna: 

 poprawa przestrzeni publicznej m.in.: 

 poprawa estetyki i stanu technicznego obiektów zlokalizowanych w centrum gminy, 

 organizowanie konkursów na zagospodarowanie terenów wokół bloków czy domów 

indywidulanych, co przyczyni się do podniesienia atrakcyjności przestrzeni, 

 opracowanie racjonalnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

 uporządkowanie przestrzeni terenów przemysłowych i poprzemysłowych m.in.: 

 poprawa estetyki i stanu technicznego niewykorzystanych obiektów i przeznaczenie ich 

na inne funkcje, 

 utworzenie estetycznej przestrzeni, sprzyjającej rozwojowi przedsiębiorczości. 

 

Sfera techniczna: 

 poprawa infrastruktury komunikacyjnej m.in.: 
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 modernizacja i budowa dróg lokalnych i chodników, 

 poprawa oznakowania ulic i jezdni, 

 tworzenie miejsc parkingowych z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych, 

 budowa i modernizacja sieci dróg i ścieżek rowerowych oraz pieszych, 

 remont kładki (nie znajdującej się w ciągu drogi o nawierzchni twardej) łączącej Osiedle 

Stare Miasto z placem targowym na wysokości szkoły podstawowej, 

 modernizacja nawierzchni asfaltowej na placu manewrowym znajdującym się przy 

szpitalu w Poniatowej, 

 utworzenie miasteczka ruchu drogowego/miasteczka rowerowego dla dzieci, 

 utworzenie stanowisk dla rowerów i stacji obsługi technicznej rowerów, 

 utworzenie punktu doładowań samochodów elektrycznych (meleksów); 

 poprawa infrastruktury mieszkaniowej m.in.: 

 budowa bloków mieszkalnych, ocieplenie istniejących bloków, 

 rozwój budownictwa komunalnego i socjalnego; 

 rozwój infrastruktury technicznej m.in.: 

 budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, np. wodno-kanalizacyjnej, 

 instalacja bankomatu na Osiedlu Stare Miasto, 

 budowa publicznej infrastruktury sanitarnej (toalety); 

 ochrona i wykorzystanie zasobów materialnych dziedzictwa kulturowego m.in.: 

 ochrona obiektów zabytkowych, 

 utworzenie Muzeum Przeobrażeń Miasta: od planów jego urbanizacji w ramach COP, 

poprzez zabudowę w czasach PRL, po czasy dzisiejsze, 

 utworzenie trasy turystycznej na bazie schronów pod budynkami użyteczności publicznej 

i blokami (muzeum obrony cywilnej). 

 

Sfera środowiskowa: 

 poprawa świadomości ekologicznej mieszkańców m.in.: 

 organizacja szkoleń i kursów w zakresie postaw ekologicznych mieszkańców, 

 poprawa segregacji odpadów; 

 zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i innych energooszczędnych 

rozwiązań m.in.: 

 instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach publicznych i prywatnych, 

 instalacja kolektorów słonecznych na budynkach publicznych i prywatnych, 

 budowa oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych, 

 wymiana kotłów węglowych w domach jednorodzinnych, 

 wykorzystanie zbiornika stawu przy hotelu Słowik do pozyskiwania energii cieplnej 

(pompa ciepła - c.o. oraz c.w.u. dla pobliskich bloków i budynku UM), 

 termomodernizacja budynków publicznych i prywatnych, 

 wykorzystanie energooszczędnego oświetlenia (zarówno ulicznego, jak i wewnątrz 

budynków). 
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 wykorzystanie terenów zielonych do rozwoju społeczno-gospodarczego m.in.: 

 uporządkowanie lasów, likwidacja dzikich wysypisk śmieci, 

 zaadaptowanie turystyczne lasów, ustawienie tablic informacyjno-edukacyjnych, 

ogrodzenie, 

 zagospodarowanie terenów wokół stawów w centrum i przy źródełku, 

 wykorzystanie stawów jako ośrodka wędkarskiego – budowa stanowisk wędkarskich na 

dużych stawach, 

 utworzenie ogrodu sensorycznego, 

 rekonstrukcja drzewostanu po stratach spowodowanych inwestycjami. 

Powyższy katalog uzupełniających rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych ma charakter ogólny 

i indykatywny. Zakres poszczególnych przedsięwzięć oraz miejsce ich realizacji zostaną 

doprecyzowane na dalszych etapach wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji. Na wyznaczonym 

obszarze rewitalizacji zostaną zrealizowane również inne przedsięwzięcia, zidentyfikowane na 

późniejszym etapie, które będą finansowane z różnych źródeł. 
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8.  MECHANIZMY ZAPEWNIENIA KOMPLEMENTARNOŚCI MIĘDZY 

PROJEKTAMI/PRZEDSIĘWZIĘCIAMI REWITALIZACYJNYMI 

8.1. POWIĄZANIE PROJEKTÓW/PRZEDSIĘWZIĘĆ Z CELAMI REWITALIZACJI 

Każde ze zidentyfikowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizuje więcej niż jeden cel 

rewitalizacji. 

Tabela 9. Realizacja celów rewitalizacji przez przedsięwzięcia rewitalizacyjne 

Lp. 
Nazwa projektu/przedsięwzięcia 

rewitalizacyjnego 

1 cel rewitalizacji:  

Przeciwdziałanie 

wykluczeniu 

społecznemu 

i bezrobociu oraz 

poprawa jakości 

życia 

mieszkańców 

i ich wzajemnej 

integracji 

2 cel 

rewitalizacji:  

Ożywienie 

gospodarcze 

i turystyczne 

dzięki 

wykorzystaniu 

lokalnych 

zasobów 

 

3 cel rewitalizacji: 

Kształtowanie atrakcyjnych 

i funkcjonalnych 

przestrzeni publicznych, 

wyposażonych 

w odpowiednią 

infrastrukturę, służących 

zaspokojeniu potrzeb 

mieszkańców 

i przedsiębiorców 

4 cel 

rewitalizacji: 

Poprawa jakości 

środowiska 

przyrodniczego i 

wykorzystanie 

jego potencjału 

do rozwoju 

społeczno-

gospodarczego 

1. 
Rewitalizacja Poniatowej szansą na ożywienie 

społeczno-gospodarcze Gminy Poniatowa 
x x x x 

2. 

Utworzenie strefy kultury szansą na 

zwiększenie aktywnego udziału mieszkańców 

w przedsięwzięciach kulturalnych 

x  x  

3. 

Zwiększenie aktywnego udziału mieszkańców 

w przedsięwzięciach kulturalnych 

organizowanych przez Centrum Kultury 

Promocji i Turystyki w Poniatowej przez 

modernizację obiektów 

x  x  

4. 
Stacja Kultura – zagospodarowanie otoczenia 

związanego terytorialnie i tematycznie z NKW 
x x x x 

5. Poniatowa – Kraina zdrowego oddechu x x x x 

6. 
Termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej w gminie Poniatowa 

 

 
 x x 

7. Stacja Kultura x x x x 

8. Centrum rehabilitacji x x   

9. Budowa budynków usługowo-turystycznych x x   

10. Utworzenie Klubu Seniora w Poniatowej x  x  

11. 

Wsparcie osób po przebytych chorobach 

nowotworowych i działania z zakresu 

profilaktyki dla mieszkańców Poniatowej 

x    

12. 

Spółdzielnia socjalna szansą na aktywizację 

osób wykluczonych społecznie poprzez pracę a 

nie roszczenia 

x x   
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13. 
Aktywne włączenie osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 
x    

14. 

Integracja środowiska lokalnego poprzez 

realizację przedsięwzięć kulturalnych i 

edukacyjnych w Poniatowej 

x    

15. 
Zwiększenie aktywnego udziału osób starszych 

w życiu społecznym 
x    

16. 
Aktywność fizyczna szansą na uzdrowienie 

mieszkańców Poniatowej 
x    

17. Młodzi dla Starszych x    

18. 

Poszerzenie oferty instytucji  kultury oraz 

ochrona niematerialnego dziedzictwa 

kulturowego Lubelszczyzny 

x    

Źródło: opracowanie własne 

 

8.2. KOMPLEMENTARNOŚĆ PROJEKTÓW/PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH ORAZ POMIĘDZY 

DZIAŁANIAMI RÓŻNYCH PODMIOTÓW I FUNDUSZY NA OBSZARZE REWITALIZACJI 

Komplementarność stanowi niezwykle ważny aspekt opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Poniatowa na lata 2017-2023. Zapewnienie powiązań pomiędzy poszczególnymi 

przedsięwzięciami oraz pomiędzy działaniami różnych podmiotów i funduszy skutkować będzie 

eliminacją negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, 

technicznych i środowiskowych, co w konsekwencji pozwoli na wyprowadzenie obszaru rewitalizacji 

z sytuacji kryzysowej i osiągnięcie kompleksowych efektów poprawy. 

Komplementarność zaplanowanych do realizacji działań i przedsięwzięć zapewniona zostanie na 

pięciu płaszczyznach: przestrzennej, problemowej, proceduralno-instytucjonalnej, międzyokresowej 

oraz źródeł finansowania. 

Komplementarność przestrzenna 

Komplementarność przestrzenną w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Poniatowa na lata 2017-

2023 zapewniają projekty wyznaczone do realizacji w konkretnym miejscu w przestrzeni – na 

wyznaczonym obszarze rewitalizacji, pozwalające na wyprowadzenie go ze stanu kryzysowego. Są to 

projekty wzajemnie ze sobą powiązane, synergiczne i wzajemnie się dopełniające. Lokalny Program 

Rewitalizacji będzie oddziaływał przede wszystkim na fragmenty miasta dotknięte kryzysem, jednak 

ze względu na to, iż zasięg oddziaływania wielu przedsięwzięć wykracza poza obszar rewitalizacji, 

a ich realizacja stanowi odpowiedź na oczekiwania wszystkich mieszkańców gminy, program 

rewitalizacji wpływał będzie na całą gminę i jej mieszkańców. Również projekty zaplanowane do 

realizacji poza obszarem rewitalizacji będą pozytywnie oddziaływać na ten obszar. 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. 

Wyznaczony obszar rewitalizacji w ok. 48% pokrywa się z obszarem zdegradowanym, o jego 

delimitacji zdecydowała, zarówno sytuacja społeczno-gospodarcza (wartości wskaźników gorszych od 
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średniej dla gminy), jak i wola mieszkańców gminy (na podstawie partycypacji społecznej) oraz 

poziom istotności obszaru dla gminy. Wszystkie zidentyfikowane projekty/przedsięwzięcia 

rewitalizacyjne skupiają się na obszarze rewitalizacji i są z nim ściśle powiązane. Stanowią odpowiedź 

na główne problemy tego obszaru. Ze względu na znaczenie tego obszaru (koncentracja usług 

publicznych, przedsiębiorczości i terenów rekreacyjnych) planowana interwencja nie spowoduje 

przesunięcia problemów na inny obszar, a jedynie zapoczątkuje pozytywne zmiany w pozostałych 

częściach gminy.  

Komplementarność problemowa 

W Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Poniatowa na lata 2017-2023 zapewniona została także 

komplementarność problemowa. Zidentyfikowane projekty/przedsięwzięcia rewitalizacyjne są 

zintegrowane oraz wzajemnie dopełniają się tematycznie, sprawiając, że realizowany LPR będzie 

oddziaływał na obszar rewitalizacji we wszystkich niezbędnych aspektach: społecznym, 

gospodarczym, przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym i środowiskowym. Zadania o charakterze 

infrastrukturalnym, które rozwiązują różnorodne problemy społeczności lokalnej, uzupełnione zostały 

inicjatywami o charakterze społecznym nieinfrastrukturalnym. 

