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WYKAZ SKRÓTÓW
LPR

Lokalny Program Rewitalizacji
Działanie lub zestaw działań zmierzających do osiągnięcia pewnego,
precyzyjnie określonego

PROJEKT

celu. Cel ten najczęściej

określony jest

w wielkościach naturalnych. Inwestorem może być pojedynczy podmiot
działający w imieniu własnym lub grupy podmiotów posiadających ten sam
cel i działających w wymaganych ramach organizacyjnych.

BENEFICJENT/PROJEKTO
DAWCA
UM

Gmina Parczew

Urząd Miejski w Parczewie
Proces systematycznego zbierania i analizowania wiarygodnych informacji
finansowych i statystycznych dotyczących wdrażania projektów, którego

MONITOROWANIE

celem jest zapewnienie zgodności realizacji projektów i programu
wcześniej zatwierdzonymi założeniami realizacji.
Wskaźnik odnoszący się do konkretnych działań przeprowadzonych
w ramach danego projektu (opisuje wszystkie produkty materialne i usługi,

WSKAŹNIK PRODUKTU

które otrzymuje beneficjent w trakcie realizacji projektu ze środków
finansowych przeznaczonych na dany projekt); wskaźniki produktu
mierzone są w jednostkach fizycznych lub finansowych.
Wskaźnik, który jest związany bezpośrednio z natychmiastowymi efektami

WSKAŹNIK REZULTATU

projektu i dostarcza informacji o zmianach, jakie nastąpiły w wyniku
wdrożenia projektu u bezpośrednich beneficjentów pomocy.
Włączenie w proces podejmowania decyzji i ich realizację odpowiednich

PARTNERSTWO

szczebli władz wspólnotowych i krajowych, jak również instytucji
i środowisk regionalnych oraz lokalnych najlepiej znających potrzeby
i możliwości swego regionu.

EKO-GEO Consulting
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WSTĘP
W świetle wytycznych dla opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji zawartych w Regionalnym
Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007-2023, Rewitalizacja definiowana jest
jako kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na określonym obszarze proces przemian
przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, inicjowany przez samorząd terytorialny
(głównie lokalny) w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej
jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju, w oparciu o charakterystyczne
uwarunkowanie endogeniczne.
Lokalny Program Rewitalizacji to z kolei opracowany, przyjęty i koordynowany przez miasto wieloletni
program działań w sferze przestrzeni, urządzeń technicznych, społeczeństwa i gospodarki, zmierzający
do wyprowadzenia danego obszaru z sytuacji kryzysowej oraz stworzenie warunków do jego dalszego
rozwoju.
Do podstawowych założeń metodologicznych Lokalnego Programu Rewitalizacji zaliczyć należy:
–

Interdyscyplinarny charakter dokumentu;

–

Bazowanie na współdziałaniu samorządu z przedstawicielami poszczególnych grup społecznych
rewitalizowanego obszaru;

–

Precyzyjne określenie zasad i wielkości przeznaczonych środków finansowania (samorządowych
i zewnętrznych);

–

Przedmiotowe określenie działań technicznych, gospodarczych i społecznych;

–

Wyznaczenie granic terenów rewitalizacji, z wyodrębnieniem dzielnic tudzież obszarów
priorytetowych, zgodnie z obowiązującymi dokumentami rozpatrywanego miasta;

–

Kryteria wyznaczania obszarów rewitalizacji, w odniesieniu do danych miasta lub miast
Lubelszczyzny;

–

Szczegółową analizę, ocenę i wskaźniki społeczno-gospodarcze dla wskazanego obszaru
rewitalizacji;

–

Powiązanie celów w sferze rewitalizacji z dokumentami nadrzędnymi (RPO);

–

Umieszczenie w ramach programu projektów partnerów;

–

Wdrażanie Programu w oparciu o współpracę i elastyczne podejście do partnerstwa publiczno –
prywatnego;

–

Określone procedury monitorowania.

Należy zaakcentować, że rewitalizacja nie oznacza jednorazowego działania na zdegradowanym
obiekcie czy terenie. To zespół działań na obszarze miasta lub jego wyodrębnionych dzielnic,
przyczyniających się do poprawy jakości życia mieszkańców,

stanu środowiska naturalnego

i kulturowego, przywrócenia ładu przestrzennego oraz do ożywienia gospodarczego i odbudowy więzi
społecznych.

EKO-GEO Consulting
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Pojęcie to obejmuje remonty, modernizację i rewaloryzację istniejących obiektów i przestrzeni
publicznych, wiążąc te czysto techniczne zabiegi z działaniami zmierzającymi do ożywienia społecznego
i gospodarczego.
Powiązanie spraw technicznych, gospodarczych i społecznych w procesach rewitalizacji to nie tylko
sprawa terminologiczna, ale istota zagadnienia, które w odróżnieniu od tradycyjnych ujęć odnosi się do
całości życia miasta, a nie tylko do jego formy.
Dla osiągania sukcesów procesów rewitalizacji zasadnicze znaczenie ma pobudzanie aktywności
środowisk lokalnych i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego.
Przystąpienie Parczewa do programu rewitalizacji
Gmina Parczew podjęła współpracę z partnerami lokalnymi w celu stworzenia kompleksowego programu
przekształceń stymulujących rozwój społeczno-gospodarczy Miasta Parczew. Realizacja Programu ma
umożliwić w zdegradowanych obszarach tworzenie warunków lokalowych i infrastrukturalnych do rozwoju
małej i średniej przedsiębiorczości, działalności kulturalnej i edukacyjnej, w tym mających za zadanie
podniesienie kwalifikacji mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym
uwzględnieniem działań obejmujących:


poprawę estetyki przestrzeni miejskich,



porządkowanie „starej tkanki” urbanistycznej poprzez odpowiednie zagospodarowywanie pustych
przestrzeni w harmonii z otoczeniem,



rewaloryzację obiektów o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym, zabytkowych
wnętrz urbanistycznych znajdujących się na rewitalizowanym terenie oraz ich adaptację na cele
gospodarcze, kulturalne i społeczne,



poprawę funkcjonalności struktury ruchu kołowego i pieszego,



przebudowę i remonty publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych,
kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych, połączonych z działalnością gospodarczą.

Średniowieczna

urbanistyka

i

przykłady

cennej

wielokulturowej

architektury

Parczewa

wraz

z potencjałami środowiska naturalnego i dogodnym położeniem komunikacyjnym, a także bliskością
Pojezierza Łęczyńsko- Włodawskiego nadają Parczewowi charakter miasteczka dość atrakcyjnego
turystycznie,

podnosząc

jednocześnie

wymagania

co

do

kierunku

rozwoju

współczesnego

mieszkalnictwa, dostępności infrastruktury technicznej oraz dynamicznie rozwijającej się turystyce
otwartej.
Na podstawie proponowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji podjęte zostaną kroki w celu
odpowiedniego ukierunkowania powyższych działań.
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LPR skupia projekty, jakie zgodnie z założeniami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego, Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego, Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Lubelskiego, Programu Rozwoju i Rewitalizacji Miast dla Województwa Lubelskiego oraz
innych dokumentów strategicznych o charakterze nadrzędnym gmina wraz z partnerami lokalnymi
zamierza realizować na terenie Miasta Parczew w perspektywie okresu 2011 – 2023.
Program rewitalizacji dotyczy Miasta Parczew- szczegółowe określenie obszaru objętego planem
długoletnich działań przedstawione zostało w pkt. III.1 niniejszego opracowania- Zasięg terytorialny
obszaru wsparcia.
W strukturze Lokalnego Programu Rewitalizacji wstępnie wyodrębnić można dwie części. Pierwsza
zawiera diagnozę wyjściową, która jest jednocześnie próbą diagnozy problemów w istniejącym stanie.
Druga część formułuje dziedziny rozwojowe oraz listę projektów służących rozwojowi.
Hierarchia realizacji zadań ustalona została w procesie uspołecznionych konsultacji, w których udział
wzięli przedstawiciele lokalni, konsultanci zewnętrzni – firma EKO-GEO Consulting – oraz władze
samorządowe.
Podstawową zasadą postępowania, jaką kierowano się przy pracy nad LPR było uzyskanie akceptacji
społecznej dla przyjętych projektów- zadań inwestycyjnych. Zasada ta wymagała włączenia się do prac
przedstawicieli społeczności lokalnej reprezentujących różne środowiska i grupy interesów. Na podstawie
przeprowadzonych konsultacji określono przyszłe kierunki rozwoju Miasta.
Ostatecznym efektem stworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji stało się opracowanie listy projektów
– zadań realizacyjnych, których wdrożenie daje Miastu szansę szybkiego, efektywnego, a nade wszystko
ściśle zorientowanego rozwoju.

EKO-GEO Consulting
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STRESZCZENIE
Tytuł: Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Parczew na lata 2011-2023.

Lokalizacja: Miasto Parczew.

Operator programu: Gmina Parczew.
Liczba mieszkańców: 10 090 mieszkańców- dane GUS (ludność wg faktycznego miejsca zamieszkaniastan na 31 XII 2009 r.).
Partnerzy: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Parczewie, Wspólnoty Mieszkaniowe w Parczewie.

Cele programu:
Cel główny- Wdrożenie kompleksowego programu operacyjnego ukierunkowanego na waloryzację
i wykorzystanie istniejących zasobów naturalnych i kulturowych dla tworzenia wartości ekonomicznych.

Cele operacyjne:
1. Poprawa funkcjonowania centrum miejskiego w miejscu historycznego centrum Parczewa.
2. Aktywizacja społeczności lokalnej do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i tworzenia
warunków równych szans.
3. Poprawa jakości przestrzeni publicznej, przez

działania modernizacyjne,

renowacyjne,

waloryzacyjne.
4. Podniesienie walorów estetycznych i atrakcyjności przestrzeni centralnej Miasta zarówno dla
mieszkańców, jak i turystów, przez renowację i waloryzację historycznej tkanki miejskiej.
5. Poprawa standardów zamieszkania, tworzenie warunków równych szans, walka z patologiami
społecznymi.
6. Rewaloryzacja obszaru przez przywrócenie placom historycznym ich walorów przestrzeni
publicznych.
7. Uporządkowanie istniejącej zabudowy przez ustalenie ściśle obowiązujących linii i gabarytów
zabudowy.
8. Tworzenie ponadlokalnego centrum usługowego wpisującego się w skalę Miasta z pełnym
respektem dla istniejącego układu urbanistycznego, istniejącej wartościowej zabudowy i miejsc
historycznych.
9. Stworzenie powiązań terenów miejskich z terenami zieleni nadrzecznej rzeki Piwonii.
10. Rewaloryzacja strefy centralnej Miasta przez podniesienie jakości przestrzeni publicznej
warunkującej zachowania społeczne, w tym:

EKO-GEO Consulting
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Przekształcenie ul. 11 Listopada od ul. PCK do Placu Wolności (włącznie) w pieszy



pasaż usługowo- handlowy,
Przywrócenie pozostałym ulicom charakteru ulic miejskich przez porządkowanie linii



ogrodzeń, linii zabudowy,
Poprawa warunków zamieszkania poprzez modernizację ulic, w tym chodników i jezdni



(nawierzchni i uzbrojenia podziemnego),
Zindywidualizowanie charakteru i nastroju poszczególnych ulic przez stworzenie



nastroju ulicy jako wnętrza urbanistycznego (oświetlenie, mała architektura).
11. Stworzenie przestrzeni miejskiej posiadającej cechy miejsca unikalnego.
12. Zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego.
13. Poprawa warunków środowiskowych poprzez urządzenia inżynierii miejskiej.

Obszar: 805 ha.
Uzasadnienie wyboru obszaru: Obszar rewitalizacji został wyznaczony w oparciu o kryteria określone
w art. 47 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006r., zgodnie
z zaleceniami „Wytycznych dla opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013”. Na bazie porównania wskaźników rozwoju
społeczno-gospodarczego miasta Parczew do średniej dla Miast Województwa Lubelskiego wyznaczony
obszar został uznany za kryzysowy, wymagający natychmiastowej interwencji.
Zgodnie z wytycznymi obszary miejskie wyznaczone do rewitalizacji powinny spełniać przynajmniej trzy
z poniższych kryteriów:
a. wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia,
b. wysoka stopa długotrwałego bezrobocia,
c. niekorzystne trendy demograficzne,
d. niski poziom wykształcenia, wyraźny deficyt kwalifikacji i wysoki wskaźnik przerywania
solaryzacji,
e. wysoki poziom przestępczości i wykroczeń,
f. szczególnie wysoki stopień degradacji środowiska,
g. niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej,
h. wysoka liczba imigrantów, grup etnicznych i mniejszościowych oraz uchodźców,
i. porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego,
j. niski poziom wydajności energetycznej budynków.
Z przeprowadzonej w niniejszym opracowaniu analizy wynika, iż obszar miasta Parczewa- objęty
Lokalnym Programem Rewitalizacji spełnia następujące kryteria wyznaczania obszarów rewitalizacji,
spośród wyżej wymienionych:
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Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Parczew na lata 2011-2023
a. wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia,
b. Wysoka stopa długotrwałego bezrobocia,
c. niekorzystne trendy demograficzne,
e. wysoki poziom przestępczości i wykroczeń,
g. niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej,
i. porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego.
Przeanalizowane kryteria delimitacji wykazały zasadność objęcia Miasta Parczew programem
rewitalizacji, jako obszaru wymagającego wsparcia poprzez działania zaradcze.