Główne przedsięwzięcie rewitalizacyjne Gminy Poniatowa (Rewitalizacja Poniatowej szansą na 

ożywienie społeczno-gospodarcze Gminy Poniatowa), polegające na poprawie dostępności i jakości 

usług społecznych (skierowanych głównie do osób starszych i do dzieci – przystosowanie budynku 

szkoły podstawowej do funkcjonowania Klubu/Domu Seniora oraz zajęć związanych z profilaktyką 

nadwagi i wad postawy dla dzieci i młodzieży) oraz jakości zagospodarowania przestrzeni na obszarze 

rewitalizacji (utworzenie miejsc spotkań i wypoczynku dla mieszkańców i turystów – plac i deptak 

w centrum, Park Miejski) oraz przedsięwzięcie polegające na utworzeniu strefy imprez plenerowych 

przełożą się na wzrost integracji mieszkańców i poczucia tożsamości lokalnej oraz budowanie silnego 

kapitału społecznego. Projekt wpłynie również na atrakcyjność obszaru, co niewątpliwie przyczyni się 

do rozwoju gospodarki, w tym usług turystycznych i okołoturystycznych. Przedsięwzięcie polegające 

na modernizacji obiektów kultury (CKPiT i Kina „Czyn”) przyczyni się do zwiększenia liczby i jakości 

organizowanych wydarzeń i aktywnego udziału mieszkańców w tych wydarzeniach. Istotnym 

przedsięwzięciem w sferze społecznej jest utworzenie Centrum Rehabilitacji z pobytem całodobowym 

czasowym. Dzięki jego realizacji poprawie ulegnie dostęp do usług zdrowotnych i rehabilitacyjnych, 

który jest obecnie istotnym problemem. Planowane przedsięwzięcia polegające na utworzeniu 

budynku dla funkcjonowania Klubu/Domu Seniora i Centrum Rehabilitacji wpisują się w obecnie 

funkcjonującą infrastrukturę: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy. 

Podmioty te będą kooperować z podmiotami nowopowstałymi. Projekt polegający na budowie nowych 

budynków usługowo-turystycznych przyczyni się do rozwiązania problemów związanych z obsługą 

komunikacyjną obszaru, brakiem zaplecza techniczno-sanitarnego dla targu, czy brakiem zaplecza dla 

atrakcji turystycznych wokół stawów. Odpowiedzią na zidentyfikowane problemy są również 

przedsięwzięcia polegające na rozwoju atrakcji i produktów turystycznych (Stacja Kultura – 

zagospodarowanie otoczenia związanego terytorialnie i tematycznie z NKW, Poniatowa – Kraina 

zdrowego oddechu, Stacja Kultura), które przyczynią się do wzrostu atrakcyjności obszaru rewitalizacji 

i pozytywnie wpłyną na obszar całej gminy w aspekcie gospodarczym i przestrzenno-funkcjonalnym. 

W sferze technicznej istotnym przedsięwzięciem jest termomodernizacja obiektów użyteczności 
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publicznej, która przyczyni się do poprawy jakości obsługi mieszkańców przez te budynki oraz do 

poprawy jakości środowiska przyrodniczego. 

Przedsięwzięcia infrastrukturalne są komplementarne i wzajemnie powiązane ze zidentyfikowanymi 

przedsięwzięciami miękkimi. Jednym z nich jest przedsięwzięcie miękkie Gminy Poniatowa 

zmierzające do aktywizacji osób starszych, po okresie aktywności zawodowej: Utworzenie Klubu 

Seniora w Poniatowej. Klub/Dom Seniora będzie funkcjonował w szkole podstawowej dostosowanej 

i zmodernizowanej w ramach projektu infrastrukturalnego. W wyniku realizacji projektu poprawie 

ulegnie dostępność usług społecznych i kulturalnych dla osób starszych, którzy już nie są aktywni 

zawodowo. Projekt przyczyni się do ich wzajemnej integracji oraz aktywnego uczestnictwa w życiu 

społecznym. Przedsięwzięcie miękkie Powiatowego Urzędu Pracy – Młodzi dla Starszych również jest 

komplementarne z projektem polegającym na utworzeniu Klubu/Domu Seniora, ponieważ do pracy 

w nim będą kierowane osoby bezrobotne na staż. Komplementarnym projektem miękkim do projektu 

dotyczącego modernizacji infrastruktury kultury jest projekt Poszerzenie oferty instytucji  kultury oraz 

ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny, który dotyczy organizacji 

różnorodnych zajęć i imprez w zmodernizowanych obiektach, a także w zrewitalizowanej przestrzeni 

miejskiej. Ponadto przedsięwzięcia stowarzyszeń prężnie działających na obszarze gminy również są 

powiązane z projektami infrastrukturalnymi, ponieważ do ich realizacji wykorzystana zostanie 

zmodernizowana infrastruktura oraz utworzona lub zagospodarowana przestrzeń. 

Szczegółowe powiązania poszczególnych przedsięwzięć przedstawiono w rozdziale 6. Lista 

podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz z ich opisami. 

Wskazane w dokumencie przedsięwzięcia wpływają na niwelowanie problemów w różnych sferach: 

w sferze społecznej poprzez działania infrastrukturalne i miękkie nakierowane na poprawę jakości 

usług społecznych i integracji mieszkańców, w sferze gospodarczej poprzez poprawę atrakcyjności 

turystycznej obszaru, co doprowadzi do rozwoju lokalnej gospodarki i zmniejszenia bezrobocia, 

w sferze przestrzenno-funkcjonalnej poprzez estetyczne zagospodarowanie centrum Poniatowej oraz 

w sferze technicznej i środowiskowej poprzez działania termomodernizacyjne. Wszystkie 

przedsięwzięcia są zintegrowane i ukierunkowane na doprowadzenie do kompleksowego efektu 

poprawy obszaru rewitalizacji. 

Komplementarność proceduralno-instytucjonalna  

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Poniatowa na lata 2017-2023 charakteryzuje się 

komplementarnością proceduralno-instytucjonalną gdyż obejmuje system zarządzania procesem 

rewitalizacji, który pozwoli na efektywne współdziałanie interesariuszy, w tym niezależnych od siebie 

instytucji i podmiotów. 

Szczegółowy system zarządzania procesem rewitalizacji został przedstawiony w podrozdziale 11.1 

niniejszego dokumentu, jest on spójny i przejrzysty. System zarządzania programem rewitalizacji 

osadzony został w dotychczasowym systemie zarządzania przyjętym w gminie. Podmiotem 

koordynującym wdrażanie LPR jest Burmistrz Poniatowej. Wśród struktur organizacyjnych biorących 

udział w realizacji LPR wymienić należy ponadto dwa typy podmiotów: 
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 podmiot zarządzający (Zespół roboczy ds. rewitalizacji), czyli jednostka odpowiedzialna za 

wdrożenie przedsięwzięć wynikających z LPR, a przy tym prowadząca monitoring i ocenę 

programu, 

 podmioty wykonawcze, czyli jednostki realizujące poszczególne projekty/przedsięwzięcia 

rewitalizacyjne. 

Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru wymaga współpracy wszystkich rodzajów 

jednostek funkcjonujących na obszarze gminy, dlatego korzystnym modelem jest współpraca 

podmiotów publicznych, prywatnych i społecznych. 

Komplementarność międzyokresowa 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Poniatowa na lata 2017-2023 zwraca także uwagę na 

zachowanie ciągłości programowej. Zidentyfikowane projekty inwestycyjne i nieinwestycyjne 

stanowią kontynuację zrealizowanych już przedsięwzięć, zarówno tych wspartych ze środków 

unijnych, jak i tych realizowanych przy udziale środków krajowych. Komplementarność projektów 

opiera się na wykorzystaniu powstałych produktów i rezultatów, udziale tych samych użytkowników, 

pełnieniu tych samych funkcji. Ponadto przedsięwzięcia obejmują kompleksowe rozwiązania 

obszarowe w zakresie rozwiązywania problemów i zaspokajania potrzeb.  

Ważnym kryterium wyboru projektów była ciągłość programowa. Kierunki działań podejmowanych 

w ramach poprzedniej perspektywy będą kontynuowane i rozwijane w obecnym okresie 

programowania. Ocena stopnia i skutków wdrażania poprzedniego programu rewitalizacji pomogła 

opracować listę przedsięwzięć, które stanowią uzupełnienie już podjętych działań, co pozwoli na 

bardziej efektywne wykorzystanie środków w obecnej perspektywie finansowej. 

W poprzednim okresie programowania Gmina Poniatowa zadania z zakresu rewitalizacji 

identyfikowała w Lokalnym Planie Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Poniatowa na lata 2007-

2013. Część z nich została zrealizowana (np. inwentaryzacja dendrologiczna drzewostanu parku, 

sporządzenie dokumentacji renowacji parku, wykonanie alejek i obiektów małej architektury, 

utworzenie placu zabaw dla dzieci i młodzieży, modernizacja stadionu i boisk trawiastych, remont  

i modernizacja mieszkalnictwa  komunalnego, rewitalizacja centrum usługowo-handlowego przy ulicy 

Modrzewiowej 4, modernizacja budynku służby zdrowia, modernizacja ul. Przemysłowej, wykonanie 

chodnika i oświetlenia przy ul. Przemysłowej, budowa sieci światłowodowej i rozbudowa 

monitoringu), jednak części zaplanowanych zadań nie udało się zrealizować (np. budowa muszli 

koncertowej, budowa ośrodka sportu i rekreacji z wypożyczalnią, sprzętu turystyczno-sportowego 

i bazą noclegową, budowa campingu, przebudowa zbiorników wodnych i remont urządzeń 

spiętrzających, Modernizacja i przebudowa kina i Ośrodka Kultury, budowa parkingu i wykonanie 

oświetlenia przed biurowcem – EDA S.A., modernizacja i docieplenie, wymiana stolarki okiennej, 

drzwiowej i wymiana dachu  biurowca EDA S.A.). Działania zaplanowane w niniejszym Lokalnym 

Programie Rewitalizacji uzupełniają działania już zrealizowane w poprzedniej perspektywie 

finansowej UE i są z nimi komplementarne: m.in. infrastruktura parku miejskiego i stawów, 

zagospodarowanie centrum i utworzenia strefy kultury, modernizacja biurowca – EDA S.A. 

i przystosowanie go do pełnienia nowych funkcji, modernizacja i doposażenie obiektów kultury 

(CKPiT i Kino „Czyn”). 
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Wnioski wyciągnięte z realizacji poprzednich zadań rewitalizacyjnych pozwolą na jeszcze bardziej 

efektywne wykorzystanie środków i możliwości w obecnej perspektywie finansowej.  

Komplementarność źródeł finansowania  

Projekty, które zostały zapisane w Lokalnym Program Rewitalizacji Gminy Poniatowa na lata 2017-

2023 mogą zostać zrealizowane przy udziale różnych źródeł finansowania w tym środków unijnych. 

W Lokalnym Programie Rewitalizacji wykorzystano możliwość łączenia wsparcia ze środków EFRR 

i EFS w celu realizacji założonych celów i wyprowadzania obszaru ze stanu kryzysowego. Realizacja 

projektów rewitalizacyjnych z różnych źródeł, z wykluczeniem ryzyka podwójnego finansowania, 

pozwala na uzyskanie korzystnych efektów i wpływa na wzrost dynamiki pożądanych zmian. Ponadto 

Lokalny Program Rewitalizacji daje także możliwość włączenia środków prywatnych w finansowanie 

procesów rewitalizacji – zidentyfikowano 2 przedsięwzięcia planowane do realizacji przez 

przedsiębiorstwa, jak również 6 przedsięwzięć organizacji pozarządowych. Spodziewa się, że po 

wdrożeniu pierwszych projektów rewitalizacyjnych ze środków publicznych przez gminę nastąpi 

„efekt dźwigni” i pojawią się nowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne podmiotów społecznych 

i gospodarczych – wtedy będzie możliwość aktualizacji LPR. 
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9.  INDYKATYWNE RAMY FINANSOWE PRZEDSIĘWZIĘĆ 

REWITALIZACYJNYCH 

W związku z tym, iż Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Poniatowa został opracowany zgodnie 

z  Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 Ministra 

Rozwoju oraz Zasadami programowania, wdrażania i wsparcia rewitalizacji w województwie 

lubelskim Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Departamentu 

Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym źródłem jego finansowania mogą być zarówno 

wewnętrzne fundusze budżetu gminy i podmiotów prywatnych, jak i zewnętrzne środki unijne 

i krajowe. 

Środki własne 

Podczas planowania działań rewitalizacyjnych ważne jest stworzenie przez gminę warunków dla 

możliwie szerokiego włączenia się sektora prywatnego w działania na rzecz rewitalizacji, ze 

szczególnym uwzględnieniem lokalnych firm i instytucji, wspólnot mieszkaniowych oraz organizacji 

pozarządowych. Zidentyfikowane projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne będą realizowane przez 

rożne podmioty, w tym podmioty prywatne przy wykorzystaniu ich środków. 

Szczególną formą finansowania działań rewitalizacyjnych jest połączenie środków publicznych 

i prywatnych poprzez zawiązanie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). W rozumieniu ustawy 

o PPP z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 169 poz.1420) jest to oparta na umowie współpraca podmiotu 

publicznego i partnera prywatnego, służąca realizacji zadania publicznego, w ramach której partner 

prywatny w całości albo w części poniesie nakłady na wykonanie przedsięwzięcia będącego 

przedmiotem współpracy lub zapewni ich poniesienie przez osoby trzecie. 

Partnerstwo publiczno-prywatne, jest szczególnie zalecane, gdy: 

 samorząd chce utrzymać pewien stopień kontroli nad przedsięwzięciem, 

 istnieją znaczne potrzeby inwestycyjne, a fundusze publiczne winny być kierowane na inne 

cele, 

 zaangażowany w projekt sektor prywatny jest w stanie uzyskać zwrot zainwestowanych 

środków z opłat za użytkowanie obiektu. 

Podobną formą finansowania działań rewitalizacyjnych jest partnerstwo publiczno-społeczne czyli 

forma współpracy jednostki publicznej z organizacjami pozarządowymi. 

Środki zewnętrzne 

Do realizacji projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych możliwe jest wykorzystanie dostępnych 

środków z programów rządowych oraz funduszy pomocowych Unii Europejskiej. 
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Głównym unijnym źródłem finansowania projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych jest Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w ramach którego działaniem 

najbardziej istotnym dla gminy Poniatowa dedykowanym rewitalizacji jest działanie 13.3 Rewitalizacja 

obszarów miejskich. Realizacja projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych przy współfinansowaniu 

RPO WL w ramach tego działania będzie możliwa jedynie pod warunkiem wpisania ich do Lokalnego 

Programu Rewitalizacji. Na dofinansowanie szansę mają projekty infrastrukturalne, mające na celu 

przywracanie bądź nadanie nowych funkcji obszarom zdegradowanym pod względem społecznym, 

gospodarczym, przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym i środowiskowym. 

W działaniu 13.3 określony został szeroki katalog beneficjentów, którzy mogą starać się 

o dofinansowanie projektu/przedsięwzięcia rewitalizacyjnego: 

 podmioty publiczne: m.in. JST oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia, samorządowe 

jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, służby 

ratownicze i bezpieczeństwa publicznego, 

 podmioty prywatne: spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji 

posiadają JST lub ich związki, MŚP (przedsiębiorstwa muszą prowadzić działalność na terenie 

województwa lubelskiego), 

 podmioty społeczne: przedsiębiorstwa społeczne, zgodnie definicją Krajowego Programu 

Rozwoju Ekonomii Społecznej, organizacje pozarządowe, 

 podmioty mieszane: podmioty działające w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne. 

W ramach RPO WL przewidziano także preferencje punktowe dla inwestycji niezbędnych dla 

kompleksowej rewitalizacji danego obszaru realizowanych w ramach następujących działań: 

3.1 Tereny inwestycyjne, 

5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego, 

5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego, 

5.5 Promocja niskoemisyjności, 

7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne, 

9.1 Aktywizacja zawodowa, 

9.3 Rozwój przedsiębiorczości, 

11.1 Aktywne włączenie, 

11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, 

12.2 Kształcenie ogólne, 

13.2 Infrastruktura usług społecznych. 

Po 2020 r., kiedy dostęp do środków unijnych zostanie ograniczony oraz uwzględniając doświadczenie 

w zakresie działań rewitalizacyjnych realizowanych w oparciu o niniejszy LPR, zmobilizowane 

zostaną istniejące potencjały społeczne i gospodarcze (stowarzyszenia i przedsiębiorstwa) do dalszych 

działań na rzecz poprawy obszarów zdegradowanych na terenie gminy Poniatowa przy wykorzystaniu 

środków prywatnych. 

Zakres, organizacja i finansowanie rewitalizacji powinny być dostosowane do specyfiki obszaru, 

z wykorzystaniem doświadczeń wszystkich podmiotów planujących realizację 

projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 
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Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą zestawienie projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych wpisanych do LPR wraz z planowanym podziałem 

finansowania na różne źródła. Na potrzeby niniejszego dokumentu przyjęto, iż udział dofinansowania wynosi 85%, natomiast wkładu własnego – 15%, 

ponieważ na obecnym etapie nie ma możliwości określenia ostatecznego podziału środków w poszczególnych projektach. 

Lp. Nazwa projektu/przedsięwzięcia Lata realizacji Źródła finansowania 
Szacowana 

wartość 

Środki własne Środki 

zewnętrzne 

(w tym UE) 
publiczne prywatne 

1. 

Rewitalizacja Poniatowej szansą na 

ożywienie społeczno-gospodarcze Gminy 

Poniatowa 

2018 r. – 2023 r. 

Środki własne gminy i 

fundusze UE – RPO WL 

na lata 2014-2020, 

działanie 13.3 

20 700 000,00 zł 3 105 000,00 zł  17 595 000,00 zł 

2. 

Utworzenie strefy kultury szansą na 

zwiększenie aktywnego udziału 

mieszkańców w przedsięwzięciach 

kulturalnych 

2018 r. – 2023 r. 

Środki własne gminy i 

fundusze UE – RPO WL 

na lata 2014-2020, 

działanie 13.3 

1 300 000,00 zł 195 000,00 zł  1 105 000,00 zł 

3. 

Zwiększenie aktywnego udziału 

mieszkańców w przedsięwzięciach 

kulturalnych organizowanych przez 

Centrum Kultury Promocji i Turystyki w 

Poniatowej przez modernizację obiektów 

II kwartał 2016 r. 

– IV kwartał 

2018 r. 

Środki własne gminy i 

fundusze UE – RPO WL 

na lata 2014-2020, 

działanie 7.1 

4 803 285,88 zł 720 492,882 zł  4 082 792,998 zł 

4. 

Stacja Kultura – zagospodarowanie 

otoczenia związanego terytorialnie 

i tematycznie z NKW 

IV kwartał 2016 

r. – IV kwartał 

2019 r. 

Środki własne gminy i 

fundusze UE – RPO WL 

na lata 2014-2020, 

działanie 7.3 

4 116 571,90 zł 617 485,785  3 499 086,115 zł 

5. Poniatowa – Kraina zdrowego oddechu 2017 r. – 2018 r. 

Środki własne gminy i 

fundusze UE – RPO WL 

na lata 2014-2020, 

działanie 7.1 

1 979 523,30 zł 296 928,495 zł  1 682 594,805 zł 

6. 

Termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej w gminie 

Poniatowa 

2016 r. – 2017 r. 

Środki własne gminy i 

fundusze UE – RPO WL 

na lata 2014-2020, 

działanie 5.2 

8 645 376,07 zł 1 296 806,41 zł  7 348 569,66 zł 

7. Stacja Kultura 06/2017 – Środki prywatne i 4 000 000,00 zł  600 000,00 zł 3 400 000,00 zł 
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06/2019 fundusze UE – RPO WL 

na lata 2014-2020, 

działanie 13.3 

8. Centrum rehabilitacji 2017 r. – 2023 r. 

Środki prywatne i 

fundusze UE – RPO WL 

na lata 2014-2020, 

działanie 13.3 

25 000 000,00 zł  3 750 000,00 zł 21 250 000,00 zł 

9. 
Budowa budynków usługowo-

turystycznych 
2018 r. – 2023 r. 

Środki własne gminy i 

fundusze UE 
6 300 000,00 zł 945 000,00 zł  5 355 000,00 zł 

10. Utworzenie Klubu Seniora w Poniatowej 
grudzień 2020 r. 

– 2023 r. 

Środki własne gminy i 

fundusze UE – RPO WL 

na lata 2014-2020, 

działanie 11.2 

250 000,00 zł 37 500,00 zł   212 500,00 zł 

11. 

Wsparcie osób po przebytych chorobach 

nowotworowych i działania z zakresu 

profilaktyki dla mieszkańców Poniatowej 

2017 r. – 2023 r. 

Środki prywatne i 

fundusze UE – RPO WL 

na lata 2014-2020, 

działanie 10.3 (możliwość 

włączenia również 

środków własnych gminy) 

20 000,00 zł  3 000,00 zł  17 000,00 zł 

12. 

Spółdzielnia socjalna szansą na aktywizację 

osób wykluczonych społecznie poprzez 

pracę a nie roszczenia 

2018 r. – 2023 r. 

Środki prywatne i 

fundusze UE – RPO WL 

na lata 2014-2020, 

działanie 11.3 (możliwość 

włączenia również 

środków własnych gminy) 

100 000,00 zł  15 000,00 zł 85 000,00 zł 

13. 
Aktywne włączenie osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 
2018 r.- 2023 r. 

Środki prywatne i 

fundusze UE (możliwość 

włączenia również 

środków własnych gminy) 

50 000,00 zł  7 500,00 zł 42 500,00 zł 

14. 

Integracja środowiska lokalnego poprzez 

realizację przedsięwzięć kulturalnych i 

edukacyjnych w Poniatowej 

2018 r. – 2023 r. 

Środki prywatne i 

fundusze UE (możliwość 

włączenia również 

środków własnych gminy) 

50 000,00 zł  7 500,00 zł 42 500,00 zł 
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15. 
Zwiększenie aktywnego udziału osób 

starszych w życiu społecznym 
2018 r. – 2023 r. 

Środki prywatne i 

fundusze UE (możliwość 

włączenia również 

środków własnych gminy) 

20 000,00 zł  3 000,00 zł 17 000,00 zł 

16. 
Aktywność fizyczna szansą na uzdrowienie 

mieszkańców Poniatowej 
2017 r. – 2023 r. 

Środki prywatne i 

fundusze UE (możliwość 

włączenia również 

środków własnych gminy) 

30 000,00 zł  4 500,00 zł 25 500,00 zł 

17. Młodzi dla starszych 
luty 2020 r. – 

lipiec 2020 r. 

Środki prywatne i 

fundusze UE – Program 

Operacyjny Wiedza 

Edukacja Rozwój na lata 

2014-2020 

9 000,00 zł 1 350,00 zł  7 650,00 zł 

18. 

Poszerzenie oferty instytucji  kultury oraz 

ochrona niematerialnego dziedzictwa 

kulturowego Lubelszczyzny 

2018-2023 

Środki własne gminy i 

fundusze UE (możliwość 

wykorzystania środków 

prywatnych) 

100 000,00 zł 15 000,00 zł  85 000,00 zł 

 

Kolejność realizacji zidentyfikowanych projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych wynika z logicznej konsekwencji wprowadzonych zmian 

w obszarze rewitalizacji. W pierwszej kolejności realizowane będą projekty inwestycyjne, których efekty w formie udostępnionej infrastruktury lub 

przestrzeni zostaną wykorzystane podczas realizacji zidentyfikowanych projektów miękkich, dla których ta infrastruktura jest niezbędna. Na 

kolejność realizacji przedsięwzięć wpływ ma również rozwiązanie najbardziej naglących potrzeb obszaru rewitalizacji. 
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10. MECHANIZMY WŁĄCZENIA INTERESARIUSZY W PROCES 

REWITALIZACJI 

Ważnym etapem przy sporządzeniu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Poniatowa na lata 

2017-2023 jest proces włączenia społeczności lokalnej w proces rewitalizacji. Wytyczne w zakresie 

rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 wymieniają „realizację zasady partnerstwa 

i partycypacji” jako jedną z podstawowych cech programu rewitalizacji. 