Uzasadnienie:
Źródłem do analizy wskazanych wskaźników do delimitacji obszaru rewitalizacji były dane z:


Głównego Urzędu Statystycznego- Bank Danych Regionalnych dla Miasta Parczew,



Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parczewie,



Komendy Powiatowej Policji w Parczewie,



Powiatowego Urzędu Pracy w Parczewie.

Spełnione kryteria
1. Kryterium a. wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia
Tabela II.1.1 Wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia
Wyszczególnienie
Liczba osób korzystających
z zasiłków ogółem
Wysoki poziom
ubóstwa i wykluczenia Liczba osób korzystających z zasiłków
pomocy społecznej na 1 tys. ludności
A

2006
1356

2007

2008 2009

1034 1026

959

131,89 101,52 101,3 95,00

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parczewie- pismo
z 16.08.2010r., znak: MOPS-0717/372/2010

W 2006 r. liczba mieszkańców Parczewa wg faktycznego miejsca zamieszkania wynosiła 10 281 osób.
Z zasiłków z pomocy społecznej skorzystały 1356 osoby, co oznacza, że na 1 tys. ludności z tej formy
pomocy skorzystało ponad 131 mieszkańców Parczewa. Dla Miast Województwa Lubelskiego wskaźnik
1

ten wyniósł 90 osób . Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że pod względem liczby osób
korzystających z zasiłków pomocy społecznej, obszar Miasta Parczewa prezentuje się gorzej na
tle miast Województwa Lubelskiego, tym samym spełnia kryterium wyznaczania obszarów
rewitalizacji, którym jest wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia.

1

Źródło: Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Wytyczne dla opracowania Lokalnych
Programów Rewitalizacji, Lublin, czerwiec 2010
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2. Kryterium b. wysoka stopa długotrwałego bezrobocia
Tabela II.1.2 Osoby bezrobotne i długotrwale bezrobotne w Mieście Parczew oraz udział osób
długotrwale bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym
B

Wyszczególnienie

2006

2007

2008

2009

Liczba bezrobotnych
846
757
660
543
Liczba bezrobotnych
powyżej 12 m-cy
504
366
207
167
Wysoka stopa
Liczba osób w wieku
długotrwałego bezrobocia produkcyjnym
6 619
6 584
6 580
6 562
Udział osób długotrwale
bezrobotnych wśród osób
w wieku produkcyjnym
7,61%
5,56%
3,15%
2,54%
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Parczewie oraz danych z GUSPowiatowy Urząd Pracy w Parczewie - pismo z dnia 17.08.2010r., znak: OA-072-01/JK/10

Stosunek liczby osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy do liczby osób w wieku produkcyjnym (kobiety
w wieku 18-59, mężczyźni 18-64) w mieście Parczew w 2006 r. wyniósł 7,61%. Przyjmując to samo
źródło danych wyznaczenia średniej tj. rok 2006, widzimy, że udział długotrwale bezrobotnych wśród
2

osób w wieku produkcyjnym dla Miast Województwa Lubelskiego wynosi 5,5% . Wskaźnik dla Miasta
Parczewa jest powyżej średniej dla Miast Województwa Lubelskiego. Oznacza to, że Miasto Parczew
spełnia kryterium wyznaczania obszarów rewitalizacji, którym jest wysoka stopa długotrwałego
bezrobocia.
3. Kryterium c. niekorzystne trendy demograficzne
Tabela II.1.3 Saldo migracji na 1 tys. ludności
C

saldo migracji miasto
- ogółem
PARCZEW

saldo migracji na 1 tys.
ludności ogółem

2006
-69
-6,71
2007
-76
-7,46
2008
-20
-1,97
2009
-41
-4,06
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z BDR GUS
Niekorzystne
trendy
demograficzne

saldo migracji
na 1 tys.
Miasta woj. lub ludności ogółem

-5 568
-5 501
-4 008
-3 485

-5,50
-5,45
-3,98
-3,47

Saldo migracji w mieście Parczew na koniec roku 2006 wyniosło – 69 osób, oznacza to, że na 1 tys.
ludności saldo migracji wyniosło – 6,71, gdy dla Miast Województwa Lubelskiego wskaźnik ten wynosił –
5,50. Zatem obszar Miasta Parczewa prezentuje się gorzej na tle Miast Województwa Lubelskiego,
tym samym spełnia kryterium wyznaczania obszarów rewitalizacji, którym jest niekorzystne
trendy demograficzne.

2

Źródło: Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Wytyczne dla opracowania Lokalnych

Programów Rewitalizacji, Lublin, czerwiec 2010, Załącznik nr 2 Wykaz kryteriów wskaźników i ich wartości
referencyjnych wymaganych dla określenia obszarów wsparcia w zakresie mieszkalnictwa.
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4. Kryterium e. wysoki poziom przestępczości i wykroczeń
Tabela II.1.4 Liczba przestępstw na 1 tys. ludności
E
Wysoki poziom
przestępczości
i wykroczeń

Wyszczególnienie
Ilość przestępstw w mieście Parczew
stwierdzonych ogółem

2006

2007

2008

892

910

815

95,91 87,58 89,81

80,77

986

Liczba przestępstw na 1 tys. ludności

2009

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z Komendy Powiatowej Policji w Parczewie- pismo z dnia
18.08.2010r., znak: WK-1061/10.

Liczba przestępstw stwierdzonych ogółem w Mieście Parczew w roku 2006 wynosiła 986. Przy liczbie
mieszkańców Miasta wg faktycznego miejsca zamieszkania wynoszącej w 2006 roku 10 281 osób liczba
przestępstw na 1 tys. ludności wynosi 95,9. Dla Miast Województwa Lubelskiego wskaźnik ten wynosi
3

26,4 . Oznacza to, że obszar Miasta Parczewa prezentuje się pod tym względem znacznie gorzej
od średniej dla Miast Województwa Lubelskiego, tym samym spełnia kryterium do wyznaczenia
obszaru rewitalizacji, którym jest: wysoki poziom przestępczości i wykroczeń.

5. Kryterium g. niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej
Tabela II.1.5 Niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej
G

podmioty gospodarcze
2006
Parczew
946
Niski wskaźnik liczba zarejestrowanych
prowadzenia
9,2
podmiotów na 100 osób
działalności
Miasta Woj. Lub.
100576
gospodarczej
liczba zarejestrowanych
9,93
podmiotów na 100 osób
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z BDR GUS

2007
969

2008
1000

2009
1059

9,51
100168

9,87
101353

10,5
102299

9,93

10,07

10,19

Liczba podmiotów gospodarczych Miasta Parczew w przeliczeniu na 100 mieszkańców w 2006 r.
wyniosła 9,2. Średnia dla Miast Województwa Lubelskiego wyniosła 9,93, czyli dla Miasta Parczew
wskaźnik ten jest poniżej średniej dla Miast Województwa Lubelskiego. Oznacza to, że Miasto Parczew
spełnia kryterium do wyznaczenia obszaru rewitalizacji, którym jest niski wskaźnik prowadzenia
działalności gospodarczej.

3

Źródło: Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Wytyczne dla opracowania Lokalnych

Programów Rewitalizacji, Lublin, czerwiec 2010
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6. Kryterium i. porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego.
Tabela II.1.6 Porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego
Wyszczególnienie
Parczew
Miasta Woj. Lub.
Budynki z wodociągami
1150
81449
Ogólna
liczba
budynków
1298
86297
Porównywalnie niski
148
4848
poziom wartości zasobu Budynki bez wodociągu
Udział budynków bez
mieszkaniowego
wodociągu/do ogólnej liczby
budynków
11,40%
5,62%
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z BDR GUS - Spis Powszechny 2002
I

Udział budynków bez wodociągu do ogólnej liczby budynków w Mieście Parczew, zgodnie z danymi ze
Spisu Powszechnego 2002 wyniósł 11,4 %, a dla Miast Województwa Lubelskiego 5,6 %. Oznacza to, że
wskaźnik dla Miasta Parczew jest znacznie powyżej średniej dla Miast Województwa Lubelskiego, i tym
samym spełnia kryterium do wyznaczenia obszaru rewitalizacji, którym jest porównywalnie niski
poziom wartości zasobu mieszkaniowego.
Jak wynika z powyższej analizy obszar Miasta Parczew wyznaczony został na podstawie powyżej
scharakteryzowanych wskaźników. Przeprowadzona szczegółowa analiza wskaźników uzasadnia wybór
przyjętego obszaru.

Kryteria wyboru obszarów wsparcia w zakresie mieszkalnictwa:
Realizowane w ramach RPO WL, inwestycje w substancję mieszkaniową mogą być realizowane
wyłącznie w ramach programów rewitalizacji miejskiej, na obszarach, które spełniają następujące kryteria
(inwestycje w zakresie mieszkalnictwa muszą spełniać kryteria określone w art. 47 Rozporządzenia
Komisji (WE) nr 1828/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady
(WE) nr 1083/2006 oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006,
Instytucja Zarządzająca tj. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego dokonał wyboru poniższych
kryteriów):
wysoki poziom przestępczości i wykroczeń,
niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej,
porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego,
wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia,
wysoka stopa długotrwałego bezrobocia.
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Tabela II.1.7 Wykaz kryteriów, wraz ze wskaźnikami, wymaganych dla określenia obszarów
wsparcia w zakresie mieszkalnictwa dla Miasta Parczew.

Kryterium

Wskaźnik

Wysoki poziom
przestępczości i
wykroczeń

Liczba przestępstw
na 1 tys. ludności

Niski wskaźnik
prowadzenia
działalności
gospodarczej

Liczba
zarejestrowanych
podmiotów
gospodarczych na
100 osób

Wysoki poziom
ubóstwa i
wykluczenia

Liczba osób
korzystających z
zasiłków pomocy
społecznej na 1
tys. ludności

Wysoka stopa
długotrwałego
bezrobocia

Udział długotrwale
bezrobotnych
wśród osób w
wieku
produkcyjnym

Źródło

Wartość
referencyjna
dla
województwa
lubelskiego

Odchylenia od
wartości
referencyjnej
wskaźnika

Ilość przestępstw
stwierdzonych
ogółem.

Powiatowa Komenda
Policji w Parczewie
(dane za 2006 r.)

26,4

95,9 - powyżej
wartości
referencyjnej

Ilość
zarejestrowanych
podmiotów
gospodarczych w
przeliczeniu na 100
mieszkańców.

GUS dane za 2006 r.

6,9*;
9,9- dla Miast
Woj.
Lubelskiego

9,2 - poniżej
wartości
referencyjnej
dla miast

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Parczewie
(dane za 2006 r.)

90

131,8powyżej
wartości
referencyjnej

Powiatowy Urząd
Pracy w Parczewie
(dane za 2006 r.)

5,5

7,6 – powyżej
wartości
referencyjnej

Definicja

Osoby, które zgodnie z
ustawą z 12 marca 2004
r. o pomocy społecznej
(Dz. U. Nr 64, poz. 593 z
późn. zm.) są
uprawnione do ubiegania
się o przyznanie
świadczenia pieniężnego
z pomocy społecznej.
Stosunek liczby osób
bezrobotnych powyżej 12
miesięcy do liczby osób
w wieku produkcyjnym
(kobiety w wieku 18-59,
mężczyźni 18-64).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Powiatowej Komendy Policji w Parczewie, UM Parczew, GUS.
*wartość referencyjna odnosi się do całego obszaru Województwa Lubelskiego (łącznie z obszarami wiejskimi), a nie tylko do miast
Województwa Lubelskiego.
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Lokalny Program Rewitalizacj Miasta Parczew na lata 2009-2023

I.