Partycypacja społeczna jest wpisana w proces rewitalizacji gminy Poniatowa na każdym jego etapie: 

opracowanie LPR, wdrażanie LPR poprzez projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne oraz 

monitorowanie, ocena i aktualizacja LPR. Partycypacja opiera się na drabinie partycypacyjnej, mającej 

na celu nawiązanie kontaktu z interesariuszami procesu rewitalizacji na etapie opracowania LPR 

i utrzymanie go podczas wdrażania dokumentu. 

Ryc. 10. Drabina partycypacyjna 

 

 

Źródło: http://partycypacjaobywatelska.pl/strefa-wiedzy/abc-partycypacji/co-to-jest-partycypacja-obywatelska-2/ 

Lokalny Program Rewitalizacji jest dokumentem wypracowanym przez samorząd gminny, ekspertów 

zewnętrznych oraz mieszkańców, przedsiębiorców i przedstawicieli instytucji publicznych 

i prywatnych (w tym organizacji pozarządowych) działających na terenie gminy Poniatowa. Prace nad 

przygotowaniem LPR, jego realizacją oraz aktualizacją oparte są na współpracy wszystkich grup 

interesariuszy, w tym szczególnie społeczności obszaru rewitalizacji. Dzięki wykorzystaniu różnych 

metod partycypacji (spotkania bezpośrednie, konsultacje w terenie, ankiety elektroniczne i papierowe) 

i dotarciu do szerokiego grona interesariuszy (dzięki wykorzystaniu różnego rodzaju środków 

przekazu: prasa regionalna, strona internetowa, ogłoszenia) żadna z grup interesariuszy rewitalizacji 

nie jest uprzywilejowana kosztem pozostałych jej członków. 

Informowanie 

Podczas prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji zastosowano różnorodne metody i sposoby 

dotarcia do wszystkich interesariuszy rewitalizacji: 

Informowanie 

Konsultowanie 

Uczestnictwo 
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 strona internetowa Urzędu Miejskiego w Poniatowej – informacje nt. opracowania, wdrażania 

i monitoringu LPR, zamieszczanie dokumentów do konsultacji i ankiet (dotarcie do młodych 

mieszkańców, w tym osób bezrobotnych), 

 artykuły w prasie regionalnej (dotarcie do osób starszych), 

 ogłoszenia w Urzędzie Miejskim i Ośrodku Pomocy Społecznej (dotarcie do osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym). 

Konsultowanie 

Udział wszystkich interesariuszy w tworzeniu LPR można określić jako szeroki i wystarczający. 

Głównym celem konsultacji społecznych było przedstawienie społeczności lokalnej oraz władzom 

postępów związanych z procesem tworzenia dokumentu, a także uzyskanie ich opinii w zakresie 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, wizji, celów rewitalizacji i planowanych 

projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych (wymienionych w rozdziale 6 i 7). 

Spotkania konsultacyjne zorganizowane w trakcie prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji oraz 

pozostałe metody partycypacji społecznej wpłynęły na integrację społeczności lokalnej wokół 

projektów i przedsięwzięć na rzecz poprawy stanu obszaru rewitalizacji. Szczegółowa charakterystyka 

procesu partycypacji społecznej znajduje się w Załączniku nr 1 do LPR. Poniżej przedstawiono 

zestawienie metod partycypacyjnych wykorzystanych podczas tworzenia Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Poniatowa na lata 2017-2023. 

Tabela 10. Zestawienie metod partycypacji społecznej 

Nazwa metody 
Data i miejsce, liczba 

uczestników 
Efekty 

Ankieta online dla mieszkańców 

Gminy Poniatowa – wyznaczenie 

obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji 

15.11.2016 - 30.11.2016 

Strona internetowa 

gminy Poniatowa 

Liczba wypełnionych 

ankiet: 85 

Przy pomocy ankiety określony został zakres 

przestrzenny obszarów najbardziej zdegradowanych 

i planowanych działań rewitalizacyjnych, 

zidentyfikowano problemy, które należałoby 

ograniczyć, bądź całkowicie rozwiązać w procesie 

rewitalizacji, a także wskazano typy projektów, na 

które w pierwszej kolejności warto wydatkować środki 

publiczne i prywatne. 

I spotkanie konsultacyjne 

Warsztaty identyfikujące  główne 

problemy, potencjały oraz wizję 

rozwoju gminy Poniatowa 

z wykorzystaniem metody „warsztaty 

przyszłościowe” 

1 grudnia 2016 r. 

Centrum Kultury 

Promocji i Turystyki w 

Poniatowej 

Liczba uczestników: 23 

Dzięki metodzie „warsztaty przyszłościowe” 

społeczność lokalna zidentyfikowała najważniejsze 

problemy, potencjały oraz wizję rozwoju gminy 

Poniatowa. Ponadto dokonano wstępnej delimitacji 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 

Spacer badawczy 

Spacer w terenie z ekspertem ds. 

wykonalności architektoniczno-

budowlanej mający na celu 

dokonanie bezpośredniej obserwacji 

obszaru przeznaczonego do 

rewitalizacji oraz dyskusję o 

propozycjach i potrzebach zmian w 

7 grudnia 2016 r. 

Centrum gminy 

Poniatowa i okolice 

stawów 

Liczba uczestników: 19 

Podczas spaceru mieszkańcy gminy wspólnie 

z ekspertem uznali, że 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, w szczególności 

funkcje społeczne np. dzienny dom opieki dla osób 

starszych. 
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przestrzeni miejskiej. 

Szkolenie wyjazdowe dla 

interesariuszy rewitalizacji 

Szkolenie i wizyta studyjna w gminie 

Chęciny – podobnej do gminy 

Poniatowa położonej w 

województwie świętokrzyskim 

12-13 grudnia 2016 r. 

Chęciny 

Liczba uczestników: 15 

Podczas szkolenia interesariusze rewitalizacji poznali 

formalno-prawne podstawy procesu rewitalizacji, 

natomiast wizyta studyjna pozwoliła na zapoznanie się 

z przeprowadzoną rewitalizacją w gminie Chęciny, co 

może stanowić wzór dla planowanych działań 

w gminie Poniatowa. 

Zamieszczenie na stronie internetowej 

gminy Karty projektu 

rewitalizacyjnego 

Możliwość zgłoszenia przez 

mieszkańców propozycji własnych  

projektów rewitalizacyjnych 

29 grudnia 2016 r. – 17 

lutego 2017 r. 

Strona internetowa 

gminy Poniatowa 

Liczba złożonych kart 

projektów: 8 

Na stronie internetowej gminy Poniatowa 

zamieszczono Kartę projektu rewitalizacyjnego, przy 

pomocy której każda zainteresowana osoba mogła 

zgłosić swój projekt rewitalizacyjny. Do Urzędu Gminy 

wpłynęło 8 kart projektów (2 złożone przez 

przedsiębiorców oraz 6 złożonych przez 

Stowarzyszenia). 

Wyłożenie projektu LPR do 

publicznego wglądu wraz z 

możliwością wnoszenia uwag 

Do projektu LPR zamieszczonego na 

stronie internetowej gminy można 

było wnosić uwagi na formularzu 

zgłaszania uwag 

16 stycznia 2017 r. – 6 

lutego 2017 r. – część 

diagnostyczna i 

delimitacyjna 

6 lutego 2017 – 30 marca 

2017 – część 

diagnostyczna, 

delimitacyjna, wizja 

i cele 

Strona internetowa 

gminy Poniatowa 

Liczba złożonych 

formularzy uwag: 0 

Na stronie internetowej gminy Poniatowa 

zamieszczono projekt LPR z możliwością wnoszenia 

uwag na odpowiednim formularzu. Ze strony 

mieszkańców nie wpłynęła żadna uwaga. 

Spotkanie z ekspertem ds. 

wykonalności architektoniczno-

budowlanej 

Spotkanie mające na celu 

zaprezentowanie i konsultacje 

Koncepcji funkcjonalno-

przestrzennej zagospodarowania 

obszaru rewitalizacji 

27 stycznia 2017 r. 

Urząd Miejski w 

Poniatowej 

Liczba uczestników: 16 

Na spotkaniu ekspert ds. wykonalności 

architektoniczno-budowlanej zaprezentował projekt 

Koncepcji funkcjonalno-przestrzennej 

zagospodarowania wybranego fragmentu obszaru 

rewitalizacji, do którego uczestnicy spotkania mogli 

zgłosić swoje uwagi. 

II spotkanie konsultacyjne 

Warsztaty pozwalające na 

wypracowanie celów rewitalizacji z 

wykorzystaniem metody „future city 

game” 

31 stycznia 2017 r. 

Centrum Kultury 

Promocji i  Turystyki w 

Poniatowej 

Liczba uczestników: 30 

Podczas warsztatów 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 i położyć większy 

nacisk na integrację mieszkańców i wzmocnienie więzi 

społecznych. 

III spotkanie konsultacyjne 

Omówienie systemu wdrażania 

Lokalnego Programu Rewitalizacji i 

warsztaty pozwalające na 

15 marca 2017 r. 

Centrum Kultury 

Promocji i Turystyki w 

Na spotkaniu mieszkańcy zapoznali się z modelem 3d 

stanu wybranego fragmentu obszaru rewitalizacji po 

przeprowadzeniu działań rewitalizacyjnych. Podczas 

warsztatów mieszkańcy wskazali uzupełniające rodzaje 



 

 
 104 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Poniatowa na lata 2017-2023 

identyfikację uzupełniających 

rodzajów przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych z wykorzystaniem 

metody „charette” 

Poniatowej 

Liczba uczestników: 24 

przedsięwzięć pożądane do realizacji na obszarze 

rewitalizacji. 

Źródło: opracowanie własne 

Uczestnictwo zainteresowanych stron 

Odpowiednio zaprojektowany i przeprowadzony proces partycypacji społecznej umożliwia 

społeczności lokalnej czynny udział w kształtowaniu przestrzeni wokół siebie oraz działanie na rzecz 

własnych interesów. Sprzyja inicjatywom oddolnym mieszkańców i włączaniu się w realizację 

zidentyfikowanych projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Konieczne jest podejmowanie stałych 

działań mających na celu informowanie interesariuszy o już zrealizowanych 

projektach/przedsięwzięciach rewitalizacyjnych oraz o harmonogramie realizacji kolejnych projektów 

i przedsięwzięć, tak aby wszyscy interesariusze byli na bieżąco z postępami procesu rewitalizacji 

i mogli w nim uczestniczyć. 
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11.  SYSTEM REALIZACJI (WDRAŻANIA) LPR 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Poniatowa określa plan działania dla obszaru wyznaczonego do 

objęcia rewitalizacją. Efektywne wdrożenie założeń dokumentu i wynikających z niego projektów/ 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych wymaga stworzenia odpowiedniego systemu instytucji i procedur, 

dzięki którym zapewniona zostanie koordynacja działań wszystkich zaangażowanych podmiotów. 

 

11.1. SYSTEM INSTYTUCJONALNY I ZARZĄDZANIE PROCESEM REWITALIZACJI 

System wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji powinien w jasny sposób przedstawić i określić 

sposób zarządzania realizacją założeń LPR, a także wyodrębnić i zidentyfikować struktury 

organizacyjne odpowiedzialne za poszczególne zadania. 

Wśród struktur organizacyjnych biorących udział w realizacji LPR, wymienić należy trzy typy 

podmiotów: 

 podmiot koordynujący – nadzorujący wdrożenie LPR jako całości, 

 podmiot zarządzający – odpowiedzialny za wdrożenie projektów/przedsięwzięć wynikających 

z LPR, a przy tym prowadzący monitoring i ocenę programu, 

 podmioty wykonawcze – realizujące poszczególne projekty/przedsięwzięcia rewitalizacyjne. 

Funkcję podmiotu koordynującego realizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji będzie pełnił 

Burmistrz Poniatowej. Będzie on odpowiedzialny za nadzór nad całym procesem rewitalizacji 

realizowanym przy pomocy Lokalnego Programu Rewitalizacji. 

Instytucją bezpośrednio zaangażowaną w proces rewitalizacji na obszarze gminy Poniatowa jest Urząd 

Miejski w Poniatowej. Instytucjami wspomagającymi Urząd Miejski są jego jednostki organizacyjne. 

Podmiotem zarządzającym Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Poniatowa na lata 2017-2023 

jest Zespół roboczy ds. rewitalizacji, wyodrębniony w ramach struktur Urzędu Miejskiego i składający 

się z pracowników właściwych merytorycznie wydziałów Urzędu. 3 października 2016 r. 

zarządzeniem Burmistrza Poniatowej nr 21a/16 utworzony został 4-osobowy Zespół roboczy ds. 

rewitalizacji, który uczestniczył w procesie opracowania LPR. Do głównych zadań zespołu należało: 

 zgromadzenie danych niezbędnych do opracowania LPR, 

 współpraca przy opracowaniu LPR z ekspertami zewnętrznymi, 

 komunikacja z mieszkańcami, 

 opiniowanie i zgłaszanie uwag do projektu LPR, 

 opiniowanie uwag do LPR przedkładanych przez interesariuszy rewitalizacji oraz analiza 

złożonych kart projektów,  

 przeprowadzenie oceny oddziaływania Lokalnego Programu Rewitalizacji na środowisko, 

 skonsultowanie LPR z właściwymi instytucjami. 
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Po uchwaleniu Lokalnego Programu Rewitalizacji, podczas jego wdrażania, Zespół roboczy ds. 

rewitalizacji (którego skład osobowy może ulec zmianie) będzie odpowiedzialny za zarządzanie 

procesem rewitalizacji, w szczególności: 

 nadzór nad realizacją projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych, 

 koordynację współpracy partnerów publicznych, społecznych i gospodarczych podczas 

realizacji projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych, 

 prowadzenie konsultacji społecznych mających na celu włączenie wszystkich interesariuszy 

w proces rewitalizacji, 

 prowadzenie działań informacyjnych i publikacja informacji na temat realizacji LPR, 

 monitoring LPR tj. zbieranie danych na temat postępów wdrażania oraz przebiegu realizacji 

projektów/przedsięwzięć, przygotowywanie okresowych sprawozdań monitoringowych 

i końcowego sprawozdania monitoringowego, 

 ewaluację LPR tj. przygotowanie okresowych raportów ewaluacyjnych na temat wdrażania 

LPR (ewaluacja on-going) oraz końcowego raportu ewaluacyjnego (ewaluacja ex-post). 

Szczególną rolę w zarządzaniu wdrażaniem LPR pełni również Rada Miejska, ponieważ Radni, jako 

przedstawiciele społeczności lokalnej znający najważniejsze problemy i potrzeby mieszkańców, będą 

wspierać wszelkie działania mające na celu poprawę jakości życia i wzmocnienie kapitału ludzkiego na 

wyznaczonym obszarze rewitalizacji. 

Do podmiotów wykonawczych należą jednostki publiczne, społeczne i gospodarcze realizujące 

poszczególne projekty/przedsięwzięcia rewitalizacyjne. Wśród jednostek publicznych najważniejszą 

jest Gmina Poniatowa, która poprzez realizację pierwszych projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

doprowadzi do zredukowania obiektywnych barier rozwoju, dzięki czemu będą mogły być 

realizowane projekty jednostek społecznych i gospodarczych. Za realizację poszczególnych etapów 

projektu/przedsięwzięcia rewitalizacyjnego odpowiedzialne będą następujące jednostki: 

 Burmistrz i Rada Miejska – zlecenie przygotowania i wykonania projektów, 

 Wydział promocji i obsługi inwestora – opracowanie wniosków o dofinansowanie tzw. 

projektów miękkich, 

 Wydział inwestycji, gospodarki nieruchomościami i gospodarki przestrzennej – opracowanie 

wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych, obsługa i przygotowanie przetargu, 

przygotowanie umów, realizacja projektów, 

 Wydział finansowo-budżetowy – obsługa finansowa, 

 odpowiednia jednostka – użytkowanie i zarządzanie produktami powstałymi w wyniku 

realizacji projektów. 

Podmiotami wykonawczymi są również organizacje pozarządowe i podmioty gospodarcze 

(w szczególności wywodzące się ze społeczności lokalnej i akceptujący jej trwanie) realizujące własne 

projekty/przedsięwzięcia rewitalizacyjne, które są niezbędne do wyprowadzenia obszaru 

zdegradowanego ze stanu kryzysowego. 

Z uwagi na wieloaspektowy charakter Lokalnego Programu Rewitalizacji, w procesie jego wdrażania 

uczestniczyć będzie wiele podmiotów. Niezwykle istotne jest aby wszystkie zainteresowane podmioty 
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wykazywały maksymalne zaangażowanie w realizację założeń LPR, co umożliwi osiągnięcie 

założonych w nim celów. 

Do 31 grudnia 2023 r., zgodnie z art. 52, ust. 1 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji 

Gmina Poniatowa będzie realizować działania rewitalizacyjne w oparciu o niniejszy Lokalny Program 

Rewitalizacji okresowo poddawany aktualizacji. Po tym terminie, dalsze działania rewitalizacyjne będą 

mogły być realizowane na podstawie Gminnego Programu Rewitalizacji, opracowanego w oparciu 

o przedmiotową ustawę. 

 

11.2. ETAPY WDRAŻANIA LPR 

Wdrażanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Poniatowa rozpocznie przyjęcie go stosowną 

uchwałą Rady Miejskiej. Ewentualność aktualizacji dokumentu również wiązała się będzie 

z przyjęciem odpowiedniej uchwały. 

Pierwszym etapem wdrażania programu będzie zredukowanie obiektywnych barier rozwoju. 

Inicjatorem takich działań będzie Gmina Poniatowa poprzez realizację pierwszych 

projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Będzie to implikowało realizację pierwszych 

(pilotażowych) projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych przez podmioty prywatne (społeczne 

i gospodarcze). Zrealizowane projekty/przedsięwzięcia pilotażowe otworzą drogę do kolejnych 

podobnych projektów indywidualnych i wspólnych. W dalszej kolejności Gmina poprzez realizację 

kolejnych projektów/przedsięwzięć otworzy dalsze możliwości poprawy, co będzie generowało 

realizację kolejnych przedsięwzięć prywatnych. 

Ryc. 11. Schemat wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Poniatowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne 
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11.3. SYSTEM BUDOWANIA I WSPIERANIA PARTNERSTW 

Zasada „partnerstwa” jest jedną z kluczowych zasad przyświecających przygotowaniu i wdrażaniu 

LPR. Inicjowanie współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym (społecznym 

i gospodarczym) stanowi kontynuację prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji, gdzie do 

współpracy zostali zaproszeni chętni z terenu obszaru rewitalizacji. 

Określenie zasad i sposobów współuczestnictwa wszystkich interesariuszy rewitalizacji jest 

kluczowym elementem osiągnięcia zgodności podejmowanych działań ze zidentyfikowanymi 

potrzebami i oczekiwaniami społeczności lokalnej na etapie konsultacji społecznych. Ponadto istotne 

jest ograniczenie występowania potencjalnych konfliktów, co jest podstawą do tworzenia 

współczesnych form samoświadomości społecznej. Współpraca międzysektorowa, podczas wdrażania 

LPR, odbywać się będzie w kilku zintegrowanych wymiarach: 

 merytorycznym – poprzez współuczestnictwo w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu 

problemów przy wdrażaniu LPR; podmiot wykonawczy cyklicznie będzie organizował 

spotkania z przedstawicielami sektora gospodarczego i społecznego; 

 organizacyjnym – poprzez angażowanie zasobów i kompetencji charakterystycznych dla 

danego sektora i wzajemnym ich uzupełnianiu podczas realizacji wspólnych 

projektów/przedsięwzięć; 

 finansowym – poprzez współudział finansowy partnerów i zapewnienie wkładu własnego 

(w przypadku projektu partnerskiego, w tym wykorzystanie koncepcji partnerstwa publiczno-

prywatnego). 

Burmistrz Poniatowej, przy wsparciu Zespołu roboczego ds. rewitalizacji, jest inicjatorem 

projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych i podejmuje działania w celu pozyskania jak największej 

liczby wiarygodnych partnerów. Będzie to możliwe dzięki organizacji naborów na partnera 

przedsięwzięcia rewitalizacyjnego. Dodatkowo będzie budowany system zachęt dla interesariuszy, 

kładąc szczególny nacisk na zidentyfikowanie osób mogących być lokalnymi liderami. Osoby takie 

zdolne są do pozyskania dla procesu rewitalizacji szerokiego poparcia mieszkańców obszaru. Ci 

partnerzy, którzy odpowiedzialni będą za realizację określonych projektów/przedsięwzięć w ramach 

rewitalizacji, będą zobowiązani do zachowania określonych ram (terminów i zakresu). Dla stabilizacji 

tego procesu będą zawierane stosowne porozumienia, umowy lub listy intencyjne pomiędzy władzą 

samorządową, a partnerami rewitalizacji. 

Współpraca pomiędzy partnerami LPR ma na celu: 

 wykorzystanie potencjału organizacji i społeczności lokalnej poprzez skoordynowanie działań 

w ramach jednego, spójnego projektu/przedsięwzięcia akceptowanego i wspieranego przez 

wszystkich uczestników, 

 optymalne wykorzystanie kompetencji i zasobów będących w dyspozycji gminy, organizacji 

pozarządowych oraz przedsiębiorców, 

 wsparcie innowacyjności proponowanych rozwiązań, wyrażającej się zastosowaniem nowych 

podejść do problemów związanych z rozwojem lokalnym. 

W zależności od lokalnych uwarunkowań i specyfiki poszczególnych projektów/przedsięwzięć 

w proces rewitalizacji jako partnerzy mogą włączyć się różnorodne podmioty społeczne (ok. 45 
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różnych organizacji w gminie Poniatowa) i gospodarcze (ok. 24 największych podmiotów 

gospodarczych). 
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12. SYSTEM MONITORINGU I OCENY SKUTECZNOŚCI DZIAŁAŃ 

I SYSTEM WPROWADZANIA MODYFIKACJI W REAKCJI NA ZMIANY 

W OTOCZENIU PROGRAMU 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Poniatowa na lata 2017-2023 to dokument otwarty, który 

poddawany będzie monitorowaniu, okresowej analizie i ocenie oraz aktualizacji. W związku z tym 

niezbędne jest systematyczne zbieranie informacji o przebiegu wdrażania jego założeń. 

 

12.1. MONITOROWANIE EFEKTÓW DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH 

Szczególnie ważnym elementem wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Poniatowa jest 

umiejętne określenie systemu kontroli i monitorowania efektów działań rewitalizacyjnych. 

Monitorowanie to systematyczne i ciągłe zbieranie, analiza i wykorzystywanie informacji o przebiegu 

wdrażania dokumentu na potrzeby jego zarządzania, oceny oraz podejmowania decyzji. Proces ten 

dostarcza niezbędnych informacji na temat postępów realizacji i efektywności wdrażania 

poszczególnych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych, składających się na proces 

wyprowadzania obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego. Pozwoli to na dokładne monitorowanie 

postępów LPR i ewentualne korygowanie niedociągnięć. Poza tym istotne jest zachowanie trwałości 

podejmowanych działań, a nie skupianie się na rozwiązaniach tymczasowych i nietrwałych. 