OKREŚLENIE HORYZONTU CZASOWEGO OBOWIĄZYWANIA LOKALNEGO PROGRAMU
REWITALIZACJI

Niniejszy Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Parczew obejmuje horyzont czasowy wyznaczony jako
lata 2011-2023. Początek Programu to rok 2011 r., natomiast koniec wyznacza realny, możliwy do
zrealizowania termin zadań przewidzianych w opracowaniu.

II. NAWIĄZANIE

DO

STRATEGICZNYCH

DOKUMENTÓW

DOTYCZĄCYCH

ROZWOJU

PRZESTRZENNO- SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA I REGIONU.
Założenia, projekty i zadania ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Parczew na lata 2011 –
2023, są zgodne z najważniejszymi dokumentami strategicznymi

zarówno na poziomie miasta jak

i regionu.
Niniejszy punkt nawiązuje i wykazuje korelację LPR z następującymi dokumentami:


Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013,



Strategią Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020,



Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego,



Programem Rozwoju i Rewitalizacji Miast Województwa Lubelskiego,



Planem Marketingu Turystyki Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013,



Strategią Rozwoju Powiatu Parczewskiego,



Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Parczew,



Strategią Rozwoju Gminy Parczew na lata 2007-2015,



Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Parczew na lata 2007-2015,



Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Parczew,



Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Parczew 2005-2015,



Gminnym Programem Profilaktyki Uzależnień,



Gminnym Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

II.1.

Regionalny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Program

Operacyjny

Województwa

Lubelskiego

(RPO

WL)

jest

jednym

z 16 programów regionalnych, których zadaniem jest realizacja Strategii Rozwoju Kraju oraz Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia (Narodowej Strategii Spójności).
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Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Parczew na lata 2011-2023
Głównym celem rozwoju województwa lubelskiego, określonym w Regionalnym Programie Operacyjnym
Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, jest podniesienie konkurencyjności Lubelszczyzny
prowadzące do szybszego wzrostu gospodarczego oraz zwiększenia zatrudnienia z uwzględnieniem
walorów naturalnych i kulturowych regionu. Powyższy cel jest zgodny z nadrzędnym celem Strategii
Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020 „Osiąganie trwałego i zrównoważonego rozwoju
społeczno-gospodarczego Lubelszczyzny poprzez zwiększenie konkurencyjności województwa oraz
optymalne wykorzystanie jego potencjałów rozwojowych”.
Wszystkie najważniejsze aspekty rozwoju regionu zawarte w celu głównym, realizowane są poprzez cele
szczegółowe:
1. Zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez wsparcie rozwoju sektorów nowoczesnej
gospodarki oraz poprzez stymulowanie innowacyjności.
2. Poprawa warunków inwestowania w województwie z poszanowaniem zasady zrównoważonego
rozwoju.
3. Zwiększenie atrakcyjności Lubelszczyzny jako miejsca do zamieszkania, pracy i wypoczynku.
Do osiągnięcia celów szczegółowych zostały zdefiniowane osie priorytetowe, które określają zadania
inwestycyjne dzięki którym w województwie lubelskim ma zostać zapewniony zrównoważony rozwój
województwa.
Osie te zostały następująco zdefiniowane:
Oś Priorytetowa:
I. Przedsiębiorczość i innowacje
II. Infrastruktura ekonomiczna
III. Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne
IV. Społeczeństwo informacyjne
V. Transport
VI. Środowisko i czysta energia
VII. Kultura , turystyka i współpraca międzyregionalna
VIII. Infrastruktura społeczna
IX. Pomoc techniczna

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Parczew wpisuje się w Oś Priorytetową III Atrakcyjność obszarów
miejskich i tereny inwestycyjne, Działanie 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich.
Celem działania jest przywrócenie zdegradowanym obszarom miejskim funkcji gospodarczych,
edukacyjnych, turystycznych, społecznych i kulturalnych, a także zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej
regionu oraz poprawa warunków życia mieszkańców. Przedstawione w dokumencie działania
rewitalizacyjne mają prowadzić do poprawy ładu przestrzennego miasta Parczew oraz do zwiększenia ich
potencjału społeczno-gospodarczego.
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II.2.

Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020

Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020 została uchwalona przez Sejmik
Województwa w dniu 14 lipca 2000 roku. Dokument jako cel nadrzędny zakłada „osiąganie trwałego
i zrównoważonego

rozwoju

społeczno-gospodarczego

Lubelszczyzny

poprzez

zwiększenie

konkurencyjności województwa oraz optymalne wykorzystanie jego wewnętrznych potencjałów
rozwojowych”. Założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Parczew są spójne z

czterema

podstawowymi priorytetami rozwoju województwa:
–

Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki oraz jej zdolności do tworzenia
miejsc pracy,

–

Priorytet 2. Rozwój nowoczesnego społeczeństwa i zasobów ludzkich dostosowanych do
wymogów gospodarki opartej na wiedzy – w zakresie budownictwa mieszkaniowego, ochrony
zdrowia,

oświaty,

tworzenia

nowych

miejsc

pracy,

wyrównywania

szans

osób

niepełnosprawnych, promowania postaw społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju kultury,
poprawy bezpieczeństwa;
–

Priorytet 3. Poprawa atrakcyjności i spójności terytorialnej województwa lubelskiego – w zakresie
poprawy jakości dróg, ochrony środowiska, działań rewitalizacyjnych,

–

Priorytet 4. Rozwój współpracy międzyregionalnej województwa oraz poprawa skuteczności
wdrażania polityki rozwoju regionu – w zakresie współpracy z mieszkańcami i promocji miasta.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Parczew jest w szczególności spójny z wyznaczonymi w Strategii
celami nadrzędnymi rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, do których zaliczono:
–

tworzenie jak najlepszych warunków gospodarki i wzrostu zamożności mieszkańców regionu,

–

wszechstronną poprawę warunków życia człowieka w środowisku jego zamieszkania

–

wzrost poziomu cywilizacyjnego społeczeństwa,

–

ochrona i pomnażanie wartości dziedzictwa kulturowego:
tworzenie warunków ochrony i promowania dziedzictwa regionu jako platformy spotkania
dwóch najważniejszych tradycji kulturowych Europy łacińskiej i bizantyńskiej,
kształtowanie tożsamości mieszkańców regionu poprzez pielęgnowanie własnej historii,
tradycji i kultury ludowej,
rozwój dóbr kultury i aktywności kulturalnej w regionie,
tworzenie warunków powszechnej dostępności dóbr kultury, niezależnie od środowiska
społecznego i miejsca zamieszkania,
porządkowanie struktury przestrzennej celem optymalizacji intensywności zabudowy
i poprawy estetyki krajobrazu województwa,
poprawa

jakości

środowiska

kulturowego

poprzez

ochronę

wartości

regionalnych,

rewaloryzacje zasobów zabytkowych, kształtowania rozwoju w ciągłości (kontynuacji)
historycznej i kulturowej (obszarem problemowym jest tu m.in. aktywizacja społecznogospodarcza obszarów zaniedbanych i peryferyjnych regionu),
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wykorzystywanie dziedzictwa kulturowego regionu jako elementu wzbogacania rynek pracy promocja zewnętrzna,
–

stała poprawa ładu przestrzennego,

–

kształtowanie wizerunku Lubelszczyzny jako obszaru atrakcyjnego turystycznie,

–

poprawa jakości zagospodarowania regionu prowadząca do podnoszenia jego atrakcyjności
rozwojowej i jakości warunków życia:
wspomaganie rozwoju struktury osadniczej (w tym rozwoju byłych miast wojewódzkich),
wspomaganie rozwoju sieci miast i innych ośrodków generujących aktywizację społeczną
i gospodarczą.

II.3.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego

Plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą Sejmiku Woj. Lubelskiego Nr XLV/597/02
z dnia 29 lipca 2002 r. wraz ze strategią rozwoju województwa lubelskiego tworzą spójny system
zintegrowanego planowania strategicznego. Dokument ma charakter planu struktury, ujmowanej jako
układ i wzajemne relacje poszczególnych elementów przestrzeni regionu.
Cele zagospodarowania przestrzennego wiążą się z celami strategii rozwoju województwa oraz z celami
przyjętymi w „Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju”, wynikającymi z polityki
przestrzennej Państwa. Porządkują tym samym obraz stanu istniejącego i intencje przyszłego działania
w sferze gospodarki przestrzennej.
W planie zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego miasto Parczew pełni rolę ośrodka
o znaczeniu ponadlokalnym.
Wyznaczone przez plan zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego kierunki polityki
zagospodarowania przestrzennego dla miasta Parczew odnoszą się do szeregu działań z różnych sfer.
W sferze kultury przewiduje:
1. Ochronę miasta poprzez rehabilitację starych zasobów mieszkaniowych, w szczególności układu
urbanistycznego,
2. Przywracanie, w miarę możliwości, utraconych wartości obiektom przy poprawie standardu
funkcjonalnego i technicznego,
3. Eksponowanie obiektów w krajobrazie i odpowiednie zagospodarowanie terenów otaczających,
4. Podnoszenie jakości funkcjonalnej i technicznej obiektów,
5. Kształtowanie form zabudowy nawiązujących do tradycyjnego budownictwa,
7. Ograniczanie napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych na rzecz sieci podziemnych
w otoczeniu obiektów i zespołów zabytkowych.

W sferze gospodarczej:
1. Modernizację technologicznej i strukturalnej gospodarki,
2. Rozwój stref przedsiębiorczości w oparciu o korzyści położenia w regionie przygranicznym oraz przy
szlakach komunikacyjnych o regionalnym znaczeniu,
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3. Wzmocnienie potencjału ekonomicznego miasta w dostosowaniu do jego rangi i funkcji w układzie
gospodarczym, w tym kształtowanie dla miasta Parczew funkcji o znaczeniu regionalnym w dziedzinie
turystyki.
W sferze infrastruktury:
1. Dostosowanie ważnych połączeń międzyregionalnych do standardów europejskich poprzez
wyrównanie i wzmocnienie nawierzchni, modernizację oraz budowę nowych odcinków,
2. Zapewnienie warunków do szybkich połączeń kolejowych z innymi ważnymi liniami o znaczeniu
międzynarodowym i międzyregionalnym,
3. Kształtowanie układów infrastrukturalnych w sposób sprzyjający bezpieczeństwu publicznemu,
4. Rewitalizowanie, sukcesywne likwidowanie miejsc i odcinków szczególnie niebezpiecznych.
Wszystkie wyżej wskazane działania, jak i te szczegółowo wymienione w planie zagospodarowania
przestrzennego województwa lubelskiego mają na celu porządkowanie przestrzeni regionu.
II.4.

Program Rozwoju i Rewitalizacji Miast Województwa Lubelskiego

Program Rozwoju i Rewitalizacji Miast dla Województwa Lubelskiego lokuje Parczew w grupie miast
małych i za jego podstawowy atut uznaje położenie miasta na skrzyżowaniu ważnych dróg wojewódzkich,
a także korzystne warunki rozwoju bazy turystycznej w oparciu o Pojezierze Łęczyńsko - Włodawskie.
Jednocześnie w Programie zwrócono uwagę na niedostateczny stan układu komunikacyjnego miasta
oraz na niedostateczne wyposażenie w sieci infrastruktury komunalnej (w tym brak zaopatrzenia w gaz).
Z wniosków zgłoszonych przez gminę do Programu – do zadań inwestycyjnych zamieszczonych
w Program Rozwoju i Rewitalizacji Miast dla Województwa Lubelskiego zamieszczono m.in. rewitalizację
Miasta Parczew.

II.5.

Plan Marketingu Turystyki Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Dokument opracowany został w oparciu o Koncepcję programowo-przestrzenną rozwoju turystyki
i rekreacji w województwie lubelskim, sporządzoną przez Zarząd Województwa Lubelskiego, przyjęty
Uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego Nr CV/1133/08 z dnia 16 stycznia 2008 r. Plan marketingu
turystyki w województwie lubelskim na lata 2007-2013 stanowi koncepcję modernizacji regionalnej
turystyki, z uwzględnieniem jej uwarunkowań, źródeł finansowania i kierunków rozwoju funkcji
turystyczno-rekreacyjnych, a także działań adresowanych do podmiotów kształtujących politykę
gospodarczą i społeczną regionu.
Skoordynowana polityka inwestycyjna w gospodarce turystycznej w latach 2007-2013 powinna
koncentrować się na istniejących, wyraźnie zarysowanych ośrodkach ruchu turystycznego, a także na
obszarach o wysokim potencjale dla rozwoju turystyki i rekreacji województwa. Miejsca szczególnie
atrakcyjne zostały wymienione w rozdziale 3 Atrakcyjne obszary turystyczno – rekreacyjne objęte
preferencją.
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Decyzją Dyrektora Biura Planowania Przestrzennego w Lublinie z dnia 11 kwietnia 2008r. BPP.DN.HS.
0611/27/08 miasto i gmina Parczew znalazły się na liście obszarów objętych preferencją.
Dzięki realizacji zadań ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji nastąpi poprawa dostępności do
obszarów atrakcyjnych turystycznie.
II.6.

Celem

Strategia Rozwoju Powiatu Parczewskiego na lata 2008- 2015

nadrzędnym

strategii

jest

wyższy poziom

życia

mieszkańców,

zgodnie

z

zasadami

zrównoważonego rozwoju i przy jednoczesnym zwiększaniu konkurencyjności powiatu.
Realizacja celu głównego możliwa będzie dzięki realizacji celów strategicznych/priorytetów:
Priorytet 1: Poprawa warunków do inwestowania i rozwoju turystyki,
Priorytet 2: Zwiększenie efektywności lokalnej gospodarki,
Priorytet 3: Poprawa jakości kapitału ludzkiego i społecznego w powiecie,
Priorytet 4: Zwiększenie poziomu integracji i bezpieczeństwa publicznego w powiecie.
Niezbędnym warunkiem poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej w powiecie jest dobrze funkcjonująca
infrastruktura techniczna.
Realizacja projektów wpisanych do Lokalnego Programu Rewitalizacji przyczyni się do wypełniania
założeń zawartych w Strategii Rozwoju Powiatu Parczewskiego, a w tym do wzrostu poziomu życia
mieszkańców i zwiększenia konkurencyjności nie tylko miasta Parczew, ale również całego powiatu.
II.7.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Parczew

Uchwałą Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 27 czerwca 2007r. Nr VIII/ 49 /2007 przyjęto Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Parczew.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego to dokument określający
sposób zagospodarowania całego terytorium Miasta, zawierający informacje na temat:
stanu środowiska przyrodniczego Miasta Parczew, w tym: położenie, litosfera, hydrosfera,
atmosfera, przyroda, prawne formy ochrony środowiska przyrodniczego, zagrożenia, zagrożenia
powodziowe;
środowiska kulturowego: położenie Miasta, rozwój przestrzenny, historia, miejsca komponujące
przestrzeń miejską, obiekty zabytkowe - unikatowe, obiekty zabytkowe do bezwzględnego
zachowania i rewaloryzacji, obiekty wartościowe kulturowo - z dopuszczeniem wyburzenia po
wykonaniu karty ewidencyjnej, archeologia, krajobraz kulturowy;
struktury przestrzennej;
infrastruktury technicznej: komunikacja, energetyka, gospodarka wodno-ściekowa.
Opracowany dokument formułuje zasady polityki przestrzennej Miasta oraz integruje dokumenty
programowe i wizje związane z rozwojem gospodarczym i społecznym Parczewa.
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Przedmiotem Studium są informacje na temat:


stanu istniejącego, diagnozy aktualnej sytuacji społeczno- gospodarczej Miasta i uwarunkowań
jego rozwoju rozpoznającej obiektywne okoliczności rozwoju,



kierunków rozwoju przestrzennego i zasad polityki przestrzennej- podstawowe reguły działania
w przestrzeni przyjęte przez Radę Miasta.

Studium Uwarunkowań jest dokumentem o znaczeniu niezwykle istotnym. Służy określeniu długofalowej
polityki wobec wartości najcenniejszej, jaką jest przestrzeń, teren, obszar oddany do dyspozycji władzom
samorządowym.
„Decyzje zapadające w stosunku do przestrzeni zawsze są decyzjami rozstrzygającymi o koniunkturze
lub upadku, dobrobycie lub zapaści gospodarczej obszaru, którego dotyczą i ludności, która go
zamieszkuje. Niewłaściwe działania wobec przestrzeni zawsze niosą za sobą ogromne koszty, a ich
konsekwencje ponoszone są czasem prawie natychmiastowo, a czasem przez następne pokolenia (choć
4

najczęściej konsekwencje są i natychmiastowe i długofalowe jednocześnie)” .
Przyjęte Studium stało się podstawą do opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Parczew.
Wszystkie zadania zgłaszane w LPR będą realizowane z uwzględnieniem założeń Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Parczew.

II.8.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Parczew

Ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Parczew określają zasady
realizacji zagospodarowania oparte o uwarunkowania, z których najistotniejsze to:
- Zmiany

zagospodarowania

przestrzennego

obszaru

objętego

planem

muszą uwzględniać

zasady rozwoju zrównoważonego. W szczególności nie mogą naruszać walorów przyrodniczych
i krajobrazowych.
 Dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę i modernizację obiektów adaptowanych; działania te przy
obiektach

czy strefach

zainteresowania

konserwatorskiego

należy uzgodnić

z Wojewódzkim

Konserwatorem Zabytków w Lublinie. Wszelka działalność inwestycyjna związana z obiektami
figurującymi w rejestrze i ewidencji zabytków musi być uzgodniona z Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków w Lublinie.
 Dla obszarów, na których zagrożone jest zachowanie normatywnego (dopuszczalnego) poziomu
hałasu, należy przewidzieć odpowiednią ochronę akustyczną - zgodnie z obowiązującymi przepisami
ochrony środowiska.
 Dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko (np. oczyszczalnia ścieków,
lądowisko helikoptera medycznego itp.) wymagane jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko.

4

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Parczew, Parczew 2006r.
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 Lokalizowanie nowych obiektów budowlanych jako uzupełnienia lub kontynuacji istniejącej
zabudowy w obszarze przy dolinach rzecznych możliwa jest jedynie po wykonaniu niezbędnych badań
geotechnicznych i stwierdzeniu, że grunt nadaje się do posadowienia budynków.
 Wewnątrz obszarów funkcjonalnych dopuszcza się strefę zieleni ogrodowej.
 W poszczególnych terenach dopuszcza się lokalizację (w sposób nie kolidujący z podstawowym
przeznaczeniem tych terenów, obiektów i sieci infrastruktury gazowej, telekomunikacyjnej, wodnej
i kanalizacyjnej oraz obiektów gospodarki odpadami nie związanych z podłożem, służących
bezpośredniej obsłudze tych terenów. W liniach rozgraniczających dróg dopuszcza się, za zgodą
właściwego zarządcy drogi, budowę infrastruktury technicznej niezbędnej dla obsługi obszaru objętego
Planem.
Przyjęte do realizacji w ramach LPR działania będą zgodne z ustaleniami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Parczew.

II.9.

Strategia Rozwoju Gminy Parczew na lata 2007-2015

Prace nad dokumentem rozpoczęto na początku 2007 roku zbieraniem materiałów niezbędnych do jego
opracowania. Wszystkie działania w tym zakresie odbywały się przy wydatnym udziale mieszkańców
gminy podczas konsultacji społecznych.
Dnia 16 kwietnia 2008r. uchwałą Rady Miejskiej w Parczewie Nr XIX/ 110 /2008 przyjęto zaktualizowaną
Strategię Rozwoju Gminy Parczew na lata 2007-2015.
Strategia definiuje najważniejsze problemy rozwojowe gminy w kluczowych obszarach, cele strategiczne
i operacyjne rozwoju oraz wskazuje dla każdego z nich planowane w perspektywie kilkuletniej
podstawowe kierunki działań.
Ideę przyszłego rozwoju Miasta Parczew ujętą w strategii sformułowano na podstawie misji gminy,
zredagowanej w dwóch ujęciach: misji zewnętrznej „Gmina otwarta na inwestycje, z uporządkowaną
przestrzenią, rozwijająca się w zgodzie z naturą” oraz misji wewnętrznej „Spokojna, bezpieczna
i ekologiczna gmina, wykorzystująca racjonalnie potencjał ludzki oraz zasoby środowiskowe”.
Cele Strategii:
1. Aktywizacja gospodarcza gminy,
2. Parczew – gmina do której łatwo trafić,
3. Poprawa jakości życia mieszkańców i ochrona walorów przyrodniczych gminy,
4. Budowa tożsamości gminy w oparciu o jej zasoby i przewagi konkurencyjne,
5. Zostaję

i

żyję

w

Parczewie

-

przeciwdziałanie

negatywnym

zjawiskom

społecznym

i przestrzennym.
Lokalny Program Rewitalizacji zgodny jest z zapisami szczegółowymi celu 5. Zostaję i żyję w Parczewieprzeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym i przestrzennym. Celem 5.3. Rewitalizacja Miasta
Parczew, Działaniem 5.3.1. Opracowanie i wdrożenie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Parczeww oparciu o środki RPO Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013- wybór obszarów spełniających
kryteria rewitalizacji i zaplanowanie działań w obszarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.
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II.10.

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Parczew na lata 2007-2015

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Parczew jest średniookresowym dokumentem planistycznym, mającym
na celu określenie głównych zamierzeń inwestycyjnych, przewidzianych do realizacji na terenie gminy
w latach 2007 - 2015 przy zaangażowaniu środków własnych gminy oraz zewnętrznych źródeł
finansowania, a w szczególności funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
Do głównych celów Planu zalicza się:
1. Wzrost mobilności zawodowej mieszkańców wsi i małych miast,
2. Poprawę jakości środowiska,
3. Tworzenie warunków do dywersyfikacji działalności gospodarczej,
4. Rozwój potencjału kulturowego i turystycznego gminy,
5. Poprawę jakości kształcenia i dostosowanie edukacji do potrzeb lokalnych,
6. Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego dla mieszkańców gminy,
7. Dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Cele będą realizowane w ramach konkretnych projektów inwestycyjnych, ze szczegółowym określeniem
efektów ich realizacji i planowanych źródeł finansowania. Wśród projektów zawartych w Planie Rozwoju
Gminy Parczew znajdują się projekty ujęte w niniejszym opracowaniu dla Miasta Parczew. Do takich
projektów zalicza się m.in. „ Rewitalizacja osiedli mieszkaniowych w Parczewie”.

II.11.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Parczew 2005-2015

Dokument wyznaczający główne kierunki działań mających na celu zapewnienie mieszkańcom Miasta
odpowiedniej jakości życia. Potrzeba opracowania niniejszego dokumentu wynikała z rosnących
w Parczewie zagrożeń, które rodzi ubóstwo oraz inne negatywne zjawiska społeczne. Trudna sytuacja na
rynku pracy, spadek zamożności mieszkańców Miasta, pogłębiająca pauperyzacja społeczeństwa sprzyja
zwiększeniu skali zjawiska patologicznego, alienacji i marginalizacji grup społecznych.

II.12.

Gminny Program Profilaktyki Uzależnień

Kluczowy akt prawny uchwalany corocznie przez Radę Miejską, stanowiący, że prowadzenie działań
związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracja społeczna osób
uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych Miasta i Gminy Parczew. Zadania w nim ujęte
koordynowane są przez pełnomocnika ds. uzależnień.

II.13.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia zadania własne
gminy wynikające z art. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dn. 26
października 1982 r. z póź. zm.
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Zgodnie z treścią tej ustawy zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wykonuje się przez
odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, w szczególności tworzenie warunków sprzyjających
realizacji potrzeb, których zaspokojenie motywuje do powstrzymania się od nadużywania alkoholu,
zapobiegania negatywnym następstwom nadużywania alkoholi i ich usuwanie, przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie oraz brania narkotyków. Realizatorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Parczewie.
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III. DIAGNOZA STANU WYJŚCIOWEGO

5

Parczew jest położony centralnie w północnej części województwa lubelskiego, w połowie odległości
między Lublinem a Białą Podlaską (odległość od Parczewa do granic obu miast to około 60 km).
Połączenia z Parczewa do niemalże wszystkich pobliskich miejscowości stanowiących stolice
sąsiadujących powiatów (bialskiego, radzyńskiego, włodawskiego, lubartowskiego, łęczyńskiego) i gmin
(Sosnowica, Siemień, Jabłoń, Milanów, Podedwórze, Dębowa Kłoda) mają układ promienisty. Parczew
jest położony w odległości około 50 km od przejścia granicznego w Sławatyczach i 100 km od przejścia
granicznego w Terespolu na granicy z Białorusią, oraz około 100 km od przejścia granicznego
w Dorohusku na granicy z Ukrainą.
Rysunek III.1 Położenie centralne Parczewa na tle regionu z zaznaczeniem połączeń z miastami
(miejscowościami) sąsiadującymi i granicą wschodnią.

Źródło: Opracowanie własne

5

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru wsparcia na tle Miasta Parczew z uwzględnieniem kryteriów będących
podstawą do jego wyznaczania.
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III.1.