Podmiotem koordynującym wdrażanie (a więc również monitoring) Lokalnego Programu 

Rewitalizacji jest Burmistrz Poniatowej, gdyż odpowiada za kreowanie i realizację polityki rozwoju na 

terenie gminy. Za monitorowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Poniatowa bezpośrednio 

odpowiedzialny jest Zespół roboczy ds. rewitalizacji składający się z pracowników Urzędu Miejskiego. 

Do obowiązków Zespołu w zakresie monitoringu LPR należy zbieranie danych obrazujących tempo 

i jakość wdrażania projektów/przedsięwzięć, następnie ich interpretowanie i raportowanie w postaci 

okresowych i końcowych sprawozdań z realizacji LPR. Okresowe sprawozdania monitoringowe będą 

opracowywane co 2 lata (w 2019 i 2021 r.). Będą one podstawą do sporządzenia okresowych raportów 

ewaluacyjnych. W 2023 r. zostanie opracowane końcowe sprawozdanie monitoringowe, będące 

podstawą do przeprowadzenia ewaluacji ex-post.  

Monitorowanie efektów działań rewitalizacyjnych będzie się odbywało na dwóch poziomach:  

 wskaźniki rezultatu na poziomie celów rewitalizacji, 

 wskaźniki produktu i rezultatu na poziomie projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 

Poniżej przedstawiony został zestaw wskaźników monitorujących realizację Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Poniatowa. 
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Tabela 11. Wskaźniki monitorujące realizację LPR 

Cel Wskaźnik rezultatu 

1 cel rewitalizacji:  

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i 

bezrobociu oraz poprawa jakości życia 

mieszkańców i ich wzajemnej integracji 

 liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury 

społecznej/kulturalnej/turystycznej będącej przedmiotem projektu 

 wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach 

należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących 

atrakcje turystyczne 

 liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem 

 liczba wspartych miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po 

zakończeniu projektu 

 zapewnienie kompleksowych i zintegrowanych usług społecznych, 

kulturalnych i rekreacyjnych 

 wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż 

przedsiębiorstwa) 

 liczba osób uczestniczących w spotkaniach edukacyjnych i konferencji z 

udziałem ekspertów 

 liczba osób uczestniczących w spotkaniach z psychologami, 

psychoterapeutami, rehabilitantami, pracownikami instytucji wsparcia 

 liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie 

profilaktyczne 

 liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny 

rachunek) 

 liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych 

 liczba osób uczestniczących w spotkaniach psychoterapeutycznych 

 liczba osób uczestniczących w zajęciach i wydarzeniach kulturalno-

oświatowych, sportowych i turystycznych, uroczystościach jubileuszowych 

i piknikach rodzinnych 

 liczba osób uczestniczących w spotkaniach z mieszkańcami, 

 liczba osób uczestniczących w konferencjach, wykładach i prelekcjach, 

 liczba osób uczestniczących w wystawach i pokazach filmów, 

 liczba osób uczestniczących w zajęciach edukacyjnych, 

 liczba osób uczestniczących w wyjściach do muzeum, teatrów, kina, 

 liczba osób uczestniczących w spotkaniach autorskich, wieczorków 

poetyckich, 

 liczba osób uczestniczących w konferencjach 

 liczba osób uczestniczących w przeprowadzonych zbiórkach, aukcjach, 

licytacjach 

 liczba osób uczestniczących w stażach 

2 cel rewitalizacji:  

Ożywienie gospodarcze i turystyczne dzięki 

wykorzystaniu lokalnych zasobów 

 powierzchnia terenów przygotowanych pod działalność gospodarczą 

 powierzchnia użytkowa budynków przygotowanych pod działalność 

gospodarczą 

 liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach 

3 cel rewitalizacji: 

Kształtowanie atrakcyjnych i funkcjonalnych 

przestrzeni publicznych, wyposażonych w 

odpowiednią infrastrukturę, służących 

zaspokojeniu potrzeb mieszkańców 

i przedsiębiorców 

 wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin objętych wsparciem w miejscach 

należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących 

atrakcje turystyczne 

 ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 

 dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej 

 zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach 

publicznych 

 szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 

 produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy 

wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 

 produkcja energii cieplej z nowo wybudowanych/nowych mocy 

wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 

 ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 
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4 cel rewitalizacji: 

Poprawa jakości środowiska przyrodniczego 

i wykorzystanie jego potencjału do rozwoju 

społeczno-gospodarczego 

 wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin objętych wsparciem w miejscach 

należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących 

atrakcje turystyczne 

Przedsięwzięcie Wskaźnik produktu i rezultatu 

Rewitalizacja Poniatowej szansą na ożywienie 

społeczno-gospodarcze Gminy Poniatowa 

Wskaźniki produktu: 

 liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach 

 budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane 

na obszarach miejskich 

 powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją 

 liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

 otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach 

miejskich 

Wskaźniki rezultatu: 

 liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury 

społecznej/kulturalnej/turystycznej będącej przedmiotem projektu 

Utworzenie strefy kultury szansą na zwiększenie 

aktywnego udziału mieszkańców w 

przedsięwzięciach kulturalnych 

Wskaźniki produktu: 

 liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach 

 budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane 

na obszarach miejskich 

 liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

Wskaźniki rezultatu: 

 liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury 

społecznej/kulturalnej/turystycznej będącej przedmiotem projektu 

Zwiększenie aktywnego udziału mieszkańców w 

przedsięwzięciach kulturalnych organizowanych 

przez Centrum Kultury Promocji i Turystyki w 

Poniatowej przez modernizację obiektów 

Wskaźniki produktu: 

 liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem 

 liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

Wskaźniki rezultatu: 

 wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach 

należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz 

stanowiących atrakcje turystyczne 

 liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych 

wsparciem 

 wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż 

przedsiębiorstwa) 

Stacja Kultura – zagospodarowanie otoczenia 

związanego terytorialnie i tematycznie z NKW 

Wskaźniki produktu  

 liczba przebudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych 

 długość wyznaczonych ścieżek rowerowych 

 liczba utworzonych punktów informacji turystycznej i infokiosków 

zapewniających obsługę w min. 2 językach obcych 

Wskaźniki rezultatu: 

 wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin objętych wsparciem w miejscach 

należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz 

stanowiących atrakcje turystyczne 

Poniatowa – Kraina zdrowego oddechu 

Wskaźniki produktu: 

 liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

 liczba wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego 

Wskaźniki rezultatu: 

 wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach 

należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz 
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stanowiących atrakcje turystyczne 

 wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż 

przedsiębiorstwa) 

Termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej w gminie Poniatowa 

Wskaźniki produktu: 

 liczba zmodernizowanych energet. budynków [szt.] rok rozliczeniowy 

 liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z 

OZE [szt.] rozliczeniowy 

 liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE 

[szt.] rozliczeniowy 

 powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m2] 

rozliczeniowy 

Wskaźniki rezultatu: 

 ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 

 dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej 

 zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach 

publicznych 

 szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 

 produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy 

wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 

 produkcja energii cieplej z nowo wybudowanych/nowych mocy 

wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 

 ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 

Stacja Kultura 

Wskaźniki produktu: 

 liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach 

 liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 

 budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane 

na obszarach miejskich 

 powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją 

 liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

 otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach 

miejskich 

Wskaźniki rezultatu: 

 liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury 

społecznej/kulturalnej/turystycznej będącej przedmiotem projektu 

 powierzchnia terenów przygotowanych pod działalność gospodarczą 

 powierzchnia użytkowa budynków przygotowanych pod działalność 

gospodarczą 

 liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach 

Centrum rehabilitacji 

Wskaźniki produktu: 

 liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach 

 liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 

 budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane 

na obszarach miejskich 

 powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją 

 liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

 otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach 

miejskich 

Wskaźniki rezultatu: 

 liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury 

społecznej/kulturalnej/turystycznej będącej przedmiotem projektu 

 powierzchnia terenów przygotowanych pod działalność gospodarczą 

 powierzchnia użytkowa budynków przygotowanych pod działalność 

gospodarczą 
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 liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach 

Budowa budynków usługowo-turystycznych 

Wskaźniki produktu: 

 liczba wybudowanych budynków 

Wskaźniki rezultatu: 

 liczba użytkowników wybudowanych budynków na rok 

Utworzenie Klubu Seniora w Poniatowej 

Wskaźniki produktu: 

 liczba osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym 

objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym 

 liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 

 liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich 

Wskaźniki rezultatu: 

 liczba wspartych miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po 

zakończeniu projektu 

 zapewnienie kompleksowych i zintegrowanych usług społecznych, 

kulturalnych i rekreacyjnych 

Wsparcie osób po przebytych chorobach 

nowotworowych i działania z zakresu 

profilaktyki dla mieszkańców Poniatowej 

Wskaźniki produktu: 

 liczba zorganizowanych spotkań edukacyjnych i konferencji z udziałem 

ekspertów, 

 liczba zorganizowanych spotkań z psychologami, psychoterapeutami, 

rehabilitantami, pracownikami instytucji wsparcia 

 liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS 

 liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu 

widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców 

Wskaźniki rezultatu: 

 liczba osób uczestniczących w spotkaniach edukacyjnych i konferencji z 

udziałem ekspertów 

 liczba osób uczestniczących w spotkaniach z psychologami, 

psychoterapeutami, rehabilitantami, pracownikami instytucji wsparcia 

 liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie 

profilaktyczne 

Spółdzielnia Socjalna szansą na aktywizację osób 

wykluczonych społecznie poprzez pracę a nie 

roszczenia 

Wskaźniki produktu: 

 liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

objętych wsparciem, 

 liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem. 

Wskaźniki rezultatu: 

 liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny 

rachunek), 

 liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych. 

Aktywne włączenie osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 

Wskaźniki produktu: 

 liczba zorganizowanych spotkań psychoterapeutycznych, 

 liczba zorganizowanych zajęć i wydarzeń kulturalno-oświatowych, 

sportowych i turystycznych, uroczystości jubileuszowych i pikników 

rodzinnych, 

 liczba opracowanych publikacji o zdrowym trybie życia i zachowaniach 

prozdrowotnych, 

 liczba utworzonych punktów interwencyjnych 

Wskaźniki rezultatu: 

 liczba osób uczestniczących w spotkaniach psychoterapeutycznych, 

 liczba osób uczestniczących w zajęciach i wydarzeniach kulturalno-

oświatowych, sportowych i turystycznych, uroczystościach 

jubileuszowych i piknikach rodzinnych. 

Integracja środowiska lokalnego poprzez 

realizację przedsięwzięć kulturalnych i 
Wskaźniki produktu: 

 liczba zorganizowanych spotkań z mieszkańcami, 
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edukacyjnych w Poniatowej  liczba zorganizowanych konferencji, wykładów i prelekcji, 

 liczba zorganizowanych wystaw i pokazów filmów, 

 liczba wydanych broszur, 

 liczba zorganizowanych imprez kulturalno-informacyjnych, 

 liczba zorganizowanych konkursów 

Wskaźniki rezultatu: 

 liczba osób uczestniczących w spotkaniach z mieszkańcami, 

 liczba osób uczestniczących w konferencjach, wykładach i prelekcjach, 

 liczba osób uczestniczących w wystawach i pokazach filmów, 

 liczba osób uczestniczących w imprezach kulturalno-informacyjnych, 

 liczba osób uczestniczących w konkursach 

Zwiększenie aktywnego udziału osób starszych 

w życiu społecznym 

Wskaźniki produktu: 

 liczba zorganizowanych zajęć edukacyjnych, 

 liczba zorganizowanych wyjść do muzeum, teatrów, kina, 

 liczba zorganizowanych spotkań autorskich, wieczorków poetyckich, 

 liczba zorganizowanych konferencji, 

 liczba wydanych publikacji, 

 liczba zorganizowanych zajęć. 

Wskaźniki rezultatu: 

 liczba osób uczestniczących w zajęciach edukacyjnych, 

 liczba osób uczestniczących w wyjściach do muzeum, teatrów, kina, 

 liczba osób uczestniczących w spotkaniach autorskich, wieczorków 

poetyckich, 

 liczba osób uczestniczących w konferencjach, 

 liczba osób uczestniczących w zajęciach. 