Zasięg terytorialny obszaru wsparcia

Rysunek III.2 Zasięg terytorialny rewitalizowanego obszaru

Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Parczewie

Kryteria delimitacji obszaru rewitalizacji:
Obszar rewitalizacji został wyznaczony w oparciu o kryteria określone w art. 47 ust. 1 Rozporządzenia
Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006r., zgodnie z zaleceniami „Wytycznych dla opracowania
Lokalnych Programów Rewitalizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na
lata 2007-2013”. Na bazie porównania wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Parczew
do średniej dla Miast Województwa Lubelskiego wyznaczony obszar został uznany za kryzysowy,
wymagający natychmiastowej interwencji.
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Zgodnie z wytycznymi obszary miejskie wyznaczone do rewitalizacji powinny spełniać przynajmniej trzy
z poniższych kryteriów:
a. wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia,
b. wysoka stopa długotrwałego bezrobocia,
c. niekorzystne trendy demograficzne,
d. niski poziom wykształcenia, wyraźny deficyt kwalifikacji i wysoki wskaźnik przerywania
solaryzacji,
e. wysoki poziom przestępczości i wykroczeń,
f. szczególnie wysoki stopień degradacji środowiska,
g. niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej,
h. wysoka liczba imigrantów, grup etnicznych i mniejszościowych oraz uchodźców,
i. porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego,
j. niski poziom wydajności energetycznej budynków.
Z przeprowadzonej w niniejszym opracowaniu analizy wynika, iż obszar Miasta Parczewa- objęty
Lokalnym Programem Rewitalizacji spełnia następujące kryteria wyznaczania obszarów rewitalizacji,
spośród wyżej wymienionych:
a. wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia,
b. wysoka stopa długotrwałego bezrobocia,
c. niekorzystne trendy demograficzne,
e. wysoki poziom przestępczości i wykroczeń,
g. niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej,
i. porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego,
Przeanalizowane kryteria delimitacji wykazały zasadność objęcia Miasta Parczew programem
rewitalizacji, jako obszaru wymagającego wsparcia poprzez działania zaradcze.

Obszar Miasta Parczew, objęty Programem charakteryzuje się:


złym stanem technicznym zainwestowania terenu (braki w uzbrojeniu terenu, dewastacja
techniczna zabudowy),



wysokim poziomem bezrobocia,



narastającymi problemami społecznymi (wzrost przestępczości, bezradność społeczna itp.),



występowaniem zdegradowanych zespołów zabudowy historycznej, kwalifikujących je do objęcia
działaniami ożywienia gospodarczego,



występowaniem zdegradowanych zespołów zabudowy historycznej, wymagających objęcia ich
działaniami renowacyjnymi i rewaloryzacyjnymi,



występowaniem terenów i zespołów zabudowy mieszkaniowej zdegradowanych technicznie,
wyzwalających negatywne zachowania wśród społeczności lokalnej,
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występowaniem zespołów historycznej zabudowy o wartościach kulturowych i przydatnych dla
realizacji celów operacyjnych programu.

W wyniku przeprowadzonej delimitacji opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji objęto cały obszar
Miasta Parczew.
Na terenie Miasta priorytetowo do wsparcia poprzez działania zaradcze wybrano:


zwarty obszar, ograniczony od północy rzeką Piwonią oraz ciągiem ulic: Aleją Jana Pawła II, Aleją
Zwycięstwa oraz ulicą Lubartowską. Obszar ten obejmuje zespół objęty ścisłą ochroną
konserwatorską

(wpis

do

rejestru

zabytków

historycznego

średniowiecznego

założenia

urbanistycznego miasta Parczewa - BP A/195),


tereny objęte strefą ochrony konserwatorskiej, tj. historyczne przedmieścia „Stare”, „Nowe” oraz
„Nowy Parczew”,



tereny objęte strefą ochrony krajobrazu doliny rzek Piwonii i Konotopy. Tereny położone w zasięgu
tych stref objęte są prawną ochroną wynikającą zarówno z wpisu do rejestru zabytków jak z ustaleń
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Parczewa.



tereny położone w bezpośrednim sąsiedztwie terenów chronionych ze względu na ich rolę
w kształtowaniu sylwety Miasta uznając, że krajobraz Miasta tworzy również współczesna
zabudowa na terenach wchodzących klinami pomiędzy obszary objęte ochroną, stanowiąc
funkcjonalną i przestrzenną całość.

Występująca w obrębie obszaru objętego priorytetowo wsparciem zabudowa posiada duże walory
historyczne, kulturowe i krajobrazowe. Jest to jednocześnie zabudowa w dużym stopniu zdekapitalizowana.
Mimo dobrego stanu zachowania pierwotnej formy, budynki wymagają remontów, renowacji.
Poza głównymi ulicami,
nawierzchni

jezdni

i

ciągi komunikacyjne wymagają remontów, przebudowy, czy budowy nowych
chodników.

Plac

Wolności,

mimo

remontu

części

chodników,

wymaga

przeprowadzenia prac rewaloryzacyjnych, działań remontowych, przywracających dawną rolę centrum
Miasta, w którym koncentrują się procesy integrujące mieszkańców, dające im poczucie tożsamości
miejsca. Jednocześnie zły stan techniczny przy zachowaniu pierwotnej formy

większości obiektów,

determinuje uznanie go jako obszaru kryzysowego, wskazanego do prac renowacyjnych. Uznaje się, że
miejsce to stanowiąc wizytówkę Miasta, może zachęcać turystów do jego odwiedzania, dając Miastu
szansę aktywizacji.
Do obszaru objętego wsparciem włączono naturalne zbiorniki wodne po wschodniej stronie ulicy
Lubartowskiej, stanowiące kontynuację ciągu rzeki Piwonii i posiadające duży potencjał do wykorzystania
dla potrzeb rekreacji i turystyki. Teren ten, wzbogacający funkcje śródmiejskie o element krajobrazowy
i rekreacyjny, usytuowany na obrzeżu śródmieścia, może również stanowić obszar animacji w sferze
kulturalnej, uwzględniającej tradycje wielokulturowe Miasta.
Działaniami naprawczymi objęto również zespół budynków dworca kolejowego, z sugestią wpisania ich
do ewidencji zabytków wraz z terenem torowiska kolei carskiej.
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Rysunek III.3 Tereny obszaru Miasta Parczew objęte wsparciem w ramach rewitalizacji

Źródło: Opracowanie własne
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III.2.

Sfera społeczna

III.2.1. Struktura demograficzna i społeczna

Demografia
Na koniec roku 2009 liczba ludności Miasta Parczew- obszaru objętego LPR wg faktycznego miejsca
zamieszkania wynosiła 10 090 osoby, a średnia liczba ludności dla Miast Województwa Lubelskiego
wynosiła 1 003 920 osób (Źródło: BDR GUS). Ludność Miasta Parczew stanowi 1,01 % ludności Miast
Województwa Lubelskiego.
Tabela III.2.1 Ludność wg faktycznego miejsca zamieszkania na dzień 31 XII
Miasto
mieszkańcy na 1 tys.
mieszkańcy na 1 tys.
PARCZEW
ludności ogółem
Miasta woj. lub ludności ogółem
2006
10 281
10,28
1013049
1013,05

wg faktycznego miejsce
zamieszkania 31 XII

2007
2008
2009

10 185
10 132
10 090

10,19
10,13
10,09

1008656
1006032
1003920

1008,66
1006,03
1003,92

Źródło: BDR GUS, Opracowanie własne

Z powyższej tabeli wynika, że liczba mieszkańców, zarówno Miasta Parczew jak i Miast Województwa
Lubelskiego w ostatnich latach systematycznie maleje. Strukturę spadku ludności w poszczególnych
latach dla Miasta Parczew i Miast Województwa Lubelskiego prezentują poniższe wykresy.
Wykres III.1 Stan ludności w Mieście Parczew
Stan ludności Miasta Parczew wg fak tycznego miejsca
zamieszk ania

10 300

10 281

10 250
10 185

10 200

10 132

10 150

10 090

10 100
10 050
10 000
9 950
2006

2007

2008

2009

Źródło: BDR GUS, Opracowanie własne

EKO-GEO Consulting

32

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Parczew na lata 2011-2023
Wykres III.2 Stan ludności w Miastach Województwa Lubelskiego
Stan ludności Miast Województwa Lubelsk iego wg fak tycznego
miejsca zamieszk ania
1014000
1013049
1012000
1010000

1008656

1008000

1006032

1006000

1003920

1004000
1002000
1000000
998000
2006

2007

2008

2009

Źródło: BDR GUS, Opracowanie własne

Analiza danych statystycznych dotyczących liczby ludności wykazała, że Miasto Parczew odznacza się
wyższą dynamiką spadku liczby ludności niż Miasta Województwa Lubelskiego. Obrazuje to poniższa
tabela.
Tabela III.2.2 Dynamika spadku liczby ludność Miasta Parczew i Miast Województwa Lubelskiego
w latach 2006-2009
Dynamika
Liczba ludności wg faktycznego miejsca zamieszkania 2009/2006
2006
2007
2008
2009
(%)
PARCZEW
10 281
10 185
10 132
10 090
98,14%
Miasta Województwa Lubelskiego
1013049
1008656
1006032
1003920
99,10%
Wyszczególnienie

Źródło: BDR GUS, Opracowanie własne

Z powyższej tabeli widać, że na przestrzeni lat 2006 – 2009 liczba mieszkańców Parczewa zmniejszyła
się o 1,86 %, podczas gdy dla Miast Województwa Lubelskiego wskaźnik ten wyniósł 0,9%.
Tabela III.2.3 Przyrost naturalny w Mieście Parczew i Miastach Województwa Lubelskiego w latach
2006 - 2009
Wyszczególnienie

2006

2007

2008

2009

1. PARCZEW

Ludność wg faktycznego miejsca zamieszkania
Mieszkańcy na 1 tys. ludności ogółem
przyrost naturalny
mężczyźni
kobiety
Przyrost naturalny na 1000 ludności

10 281

10 185

10 132

10 090

10,28
27

10,19
17

10,13
10

10,09
27

6
21

3
14

15
-5

6
21

2,63

1,67

0,99

2,68

1013049
1013,05
1 091
1,08

1008656
1008,66
954
0,95

1006032
1006,03
1 427
1,42

1003920
1003,92
1 636
1,63

2. Miasta Województwa Lubelskiego

Ludność wg faktycznego miejsca zamieszkania
Mieszkańcy na 1 tys. ludności ogółem
przyrost naturalny
Przyrost naturalny na 1000 ludności
Źródło: BDR GUS, Opracowanie własne
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Spadek liczby mieszkańców spowodowany jest przede wszystkim tym, iż w ostatnich latach saldo
migracji było stale ujemne.
Tabela III.2.4 Ruch naturalny w Mieście Parczew na przestrzeni lat 2000- 2009
Wyszczególnienie

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

42

16

22

31

-1

29

27

17

10

27

mężczyźni
kobiety

10
32

1
15

11
11

17
14

-18
17

10
19

6
21

3
14

15
-5

6
21

saldo migracji w ruchu wewnętrznym
mężczyźni
kobiety
zagranica
mężczyźni
kobiety
saldo migracji ogółem

-12

-43

-92

-18

-45

-104

-53

-62

-19

-42

7
-19
-2
-1
-14

-6
-37
-2
-2
-45

-51
-41
4
3
1
-88

-18

-21
-24
2
2
-43

-42
-62
-104

-18
-35
-16
-11
-5
-69

-25
-37
-14
-8
-6
-76

-37
18
-1
-1
-20

-8
-34
1
2
-1
-41

przyrost naturalny

6
2
4
-12

2008 2009

Źródło: BDR GUS, Opracowanie własne

W roku 2009 saldo migracji ogółem wyniosło aż –41, co oznacza, że więcej osób wyprowadza się niż się
w nim osiedla. Zjawisko to związane jest przede wszystkim z wyjazdami do szkół wyższych oraz
z poszukiwaniem pracy w większych miastach i ośrodkach, a także zagranicą.
Saldo migracji na 1 tys. mieszkańców Miasta Parczew w roku 2009 wyniosło – 4,06, a dla Miast
Województwa Lubelskiego -3,47, oznacza to, iż Parczew w porównaniu do Miast Województwa
Lubelskiego prezentuje się gorzej.
Tabela III.2.5 Saldo migracji w Mieście Parczew i Miastach Województwa Lubelskiego w latach
2006 - 2009
Wyszczególnienie
2006
2007
2008
2009
1. PARCZEW

saldo migracji- ogółem
Saldo migracji na 1 tys. mieszkańców

-69
-6,71

-76
-7,46

-20
-1,97

-41
-4,06

-5 568
-5,5

-5 501
-5,45

-4 008
-3,98

-3 485
-3,47

2. Miasta Województwa Lubelskiego

saldo migracji- ogółem
Saldo migracji na 1 tys. mieszkańców
Źródło: BDR GUS, Opracowanie własne