Aktywność fizyczna szansą na uzdrowienie 

mieszkańców Poniatowej 

Wskaźniki produktu: 

 liczba zorganizowanych imprez sportowych, 

 liczba zorganizowanych przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych, 

 liczba zorganizowanych konkursów, rozgrywek sportowych, imprez 

okolicznościowych, 

 liczba wydanych publikacji i folderów, 

 liczba przeprowadzonych zbiórek, aukcji, licytacji 

Wskaźniki rezultatu: 

 liczba osób uczestniczących w imprezach sportowych, 

 liczba osób uczestniczących w przedsięwzięciach sportowo-

rekreacyjnych, 

 liczba osób uczestniczących w konkursach, rozgrywkach sportowych, 

imprezach okolicznościowych, 

 liczba osób uczestniczących w przeprowadzonych zbiórkach, aukcjach, 

licytacjach 

Młodzi dla starszych 

Wskaźniki produktu: 

 liczba zorganizowanych staży 

Wskaźniki rezultatu: 

 liczba osób uczestniczących w stażach 

Poszerzenie oferty instytucji  kultury oraz 

ochrona niematerialnego dziedzictwa 

kulturowego Lubelszczyzny 

Wskaźniki produktu: 

 liczba zorganizowanych zajęć 

 liczba zorganizowanych imprez kultywujących tradycję 

Wskaźniki rezultatu: 

 liczba osób uczestniczących w zorganizowanych zajęciach 

 liczba osób uczestniczących w imprezach kultywujących tradycję 

Źródło: opracowanie własne 
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Aby najpełniej odzwierciedlić poprawę sytuacji na obszarze przeznaczonym do rewitalizacji należy 

porównać wskaźniki otrzymane na początku tego procesu ze wskaźnikami uzyskanymi na kolejnych 

etapach oraz po jego zakończeniu. 
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Dodatkowo w celu monitorowania stopnia degradacji obszaru wyznaczonego do rewitalizacji oraz postępu wyprowadzania tego obszaru z kryzysu 

wykorzystane zostaną wskaźniki, które posłużyły do delimitacji obszaru zdegradowanego i rewitalizacji. Monitorowanie zmian wartości tych 

wskaźników pozwoli na ocenę, czy na obszarze rewitalizacji została ograniczona sytuacja kryzysowa, natomiast inny obszar na terenie gminy 

charakteryzuje się występowaniem negatywnych zjawisk i wymaga działań rewitalizacyjnych. 

Tabela 12. Zestawienie wskaźników służących delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Poniatowa 
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Nowe Miasto – Południe -2,1 14,6 29,2 4,9 4,8 15,3 54,8 1,6 162,8 4,8 0,0 12,6 0,7 4,3 23,4 0,8 0,0 12410,0 100,0 110,0 0,0 0,0 17 

Przylesie 
2,0 18,1 19,2 3,5 

11,

5 
11,5 38,5 0,0 80,8 0,0 0,0 11,0 0,8 5,0 23,1 0,0 0,0 325,0 73,9 57,5 73,9 0,0 14 

Stare Miasto -6,6 20,5 12,0 13,0 9,2 20,9 48,4 5,2 411,0 6,5 1,3 20,4 3,7 9,6 27,5 5,2 69,2 109,1 89,5 2,1 10,5 33,6 13 

Tysiąclecia -8,3 14,9 26,7 1,8 2,5 4,6 52,7 1,1 182,8 1,0 0,0 9,9 0,8 3,3 29,4 0,0 7,7 2468,8 93,8 0,0 0,0 0,0 13 

Nowe Miasto – Północ -10,7 14,1 19,0 2,9 4,3 5,0 35,9 1,4 143,7 2,8 0,0 9,4 0,9 3,9 46,7 0,0 0,0 13920,0 100,0 30,0 0,0 0,0 12 

Szczuczki Kolonia -7,2 18,9 19,3 4,3 4,3 4,3 30,0 0,0 253,2 12,9 0,0 10,4 2,6 4,3 8,6 4,3 0,0 54,2 96,6 34,7 96,6 0,0 12 

Leśniczówka 13,7 21,3 11,5 2,9 5,7 5,7 0,0 5,7 120,7 0,0 0,0 17,9 2,9 8,6 17,2 0,0 0,0 82,9 54,7 11,4 81,1 19,4 12 

Plizin -2,6 20,9 17,3 8,9 0,0 0,0 8,9 4,4 137,8 0,0 0,0 13,7 3,1 3,9 22,2 0,0 0,0 107,1 72,9 36,2 100,0 20,7 12 
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Wólka Łubkowska 1,4 17,1 22,9 11,4 0,0 0,0 14,3 0,0 28,6 0,0 0,0 9,5 2,9 5,7 28,6 0,0 0,0 77,8 100,0 54,4 100,0 0,0 12 

Niezabitów -3,7 17,4 14,7 8,7 2,4 0,0 87,0 0,0 263,3 4,8 2,4 17,1 4,1 8,9 21,7 2,4 0,0 55,9 97,5 12,8 97,5 0,0 11 

Niezabitów – Kolonia -2,4 18,0 21,0 0,5 9,8 9,8 14,6 0,0 68,3 0,0 0,0 7,2 0,5 2,9 14,6 0,0 0,0 58,6 98,1 33,4 100,0 0,0 11 

Henin -1,5 17,0 20,3 1,9 1,3 2,7 34,8 1,3 92,4 0,0 0,0 9,8 0,9 2,7 79,0 0,0 0,0 276,7 22,7 40,4 38,1 0,0 10 

Przedwiośnie -4,2 18,8 6,5 0,5 3,8 7,5 23,8 0,0 78,8 1,3 0,0 9,5 0,9 4,3 27,5 0,0 0,0 2000,0 93,3 30,0 0,0 0,0 10 

Stare Miasto – Modrzewiowa -6,8 13,7 31,9 4,6 3,6 7,1 37,4 0,0 76,6 0,0 0,0 0,0 1,1 3,2 32,1 1,8 0,0 2805,0 76,9 45,0 0,0 0,0 10 

Kraczewice Rządowe -2,8 17,3 17,6 3,7 2,8 5,7 11,3 0,0 99,2 0,0 0,0 8,7 0,6 4,8 22,7 0,0 0,0 76,7 95,6 52,4 97,8 0,0 10 

Poniatowa Kolonia (3 i 4) -10,1 18,5 14,0 10,1 0,0 0,0 5,6 0,0 123,6 0,0 0,0 10,8 3,9 3,9 5,6 5,6 0,0 74,2 70,5 63,3 91,8 0,0 10 

Kocianów 0,8 18,2 16,7 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 53,0 0,0 0,0 9,3 3,0 3,0 15,2 0,0 7,7 48,9 87,9 7,4 93,9 0,0 9 

Poniatowa (wieś) 1,8 20,5 19,3 4,9 3,9 5,9 7,9 0,0 69,0 2,0 3,9 10,5 1,4 3,4 21,7 2,0 0,0 99,4 90,9 51,4 72,0 0,0 9 

Spławy 0,0 16,8 21,6 0,0 0,0 0,0 40,0 0,0 40,0 16,0 0,0 3,9 0,0 1,6 8,0 8,0 7,7 96,2 100,0 64,6 100,0 0,0 9 

Kowala Pierwsza -1,1 17,4 18,1 5,1 2,2 4,5 8,9 0,0 96,0 2,2 2,2 10,7 2,7 4,9 33,5 2,2 0,0 83,0 87,3 35,4 71,8 0,0 8 

Tysiąclecia – Kraczewicka -6,1 14,7 17,8 1,6 1,1 3,2 32,1 2,1 84,4 0,0 0,0 8,2 0,2 3,1 52,4 0,0 0,0 9360,0 50,0 10,0 0,0 0,0 8 

Poniatowa Kolonia (1 i 2) 1,3 24,1 16,6 9,4 3,1 12,5 3,1 0,0 115,6 3,1 0,0 1,1 0,0 0,6 9,4 0,0 0,0 139,1 100,0 8,3 100,0 0,0 8 

Młynki 0,8 19,4 15,7 2,4 1,9 3,7 11,2 0,0 67,2 1,9 0,0 6,0 0,7 2,1 31,7 0,0 0,0 536,0 100,0 144,0 82,0 0,0 7 

Obliźniak -3,8 19,0 22,2 0,7 0,0 0,0 19,6 0,0 32,7 6,5 6,5 1,1 0,7 0,7 13,1 0,0 7,7 38,3 92,9 26,5 76,2 0,0 7 

Zofianka 0,0 23,7 14,0 11,6 9,3 18,6 23,3 4,7 74,4 4,7 4,7 7,5 1,9 2,8 18,6 4,7 0,0 89,6 59,3 35,0 72,2 0,0 7 

Kraczewice Prywatne 0,1 18,1 19,2 3,9 0,0 13,5 31,4 0,0 97,3 3,0 0,0 7,9 0,9 2,2 10,5 3,0 0,0 80,5 0,0 16,9 85,4 0,0 7 

Kowala Druga -4,8 20,5 17,2 5,8 1,9 5,8 15,5 0,0 69,6 3,9 1,9 13,7 1,4 6,8 13,5 1,9 0,0 71,8 43,3 16,9 42,5 8,9 6 

Dąbrowa Wronowska 4,3 19,6 16,7 3,2 2,5 2,5 12,3 0,0 112,7 4,9 0,0 7,7 0,7 2,5 22,1 2,5 0,0 104,6 85,1 26,9 96,0 17,5 5 

Średnia dla gminy -2,1 18,3 18,5 4,8 3,3 6,1 25,1 1,0 115,5 2,8 0,8 9,48 1,6 4,0 24,3 1,6 3,6 173,0 79,7 37,7 63,6 3,6 
 

 

1 wskaźniki kryzysowe (gorsze od średniej dla gminy)   

Źródło: dane Urzędu Miejskiego w Poniatowej 

Przyjęty system monitorowania jest podstawą do efektywnej ewaluacji i aktualizacji LPR w przypadku gdy stwierdzony zostanie brak osiągnięcia założonych 

celów, lub gdy wyznaczony obszar rewitalizacji zostanie wyprowadzony z sytuacji kryzysowej, natomiast inny będzie wymagał działań rewitalizacyjnych. 
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12.2. ZASADY, TRYB I METODY PRZEPROWADZENIA EWALUACJI  

Ewaluacja ma na celu poprawę jakości, skuteczności i spójności realizacji Lokalnego Programu 

Rewitalizacji w odniesieniu do konkretnych problemów obszaru rewitalizowanego z jednoczesnym 

uwzględnieniem wizji jego stanu po przeprowadzeniu rewitalizacji i właściwego prawodawstwa 

lokalnego, krajowego i wspólnotowego dotyczącego m.in. oddziaływania na środowisko 

projektów/przedsięwzięć zapisanych do realizacji w LPR. 

Ewaluacja LPR będzie służyć przede wszystkim oszacowaniu osiągnięcia wskaźników monitorujących, 

a przez to stopnia wdrożenia całego LPR. Odpowie również na pytanie o trafność planowanych, 

przeprowadzonych i zakończonych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych w odniesieniu do 

potrzeb oraz pozwoli ocenić efekty i korzyści z ich wdrożenia. 

Ewaluacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Poniatowa opiera się na 3 rodzajach ocen: 

 ex-ante (przed realizacją LPR) – uznać można, że ocenę taką przeprowadzono na etapie 

przygotowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji, listę podstawowych projektów 

i przedsięwzięć rewitalizacyjnych sporządzono w oparciu o lokalne potrzeby oraz analizę 

zgłoszonych kart projektów, 

 on-going (w trakcie realizacji LPR) – ocenie tej podlegać będą poszczególne 

projekty/przedsięwzięcia w trakcie ich realizacji, ocena będzie skierowana na analizę postępów 

w realizacji LPR i kontrolę terminów wykonania poszczególnych działań, ewaluacja on-going 

będzie przeprowadzana co 2 lata (tj. w 2019 r. i 2021 r.) po analizie okresowych raportów 

monitoringowych, jej efektem będą okresowe raporty ewaluacyjne, 

 ex-post (po zakończeniu realizacji LPR) – w jej ramach przewiduje się, że po zakończeniu 

realizacji LPR, tj. w 2023 r., sporządzony zostanie końcowy raport ewaluacyjny celem 

weryfikacji założonych celów rewitalizacji, wskaźnika oddziaływania i wskaźników rezultatu. 