W całym analizowanym okresie zarówno w Mieście Parczew jak i w Miastach Województwa Lubelskiego
zanotowano ujemne saldo migracji, co oznacza, że liczba ludności napływającej była niższa od odpływu
mieszkańców.
Tabela III.2.6 Podstawowe wskaźniki demograficzne
Wyszczególnienie
Miasto Parczew

Ludność na 1 km2
Kobiety na 100 mężczyzn
Małżeństwa na 1000 ludności
Urodzenia żywe na 1000 ludności
Zgony na 1000 ludności
Przyrost naturalny na 1000 ludności

2006

2007
1277
109
8,7
10,6
8
2,6
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1265
109
8,4
11
9,3
1,7

2008
1259
109
7,2
11,2
10,3
1

2009
1 253
109
8,5
11,4
8,8
2,6
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Wyszczególnienie
Miasta woj. lubelskiego

2006

Ludność na 1 km2
Kobiety na 100 mężczyzn
Małżeństwa na 1000 ludności
Urodzenia żywe na 1000 ludności
Zgony na 1000 ludności
Przyrost naturalny na 1000 ludności

2007
1 053
111
6,2
9,5
8,4
1,1

1047
112
6,8
9,7
8,7
1

2008
1044
112
6,9
10,1
8,7
1,4

2009
1 042
112
7
10,7
9
1,6

Źródło: BDR GUS
2

Analizując rok 2009 w Mieście Parczew zagęszczenie ludności wynosiło 1253 osób na 1 km .
2

W Miastach Województwa Lubelskiego zagęszczenie ludności na 1 km było mniejsze i wynosiło 1042
2

osób na 1 km .
W porównaniu do Miast Województwa Lubelskiego Parczew charakteryzuje się wyższym przyrostem
naturalnym na 1 tys. mieszkańców. W Parczewie wskaźnik ten wynosi 2,6, a w Miastach Województwa
Lubelskiego 1,6.
Analiza struktury ludności Miasta Parczew została przeprowadzona z uwzględnieniem następujących
grup ludności:


w wieku przedprodukcyjnym,



produkcyjnym,



poprodukcyjnym.

Przez ludność w wieku produkcyjnym rozumie się ludność w wieku zdolności do pracy. Dla mężczyzn jest
to wiek 18-64 lat, dla kobiet – 18-59 lat. Przez ludność w wieku nieprodukcyjnym rozumie się ludność
w wieku przedprodukcyjnym tj. do 17 lat oraz w wieku poprodukcyjnym tj. mężczyźni powyżej 65 lat,
kobiety powyżej 60 roku życia.
Liczba oraz struktura ludności Miasta Parczew w poszczególnych przedziałach wiekowych w latach 2006
– 2009 przedstawiona została w poniższej tabeli.
Tabela III.2.7 Udział ludności Miasta Parczew wg ekonomicznych grup wieku
Lata

2006
2007
2008
2009

Ludność w wieku
przedprodukcyjnym

2 238
2 144
2 077
1 998

Ludność w wieku
produkcyjnym

Ludność w wieku
poprodukcyjnym

6 619
6 584
6 580
6 562

1 424
1 457
1 475
1 530

Ogółem

10 281
10 185
10 132
10 090

Źródło: BDR GUS, Opracowanie własne- ogółem ludność wg faktycznego miejsca zamieszkania

Porównanie udziału ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem Parczewa do średniej
dla miast Województwa Lubelskiego przedstawia poniża tabela oraz wykres.
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Tabela III.2.8 Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem w Mieście
Parczew i w Miastach Województwa Lubelskiego w latach 2006 – 2009
Wyszczególnienie
2006
2007
2008
2009
1. Parczew
w wielu przedprodukcyjnym
21,8
21,1
20,5
19,8
w wieku produkcyjnym
64,4
64,6
64,9
65
w wieku poprodukcyjnym
13,9
14,3
14,6
15,2
2. Miasta Województwa Lubelskiego
w wielu przedprodukcyjnym
19,3
18,7
18,3
18
w wieku produkcyjnym
66,3
66,3
66,2
66
w wieku poprodukcyjnym
14,5
15
15,5
16
Źródło: BDR GUS

Wykres III.3 Struktura wiekowa Miasta Parczew w latach 2006-2009
Udział ludności wg ek onomicznych grup wiek u w % ludności ogółem
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Źródło: BDR GUS, Opracowanie własne

Z powyższego wykresu widać, że w strukturze ludności Miasta Parczew systematycznie spada udział
osób w wieku przedprodukcyjnym. W 2006 roku osoby młode (w wieku przedprodukcyjnym) stanowiły
21,8% ogółu ludności, natomiast w roku 2009 już tylko 19,8% ogółu. Udział ludności w wieku
poprodukcyjnym wzrósł z 13,9% w 2006 r. do 15,2% w 2009 r.
Porównanie struktury wiekowej ludności Miasta Parczew na tle Miast Województwa Lubelskiego
przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela III.2.9 Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym w Mieście Parczew i w Miastach
Województwa Lubelskiego w latach 2006 - 2009
Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym
Wyszczególnienie
2006
2007
2008
2009
Miasto Parczew
Miasta Województwa Lubelskiego

13,9
14,5

14,3
15

14,6
15,5

15,2
16

Źródło: BDR GUS, Opracowanie własne
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Analiza struktury demograficznej i społecznej Miasta Parczew wykazała, iż Parczew odznacza się wyższą
dynamiką spadku liczby ludności niż Miasta Województwa Lubelskiego.
Wykształcenie
Poziom wykształcenia w mieście Parczew został przedstawiony na postawie danych statystycznych
wynikających z Narodowego Spisu Powszechnego w 2002 roku. Największą grupę stanowią osoby
z wykształceniem podstawowym – 27%, drugą z wykształceniem średnim zawodowym – 23%, trzecią
z zasadniczym

zawodowym

–

17%.

Osoby

z

średnim

ogólnokształcącym

stanowią

11%,

z wykształceniem wyższym 12%, a policealnym – 7%. Ludność z podstawowym nieukończonym i bez
wykształcenia stanowi 3%.
Tabela III.2.10 Poziom wykształcenia ludności w wieku 13 lat i więcej w mieście Parczew.
Wyszczególnienie

Lp.

Osoby

1.

wyższe

2.

policealne

634

3.

średnie ogólnokształcące

946

4.

średnie zawodowe

1994

5.

zasadnicze zawodowe

1515

6.

podstawowe ukończone

2385

7.

podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego

1009

243

Źródło: Dane GUS; spis powszechny z 2002 r., Opracowanie własne

Wykres III.4 Ludność wg poziomu wykształcenia
podstawowe
nieukończone i bez
wykształcenia ; 243

wyższe ; 1 009

policealne ; 634
podstawowe
ukończone ; 2 385
średnie
ogólnokształcące ;
946

zasadnicze
zawodowe ; 1 515

średnie zawodowe ;
1 994

Źródło: Dane GUS; spis powszechny z 2002 r., Opracowanie własne

Wśród mieszkańców Miasta Parczew przeważa wykształcenie podstawowe ukończone - 27%, średnie
zawodowe -23% i zasadnicze zawodowo - 17%. 11 % ludności ma ukończone średnie ogólnokształcące,
a zaledwie 12% mieszkańców Parczewa posiada wykształcenie wyższe.
EKO-GEO Consulting
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Tabela III.2.11 Aktywni ekonomicznie wg poziomu wykształcenia
Miasto Parczew
ogółem
wyższe
policealne i średnie
zasadnicze zawodowe
podstawowe ukończone, nieukończone i bez wykształcenia szkolnego

8 389 % w liczbie ogółem
1 009
12%
3 574
43%
1 515
18%
2 282
27%

Miasta Województwa Lubelskiego
ogółem
wyższe
policealne i średnie
zasadnicze zawodowe
podstawowe ukończone, nieukończone i bez wykształcenia szkolnego

847 188 % w liczbie ogółem
136 112
16%
361 847
43%
145 618
17%
194 278
23%

Źródło: BDRGUS; Spis Powszechny z 2002 r., Opracowanie własne

Wśród osób aktywnych ekonomicznie najwięcej %, tj. 43 stanowią osoby z wykształceniem policealnym
i średnim. Wskaźnik ten jest taki sam dla Miasta Parczew i Miast Województwa Lubelskiego. Udział osób
aktywnych z wykształceniem wyższym jest niższy dla Miasta Parczew, wynosi 12%, a dla Miast
Województwa Lubelskiego 16%.
Dane dla Miasta Parczewa wypadają gorzej w stosunku do średnich danych dla Miast Województwa
Lubelskiego.
Bezrobocie
O aktywności mieszkańców oraz sile gospodarki obszaru objętego rewitalizacją mogą świadczyć
wskaźniki związane ze sferą bezrobocia. Dane dotyczące osób bezrobotnych oraz długotrwale
bezrobotnych w Mieście Parczew prezentuje poniższa tabela.
Tabela III.2.12 Osoby bezrobotne i długotrwale bezrobotne w Mieście Parczew oraz udział osób
długotrwale bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym
Wyszczególnienie
Liczba bezrobotnych
Liczba bezrobotnych powyżej 12 m-cy
Liczba osób w wieku produkcyjnym

2006

2007

2008

2009

846

757

660

543

504

366

207

167

6 619

6 584

6 580

6 562

Udział osób długotrwale bezrobotnych
wśród osób w wieku produkcyjnym
7,61%
5,56%
3,15%
2,54%
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Parczewie oraz danych z GUS.

Stosunek liczby osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy do liczby osób w wieku produkcyjnym (kobiety
w wieku 18-59, mężczyźni 18-64) w mieście Parczew w 2006 r. wyniósł 7,61%. Przyjmując to samo
źródło danych wyznaczenia średniej tj. rok 2006, widzimy, że udział długotrwale bezrobotnych wśród
6

osób w wieku produkcyjnym dla miast Województwa Lubelskiego wynosi 5,5% . Wskaźnik dla Miasta
Parczewa jest powyżej średniej dla Miast Województwa Lubelskiego.

6

Źródło: Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Wytyczne dla opracowania Lokalnych
Programów Rewitalizacji, Lublin, czerwiec 2010, Załącznik nr 2 Wykaz kryteriów wskaźników i ich wartości
referencyjnych wymaganych dla określenia obszarów wsparcia w zakresie mieszkalnictwa.
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Pomoc społeczna, poziom ubóstwa i wykluczenia
Opieką społeczną na terenie Miasta Parczew zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
W ramach MOPS w Parczewie działa Środowiskowy Dom Samopomocy w Laskach.
Przebywają i leczą się tam osoby niepełnosprawne intelektualnie i psychicznie chore, ilość miejsc - 35.
Miasto na swoim terenie nie posiada Domu Pomocy Społecznej, brak jest również Domu Dziecka.
Poniższa tabela przedstawia liczbę osób, korzystających z zasiłków pomocy społecznej w Mieście
Parczew w latach 2006 – 2009.
Tabela III.2.13 Liczba osób korzystających z zasiłków z pomocy społecznej w mieście Parczew
w latach 2006-2009.
Wyszczególnienie
2006
2007
2008
2009
Liczba osób korzystających z zasiłków
1356
1034
1026
959
pomocy społecznej ogółem
Źródło: Dane z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parczewie.