W raportach ewaluacyjnych należy wziąć pod uwagę następujące kryteria ewaluacyjne: trafność, 

skuteczność, efektywność (przy ewaluacji on-going) oraz skuteczność, efektywność, użyteczność, 

trwałość (przy ewaluacji ex-post): 

 trafność – kryterium pozwalające ocenić, do jakiego stopnia cele rewitalizacji odpowiadają 

potrzebom i priorytetom wskazanym w odniesieniu do obszaru rewitalizacji, 

 skuteczność – kryterium, które pozwala sprecyzować, do jakiego stopnia cele rewitalizacji 

zdefiniowane na etapie LPR zostały osiągnięte, 

 efektywność – kryterium, które pozwala ocenić poziom „ekonomiczności” LPR, 

 użyteczność – kryterium pozwalające ocenić, do jakiego stopnia oddziaływanie LPR odpowiada 

potrzebom grup docelowych, 

 trwałość – kryterium pozwalające ocenić na ile można się spodziewać, że pozytywne zmiany 

wywołane oddziaływaniem LPR będą trwać po zakończeniu jego wdrażania. 

Wszelkie dokumenty ewaluacyjne będą sporządzane przez Zespół roboczy ds. rewitalizacji 

i adresowane do Burmistrza Poniatowej. Ewaluacja on-going będzie podstawą do rozpoczęcia procesu 

aktualizacji LPR, natomiast po przeprowadzeniu ewaluacji ex-post wszelkie rozbieżności pomiędzy 

pierwotnymi ustaleniami LPR, a jego rzeczywistym wykonaniem będą szczegółowo wyjaśnione. 
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12.3. ZASADY I TRYB AKTUALIZACJI LPR 

Proces rewitalizacji, jako rozciągnięty w czasie, podlegał będzie wpływowi czynników zewnętrznych, 

co implikuje konieczność założenia okresowej aktualizacji LPR oraz aktualizacji nadzwyczajnej w razie 

zaistnienia okoliczności istotnie wpływających na LPR. 

Do podjęcia okresowych działań naprawczych i aktualizacji LPR podstawą będzie system 

monitorowania i ewaluacji. Okresowa aktualizacja będzie przeprowadzana w przypadku gdy 

stwierdzony zostanie brak osiągnięcia założonych celów, zaistnieje potrzeba wprowadzenia do 

programu nowego projektu/przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, zmiany harmonogramu realizacji 

projektów/przedsięwzięć, planu finansowego lub konieczność aktualizacji wskaźników. Do LPR na 

późniejszym etapie jego realizacji będą mogli dołączyć dodatkowi partnerzy (zupełnie nowi, jak 

i zastępujący dotychczas funkcjonujących). Preferowane będą te inicjatywy, które mogą się przyczynić 

do sukcesu Lokalnego Programu Rewitalizacji w zakresie wyprowadzenia obszaru rewitalizacji ze 

stanu kryzysowego. 

Ewentualność wprowadzenia poprawek i aktualizacji dokumentu wiązała się będzie z przyjęciem 

odpowiedniej uchwały przez Radę Miejską, tak aby LPR mógł w dalszym ciągu spełniać swoje zadania 

operacyjne. Wszelkie zmiany w dokumencie będą musiały posiadać swoje uzasadnienie merytoryczne.  

Procedura okresowej aktualizacji LPR obejmuje następujące kroki: 

1. Zainteresowane podmioty publiczne i prywatne, działające na obszarach wskazanych do 

rewitalizacji w ramach LPR lub zainteresowane podjęciem takiej działalności w trybie ciągłym 

zgłaszają swoje propozycje w zakresie zmiany LPR w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego 

w Poniatowej lub w formie karty projektu umieszczonej na stronie internetowej gminy, jeżeli 

propozycja dotyczy wprowadzenia nowego projektu/przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, 

2. Podczas przeprowadzania ewaluacji on-going (w 2019 i 2021 r.) Burmistrz Poniatowej wraz 

z Zespołem roboczym ds. rewitalizacji dokona weryfikacji zgłoszonych propozycji i wyda 

opinię odnośnie włączenia lub odmowy włączenia zgłoszonego projektu/przedsięwzięcia bądź 

innej proponowanej zmiany do Lokalnego Programu Rewitalizacji, 

3. Jeżeli przeprowadzona ewaluacja skuteczności dotychczasowych działań i propozycje 

interesariuszy spowodują konieczność włączenia do LPR nowych projektów/przedsięwzięć, 

modyfikacji założonych celów bądź też wyznaczonych kierunków działań warunkujących 

powodzenie rewitalizacji, Burmistrz wraz z Zespołem roboczym ds. rewitalizacji podejmuje 

decyzję o przystąpieniu do okresowej aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji, 

4. Dokument LPR zostaje uaktualniony zgodnie z proponowanymi zmianami, a następnie 

poddany konsultacjom społecznym, 

5. Zaktualizowany LPR, po konsultacjach z mieszkańcami, jest ponownie uchwalany przez Radę 

Miejską Poniatowej, 

6. W celu przejrzystości LPR dla wszystkich zaangażowanych podmiotów (w tym IZ RPO WL) 

oraz partnerów, zmiany będą sygnalizowane w odpowiednim załączniku do uchwały Rady 

Miejskiej w postaci rejestru zmian, 

7. Zaktualizowany LPR po przyjęciu przez Radę Miejską jest zgłaszany do Instytucji Zarządzającej 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego. 
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Jeżeli do LPR zgłoszone zostaną wyjątkowo istotne dla społeczności lokalnej projekty 

i przedsięwzięcia, a termin okresowej aktualizacji jest stosunkowo odległy lub gdy zaistnieją istotne 

zmiany w otoczeniu wpływające na LPR, Burmistrz ma możliwość przystąpienia do procesu 

nadzwyczajnej aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji. 

 

Systematyczny monitoring, ocena skuteczności działań rewitalizacyjnych i jasny system wprowadzania 

modyfikacji w Lokalnym Programie Rewitalizacji w reakcji na zmiany w otoczeniu umożliwi 

dostosowywanie jego założeń do bieżących uwarunkowań zewnętrznych wpływających na 

efektywność realizacji zaplanowanych działań, mających na celu poprawę zdiagnozowanej sytuacji 

kryzysowej. Poniższy schemat jest podsumowaniem systemu monitoringu, ewaluacji i aktualizacji LPR 

Gminy Poniatowa. 

Ryc. 12. System monitoringu, ewaluacji i aktualizacji LPR 
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13.  STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA LPR NA 

ŚRODOWISKO 
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14.  SPIS RYCIN, TABEL I FOTOGRAFII 

Spis rycin: 

Ryc. 1. Położenie administracyjne gminy Poniatowa 

Ryc. 2. Podział gminy Poniatowa na obręby ewidencyjne (z lewej) oraz sołectwa i osiedla (z prawej) 

Ryc. 3. Jednostki pomocnicze w gminie Poniatowa wyznaczone do analiz w Lokalnym Programie 

Rewitalizacji 

Ryc. 4. Nawarstwienie się problemów zobrazowanych przez wskaźniki 

Ryc. 5. Koncentracja negatywnych zjawisk w pięciu sferach – każda sfera oddzielnie 

Ryc. 6. Koncentracja negatywnych zjawisk w pięciu sferach – wszystkie sfery razem 

Ryc. 7. Obszar zdegradowany w gminie Poniatowa 

Ryc. 8. Obszar rewitalizacji na tle obszaru zdegradowanego w gminie Poniatowa 

Ryc. 9. Obszar rewitalizacji w gminie Poniatowa 

Ryc. 10. Drabina partycypacyjna 

Ryc. 11. Schemat wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Poniatowa 

Ryc. 12. System monitoringu, ewaluacji i aktualizacji LPR 

 

Spis tabel: 

Tabela 1. Zestawienie powiązań pomiędzy celami Strategii Rozwoju Gminy Poniatowa na lata 2015-

2025, a celami Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Poniatowa na lata 2017-2023 

Tabela 2. Zestawienie powiązań pomiędzy celami Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Gminy Poniatowa na lata 2008-2020, a celami Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Poniatowa na 

lata 2017-2023 

Tabela 3. Porównanie gminy Poniatowa do jednostek wyższego rzędu w sferze społecznej 

Tabela 4. Porównanie gminy Poniatowa do jednostek wyższego rzędu w sferze gospodarczej 

Tabela 5. Porównanie gminy Poniatowa do jednostek wyższego rzędu w sferze przestrzenno-

funkcjonalnej 

Tabela 6. Porównanie gminy Poniatowa do jednostek wyższego rzędu w sferze technicznej 

Tabela 7. Porównanie gminy Poniatowa do jednostek wyższego rzędu w sferze środowiskowej 

Tabela 8. Liczba wskaźników gorszych niż średnia dla gminy w każdej jednostce pomocniczej w 

poszczególnych sferach 

Tabela 9. Realizacja celów rewitalizacji przez przedsięwzięcia rewitalizacyjne 

Tabela 10. Zestawienie metod partycypacji społecznej 

Tabela 11. Wskaźniki monitorujące realizację LPR 

Tabela 12. Zestawienie wskaźników służących delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji w gminie Poniatowa 
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Spis tabel delimitacyjnych: 

Tabela delimitacyjna 1. ZMIANY LICZBY LUDNOŚCI 

Tabela delimitacyjna 2. MŁODOŚĆ DEMOGRAFICZNA 

Tabela delimitacyjna 3. STAROŚĆ DEMOGRAFICZNA 

Tabela delimitacyjna 4. POMOC SPOŁECZNA 

Tabela delimitacyjna 5. PRZEMOC W RODZINIE – „niebieskie karty” 

Tabela delimitacyjna 6. PRZEMOC W RODZINIE – interwencje domowe 

Tabela delimitacyjna 7. PRZESTĘPCZOŚĆ 

Tabela delimitacyjna 8. BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH 

Tabela delimitacyjna 9. ZAKŁÓCANIE SPOKOJU 

Tabela delimitacyjna 10. AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA – organizacje zarejestrowane 

Tabela delimitacyjna 11. AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA – organizacje niezarejestrowane 

Tabela delimitacyjna 12. WSKAŹNIK BEZROBOCIA 

Tabela delimitacyjna 13. BEZROBOTNI Z NISKIM WYKSZTAŁCENIEM 

Tabela delimitacyjna 14. DŁUGOTRWAŁE BEZROBOCIE 

Tabela delimitacyjna 15. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

Tabela delimitacyjna 16. DEGRADACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ 

Tabela delimitacyjna 17. POTRZEBY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI 

Tabela delimitacyjna 18. DOSTĘPNOŚĆ INFRASTRUKTURY KULTURY 

Tabela delimitacyjna 19. DEGRADACJA TKANKI MIESZKANIOWEJ 

Tabela delimitacyjna 20. DEGRADACJA BUDYNKÓW NA TERENIE GMINY 

Tabela delimitacyjna 21. ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA 

Tabela delimitacyjna 22. OBSZARY CHRONIONE 

 

Spis fotografii: 

Fot. 1. Budynek byłych Zakładów Elektromaszynowych EDA 

Fot. 2. Targowisko miejskie na ul. Brzozowej 

Fot. 3. Plac Konstytucji 3 Maja z przystankiem autobusowym 

Fot. 4. Niezagospodarowany zbiornik wodny oraz park miejski 

Fot. 5. Teren po byłych Zakładach Elektromaszynowych EDA 

 

 

 

 

 