W 2006 r. liczba mieszkańców Parczewa wg faktycznego miejsca zamieszkania wynosiła 10 281 osób.
Z zasiłków z pomocy społecznej skorzystały 1356 osoby, co oznacza, że na 1 tys. ludności z tej formy
pomocy skorzystało ponad 131 mieszkańców Parczewa. Dla Miast Województwa Lubelskiego wskaźnik
7

ten wyniósł 90 osób . Biorąc powyższe pod uwagę, widocznie widać, że pod względem liczby osób
korzystających z zasiłków pomocy społecznej, obszar Miasta Parczewa prezentuje się gorzej na
tle miast Województwa Lubelskiego.
W roku 2009 z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parczewie skorzystało 959 osób.
Pomimo tendencji zniżkowej w stosunku do roku 2006, Miasto Parczew nadal na tle Miast Województwa
Lubelskiego wypada gorzej pod względem ilości osób korzystających z pomocy społecznej.
Na 1 tys. ludności, w 2009 r. z pomocy MOPS skorzystało 95 osób.
Liczbę osób korzystających z zasiłków w formie pieniężnej z pomocy społecznej w 2009 r. w rozbiciu na
poszczególne ulice Miasta Parczew przedstawia poniższa tabela.
Tabela III.2.14 Liczba osób
w Parczewie w 2009 r.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7

korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Ulica
1 Maja
11 – go Listopada
Aleje Jana Pawła II
Armii Ludowej
Baczyńskiego
Bema
Biernackiego

Liczba osób
11
129
10
1
3
5
6

7

Źródło: Program Operacyjny Województ6wa Lubelskiego na lata 2007-2013, Wytyczne dla opracowania Lokalnych
Programów Rewitalizacji, Lublin, czerwiec 162010
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Lp.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Ulica
Braterstwa Broni
Broniewskiego
Chałubińskiego
Dworcowa
Kardynała Wyszyńskiego
Kleeberga
Kolejowa
Kopernika
Kosmonautów
Kościelna
Kościuszki
Krańcowa
Krzywa
Kwiatowa
Langiewicza
Laskowska
Lipowa
Mickiewicza
Nawalna
Nowowiejska
Partyzantów
PCK
Piwonia
Plac Wolności
Polna
Poprzeczna
Prosta
Siemieńska
Sienkiewicza
Składnicowa
Spadochroniarzy
Spokojna
Spółdzielcza
Strażacka
Szeroka
Szkolna
Szpitalna
Tartaczna
Tuwima
Wiśniowa
Witosa
Wł. Jagiełły
Włodawska
Wojska Polskiego
Zgodna
Zielona
Żabia

Liczba osób
3
7
8
21
15
20
82
6
16
65
14
3
12
5
19
4
6
61
8
10
1
13
30
2
86
15
4
2
5
8
4
7
121
25
4
12
11
3
5
5
7
2
5
18
3
3
8
Łącznie
959

Źródło: Dane z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parczewie.
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Tendencja spadkowa liczby osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Parczewie jest w głównej mierze zasługą wdrażanych programów mających na celu aktywizację osób
wymagających wsparcia.
Od 2005r. realizowany jest wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Celem programu
jest długotrwałe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie
zjawiska niedożywiania, upowszechnianie zdrowego stylu żywienia oraz poprawy poziomu życia osób
i rodzin o niskich dochodach. W ramach programu są realizowane działania dotyczące w szczególności
pomocy w formie przyznania obiadów w szkołach, posiłku w jadłodajni oraz świadczenia pieniężnego na
zakup żywności lub posiłku dla osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych i niepełnosprawnych.
Podjęcie procesu rewitalizacji jest konieczne dla osiągnięcia poprawy jakości życia mieszkańców
i odtworzenia więzi społecznych, które wiążą jednostki i zapewniają ich trwanie.
Rewitalizacja ma na celu doprowadzenie do ożywienia, poprawy funkcjonalności, estetyki i wygody
użytkowania objętego nią obszaru.
Problem osób niepełnosprawnych
Problemy ludzi niepełnosprawnych związane są m.in. z:

-

brakiem ośrodka rehabilitacyjnego, ośrodka terapii i poradnictwa dla osób niepełnosprawnych;

-

występowaniem barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej;

-

nierównym dostępem do edukacji (aktywizacja zawodowa, adekwatne kierunki kształcenia,
pomoc w rozwoju samodzielności życiowej, bariery transportowe);

-

brakiem instrumentów promowania osób niepełnosprawnych uzdolnionych artystycznie lub
chcących wykazać się w różnych dziedzinach sportu.

Bezpieczeństwo publiczne
Przestępczość jest jednym z tych zjawisk społecznych, które odciskają dotkliwe piętno na funkcjonowaniu
lokalnej społeczności. Jest to margines życia społecznego, ale intensywność zdarzeń oraz częstotliwość,
z jaką występują, mogą mieć wpływ na formowanie się postaw i zachowań ludzi tworzących społeczność
Miasta.
Źródłem informacji na temat stanu bezpieczeństwa i liczby przestępstw w Mieście Parczew są dane
uzyskane z Komendy Powiatowej Policji w Parczewie.
Poniższa tabela prezentuje liczbę przestępstw w latach 2006 – 2009 na obszarze Miasta Parczew.
Tabela III.2.15 Przestępstwa w Mieście Parczew w latach 2006 – 2009
Liczba przestępstw

2006

2007

2008

2009

Ilość przestępstw stwierdzonych ogółem

986

892

910

815

Liczba przestępstw na 1 tys. ludności

95,91

87,58

89,81

80,77

Źródło: Dane z Komendy Powiatowej Policji w Parczewie.
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Obszar Miasta Parczew charakteryzuje się bardzo wysokim poziomem przestępczości i wykroczeń.
Z danych Komendy Powiatowej Policji w Parczewie wynika, że liczba przestępstw stwierdzonych ogółem
w mieście Parczew w roku 2006 wynosiła 986. Przy liczbie mieszkańców Miasta wg faktycznego miejsca
zamieszkania wynoszącej w 2006 roku tj. 10 281 osób liczba przestępstw na 1 tys. ludności wynosi 95,9.
8

Dla Miast Województwa Lubelskiego wskaźnik ten wynosi 26,4 . Oznacza to, że obszar Miasta
Parczewa prezentuje się pod tym względem znacznie gorzej od średniej dla Miast Województwa
Lubelskiego.

III.2.2. Określenie grup społecznych wymagających wsparcia w ramach programu rewitalizacji
Główną grupą społeczną wymagającą wsparcia w ramach LPR są mieszkańcy Miasta Parczew, którzy
bezpośrednio doświadczają skutków złego stanu zagospodarowania terenu, obniżonego poziomu
bezpieczeństwa publicznego, niedostatecznej infrastruktury technicznej oraz innych istotnych problemów,
które bezpośrednio ich dotyczą.
W ramach opracowywanego programu wsparcie otrzymają mieszkańcy Parczewa, a w szczególności
osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.
Określenie „wykluczenie społeczne” w polskiej pomocy społecznej jest terminem stosunkowo nowym.
Używane jest do opisania zjawisk i procesów związanych z rzeczywistością społeczną.
Stosowane jest zamiennie z pojęciami „marginalizacja społeczna”, czy „ekskluzja społeczna”. W praktyce
termin wykluczenia społecznego dotyczy zjawisk utrwalanych przez całe dziesięciolecia.
Bieda to stan niedostatku, mierzony najczęściej poziomem dochodu. Ekskluzja to wykluczenie z miejsca
i relacji w społeczeństwie. Ekskluzją objęte są grupy biednych i jednocześnie wyalienowanych. Oznacza
to, że są to grupy o niskich dochodach materialnych, słabych więziach ze społeczeństwem oraz
ograniczonym dostępie do życia społecznego i kulturalnego. Zjawisko to nasila się szczególnie wobec
grup najsłabszych społecznie – ubogich, niepełnosprawnych, bezrobotnych, bezdomnych oraz
dotkniętych patologiami społecznymi (alkoholizmem, narkomanią).
Proces wykluczenia społecznego powoduje, że osoby, rodziny, grupy funkcjonują na marginesie życia
społecznego.
Dzieje się tak z różnych przyczyn: cech osobowościowych, długotrwałej choroby, niepełnosprawności,
braku wykształcenia, kłopotów materialnych, dysfunkcji rodziny, starości, nałogów, czy braku
pozytywnych wzorców do naśladowania. Osoby i rodziny dotknięte wykluczeniem społecznym mają
ciągłe problemy z zaspokojeniem podstawowych potrzeb życiowych. Nie znajdują swojego miejsca na
rynku pracy, nie potrafią się odnaleźć w obecnej rzeczywistości. Czują się zagubione, nie potrafią
korzystać z przysługujących im uprawnień. W konsekwencji zaczynają funkcjonować w wąskim świecie,
wśród osób, które mają takie same jak oni trudności, tracąc więź z pozostałymi członkami społeczności
lokalnych. Z biegiem czasu czują się zupełnie wyobcowani.

8

Źródło: Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Wytyczne dla opracowania Lokalnych

Programów Rewitalizacji, Lublin, czerwiec 2010
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Osoby te żyjąc w rodzinach w warunkach izolacji społecznej gros własnych cech przekazują dzieciom,
które w dorosłym życiu borykają się z podobnymi problemami jak ich rodzice. W konsekwencji stają się
spadkobiercami biedy i niskiej pozycji społecznej a często również dziedziczą patologię dotykającą ich
rodzinę – uzależnienia czy przestępczość.
Niekorzystna pod względem społecznym i ekonomicznym sytuacja może ulec zmianie po ożywieniu
gospodarczym Miasta oraz podjęciu działań, których wdrożenie da Miastu szansę szybkiego,
efektywnego i ściśle zorientowanego rozwoju.

III.2.3. Identyfikacja problemów
Oceniając sytuację demograficzną można jednoznacznie stwierdzić, że Miasto przyciąga nowych
mieszkańców, jednak ich napływ jest zbyt mały by zrekompensować ubytek osób spowodowany
zgonami, a ilość urodzin żywych jest zbyt niska aby zapewnić prostą zastępowalność pokoleń. Z powodu
opisanych tendencji ubywa ludności w mieście Parczew. Również alarmującym zjawiskiem jest starzenie
się społeczeństwa przejawiające się wzrostem odsetka ludzi w wieku poprodukcyjnym w ogóle
mieszkańców, przy niepokojącym spadku udziału ludności w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym.
Pogarszająca się struktura wiekowa mieszkańców może prowadzić do zmniejszenia się zasobów siły
roboczej w wieku produkcyjnym i konieczności poczynienia szerszych inwestycji dla zwiększenia jakości
życia osób w wieku poprodukcyjnym.
Niepokojący jest bardzo znaczący udział osób długotrwale pozostających bez stałego zatrudnienia, gdyż
taka sytuacja powoduje największe problemy społeczne i wzrost liczby osób korzystających z Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej.
Do istotnych problemów społecznych Miasta Parczew, których rozwiązanie może przyczynić się do
zwiększenia i rozwoju kapitału społecznego należą:
 zły stan infrastruktury technicznej,
 ograniczona dostępność komunikacyjna,
 niekorzystny wizerunek przestrzeni publicznej,
 brak infrastruktury dostępowej do terenów rekreacyjnych dla mieszkańców (np. ścieżek
rowerowych, miejsc spacerowych, itp.
 brak powszechnego dostępu do Internetu,
 niedostatek infrastruktury kulturalnej, sportowej oraz miejsc spędzania wolnego czasu,
 niski poziom udziału i aktywności mieszkańców w życiu społecznym,
 uboga oferta kulturalna,
 wysoki stopień przestępczości,
 obniżone poczucie bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców- brak monitoringu miejsc
związanych ze zwiększonym zagrożeniem bezpieczeństwa.
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III.3.

Sfera gospodarcza

Drugą, bardzo ważną sferą w procesie formułowania wniosków dotyczących sytuacji społecznogospodarczej Miasta Parczew, jest sfera gospodarcza.
II.4.1. Główni pracodawcy.

Struktura podstawowych branż gospodarki, ilość podmiotów gospodarczych
W Mieście Parczew w roku 2009 zarejestrowanych było 1059 podmiotów gospodarczych.
Do największych firm na terenie Miasta Parczew należą:


Fabryka Kabli- Władysław Szczygielski – ELPAR Sp z o.o.;



Huta Szkła Gospodarczego „Odrodzenie” będąca własnością Tadeusza Wrześniaka - która
produkuje szkło stołowe gładkie i zdobione, ręczna produkcja tego zakładu jest w większości
wysyłana za granicę,



Szpital Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie;



Wytwórnia Mas Bitumicznych PRDM;



Gospodarstwo Ogrodnicze, Wiesław Sidor,



Oddział Produkcyjny SM w Radzyniu Podlaskim „SPOMLEK”, zakład Produkcyjny w Parczewie
wytwarza przetwory mleczne wysokiej jakości i posiada certyfikat ISO 9002, jako jeden z kilku
polskich zakładów mleczarskich może eksportować swoje wyroby do krajów Unii Europejskiej,



Skład Opału i Materiałów Budowlanych T. & M. Somianek,



Szwalnia,



Wytwórnia Octu i Musztardy (wytwarzająca musztardę, ocet i ketchup),



Przetwórstwo Grzybów Myszkowiec,



ZPCH Alma Sp. z o.o. – Zakład Cukierniczy,



a także administracja, filie banków, usługi łączności i komunalne,



Spółdzielnia Pracy NOWOŚĆ producent szerokiego asortymentu wyrobów cukierniczych; zakład
pracy chronionej,



PRO- HAND Spółka z o.o. prowadząca tucz trzody chlewnej w cyklu zamkniętym oraz handel
maszynami rolniczymi, posiadająca własną mieszalnię pasz,



Meblarska Spółdzielnia Pracy produkująca galanterię drzewną i meble dziecinne wysyłane na
niemiecki rynek,



Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych; wykonawca specjalistycznych robót drogowych
i mostowych, producent prefabrykatów drogowych,



Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. eksploatujący ujęcie wody, sieć wodociągową
i kanalizacyjną,

oczyszczalnię

ścieków,

wysypisko

gminne

i

ciepłownię

miejską.

Jest wykonawcą robót ziemnych i wodno – kanalizacyjnych,
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PARSTER Spółka z o.o.; wykonawca sieci wodociągowych, kanalizacyjnych wewnętrznych
instalacji sanitarnych oraz robót ogólnobudowlanych i ziemnych. Prowadzi sprzedaż
artykułów

spożywczych,

sanitarnych

i

budowlanych,

świadczy

usługi

hotelarskie,

gastronomiczne i pralnicze. Produkuje we własnej piekarni pieczywo w szerokim
asortymencie.
Miejsca pracy rozłożone są na terenie całego Miasta stanowią strukturę mieszkaniowo-usługową.
Tereny przemysłu i rozwoju biznesu lokalizowane są w dobrze skomunikowanym rejonie dworca i linii
kolejowej, co zapewnia najbardziej ekonomiczną ich obsługę.
Liczbę podmiotów gospodarczych Miasta Parczew w przeliczeniu na 100 mieszkańców w latach 20062009 prezentuje poniższa tabela.
Tabela III.3.1 Sfera gospodarcza Miasta Parczew i Miast Województwa Lubelskiego w latach 20062009.
Liczba
Liczba zarejestrowanych
Liczba mieszkańców
zarejestrowanych
Jednostka
podmiotów
wg faktycznego
podmiotów
terytorialna
gospodarczych
miejsca zamieszkania
gospodarczych na 100
osób
Miasto Parczew

2006
2007
2008
2009

946
969
1 000
1 059

10 281
10 185
10 132
10 090

9,20
9,51
9,87
10,5

100576
100168
101353
102299

1013049
1008656
1006032
1003920

9,93
9,93
10,07
10,19

Miasta Województwa
Lubelskiego

2006
2007
2008
2009

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z BDR GUS

Liczba podmiotów gospodarczych Miasta Parczew w przeliczeniu na 100 mieszkańców w 2006 r.
wyniosła 9,2. Średnia dla Miast Województwa Lubelskiego wyniosła 9,93, czyli dla Miasta Parczew
wskaźnik ten jest poniżej średniej dla Miast Województwa Lubelskiego.

II.4.2. Struktura podstawowych branż gospodarki znajdującej się na obszarze wsparcia.

Strukturę branż funkcjonujących na terenie Miasta Parczew obrazuje ilość osób zatrudnionych
w poszczególnych sektorach.
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II.4.3. Ilość podmiotów gospodarczych i osób zatrudnionych w danych sektorach.
Na dzień 31.12.2009r. w Mieście Parczew zarejestrowanych było 1059 podmiotów gospodarczych.
Tabela poniżej przedstawia podział podmiotów na poszczególne sektory.
Tabela III.3.2 Podmioty zarejestrowane w rejestrze REGON w mieście Parczew w latach 2000-2009.
Lp. Wyszczególnienie

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Ogółem, w tym:

918

942

970

992

940

935

946

46

43

49

50

48

42

41

41

38

38

37

30

36

37

36

30

30

30

28

28

b. Przedsiębiorstwa państwowe

3

3

3

3

2

2

1

1

1

0

c. Spółki prawa handlowego

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

e. Gospodarstwa pomocnicze

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

872

899

921

942

892

893

905

928

962 1021

699

717

733

749

692

690

703

715

747

801

32

36

38

38

41

42

41

43

43

45

7

8

8

8

8

8

8

8

8

8

11

11

11

11

11

11

11

11

8

8

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

13

17

18

20

21

21

21

24

25

27

1.

Sektor publiczny

a. Jednostki samorządowe i państwowe

2.

Sektor prywatny

a. Osoby fizyczne prowadz. dział gosp.
b. Spółki prawa handlowego
c. Sp. handlowe z kapit. zagranicznym
c. Spółdzielnie
d. Fundacje
e. Stowarzyszenia i org. społ.

969 1000 1059

Źródło: BDR GUS

Handel
W Parczewie znajdują się dwa targowiska stałe. Ich łączna powierzchnia sprzedażowa wynosi łącznie
2

2

6458 m w powierzchni 13454m ogółem.
Roczne wpływy z opłaty targowej na targowiskach stałych i sezonowych wyniosły ogółem 119,9 tys. zł.
9

W 2003r. działało 233 sklepów, z których tylko dwa nie były własnością sektora prywatnego. Sklepy
10

zatrudniały prawie 500 osób . W Parczewie funkcjonuje 5 stacji paliw.
Sektor prywatny w 2009 r. stanowił 96,41% ogółu podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON,
z czego największą grupą są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (ponad 75% ogółu).
W poszczególnych latach można zauważyć zróżnicowane tendencje. Do roku 2003 była widoczna
tendencja wyraźnie wzrostowa, po czym nastąpił spadek, który utrzymywał się do 2005r. W 2006r.
nastąpił ponowny wzrost, który utrzymuje się do roku 2009.

9

dane wg GUS, w kolejnych latach brak danych.

10

dane za 2003 r. (BDR GUS).
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Turystyka
Miasto Parczew położone jest przy dawnym szlaku handlowym Kraków-Wilno, co jest jego poważnym atutem
i potencjałem do wykorzystania. Jako jedno z najstarszych Miast założonych na Lubelszczyźnie posiada
średniowieczne założenie urbanistyczne wraz z podziemnymi śladami osadnictwa i rozwoju Miasta
w postaci warstw i obiektów archeologicznych oraz wiele ciekawych budynków, budowli sakralnych
i świeckich.
Miasto Parczew jest założycielem i członkiem Stowarzyszenia „Szlak Jagieloński”.
Miasto Parczew charakteryzują się ważnymi, wpływającymi pozytywnie na rozwój turystyki, walorami
przyrodniczymi.
Istnieje tu wyznaczona trasa rowerowa łącząca miasto Parczew z kompleksem Lasów Parczewskich
(od Bazyliki Mniejszej przez wieś Laski do granic Gminy Parczew za Rezerwatem Jezioro Obradowskie o długości ok. 9 km).
Obecnie na etapie projektowania jest kilka ścieżek rowerowych wraz z niezbędną infrastrukturą. Trwają
w tej sprawie uzgodnienia i prace koordynacyjne z samorządami i organizacjami społecznymi sąsiednich
miast.
Ponadto planowane jest zagospodarowanie zbiornika wodnego w Parczewie, który zwiększy atrakcyjność
zarówno samego Miasta, jak również wzbogaci gminę pod względem turystycznym.
Bliskość Pojezierza Łęczyńsko- Włodawskiego i Poleskiego Parku Narodowego, Lasy Parczewskie,
Dolina Tyśmienicy, są dodatkowym atutem dla rozwoju turystyki oraz agroturystyki na terenie Miasta
Parczew.
Turystka jest jednym z elementów, na którym Miasto Parczew może budować swój dalszy rozwój, pod
warunkiem zainwestowania w infrastrukturę rekreacyjną i usługi ruchu turystycznego.
Dominujący nacisk powinien zostać położony na rozwój turystyki pieszej i rowerowej.
Tabela III.3.3 Obiekty zbiorowego zakwaterowania w Mieście Parczew
Lp.

Wyszczególnienie

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

1.

Obiekty całoroczne

2

2

2

2

2

2

2

2

2.

Miejsca noclegowe

38

41

41

41

41

38

38

39

3.

Osoby korzystające z noclegów

1 159

2 255

1 944

1 259 1 181

1 735

1840

2637

154

138

101

109

110

61

96

93

b.d.

b.d.

945

668

632

860

879

998

b.d.

b.d.

58

58

66

35

56

70

1 861

3 207

2 361

2 116 1 600

2 350

2 409

6124

355

339

103

94

110

142

w tym: turyści zagraniczni

4.

Wynajęte pokoje ogółem
w tym: turystom zagranicznym

5.

Udzielone noclegi ogółem
w tym: turystom zagranicznym

143

155

Źródło: dane GUS

Załączona tabela pokazuje, że w Mieście Parczew od 2002 roku nie przybywało nowych całorocznych
obiektów turystycznych. Od 2003 roku dość poważnie spadła liczba osób korzystających z noclegów.
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Dane te pokazują konieczność promowania wśród przedsiębiorców inwestowania połączonego
z wykorzystaniem Funduszy Unijnych w celu powstania w Mieście Parczew nowoczesnej bazy
noclegowej, zachęcającej przyjeżdżających turystów do skorzystania z noclegów.
Mimo szybkiemu rozpowszechnianiu się informacji na temat dofinansowywania inwestycji ze środków
unijnych, jeszcze niewiele przedsiębiorstw korzysta z tych możliwości. Pierwsze inwestycje dotyczące
turystyki, po kilku latach stagnacji pojawiły się dopiero w roku 2008.
Dotację na inwestycję w dziedzinie turystyki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego otrzymało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „POLMOD” AUTO SERWIS s. c. na realizację
projektu „Budowa hotelu ORION oraz wdrożenie nowego produktu turystycznego w regionie Powiatu
Parczewskiego”.
Obecnie budują się także w Parczewie 2 nowoczesne hotele przy domu weselnym na ul. Lubartowskiej
oraz przy domu weselnym ALMA J.W. i A. Sidor na ul. Polnej.
Każda inwestycja przyczyni się do rozwoju Miasta Parczew.
II.4.4. Identyfikacja problemów
W analizowanym okresie 2000-2009 ponad 75 % przedsiębiorstw to podmioty osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą.
Na obszarze Miasta działa kilka większych przedsiębiorstw dających zatrudnienie i odprowadzających
w części podatki do kasy gminy.
Podstawowymi obszarami zatrudnienia dla mieszkańców Miasta są usługi nierynkowe, a także przemysł
i budownictwo. Wśród największych zakładów pracy znajdują się firmy zajmujące się przetwórstwem
rolno - spożywczym. Są też takie, które tradycyjnie kojarzą się z Miastem. Znajdujące się w pobliżu Lasy
Parczewskie stwarzają możliwości dla rozwoju przemysłu drzewnego i turystyki.
Turystyka może się rozwijać w oparciu o warunki środowiska naturalnego - duże kompleksy lasów, czyste
rzeki Tyśmienica i Piwonia (żeremia bobrowe i występowanie raków) oraz bliskość jezior.
Problemy z jakimi może się zetknąć rozwój przedsiębiorczości to:
 Słabo rozwinięta oferta dla inwestorów,
 Rozproszona sieć zabudowy na terenie Miasta,
 Położenie z dala od jakichkolwiek stref aktywności gospodarczej
(wg Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa lubelskiego),
 Słabe wykorzystanie zbiornika wodnego (zalewu),
 Słabe wykorzystanie potencjału środowiskowego Miasta w turystyce,
 Małe zainteresowanie przedsiębiorców terenami inwestycyjnymi,
 Brak wystarczających działań w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy,
 Niewystarczający poziom wsparcia dla osób chcących uruchomić samodzielną działalność
gospodarczą,
 Niska aktywność miejscowych przedsiębiorców.
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Środowisko i zagospodarowanie przestrzenne

III.4.

Uwarunkowania ochrony środowiska

III.4.1.

Krajobraz kulturowy Miasta Parczewa jest bogaty, barwny i różnorodny. Przekształcenia poczynione
w przestrzeni

w

ostatnich

dziesięcioleciach

nie

spowodowały

jego

degradacji.

Wciąż

jest

on współdominującym (obok jakości środowiska przyrodniczego) walorem Miasta).
Stare Miasto (Centrum) zachowało niemal nienaruszony średniowieczny lokacyjny układ urbanistyczny
z prostokątnym rynkiem i siatką ulic, a także dawny układ katastralny oparty na module pręta.
Nie zachowały się elementy przestrzenne średniowiecznych fortyfikacji (obwałowania ziemne), czytelny
natomiast jest ich przebieg.
Miasto

położone

w oparciu

w

rozwidleniu

dolin

rzecznych

Piwonii

i

Konotopy

rozwijało

się

o te naturalne komponenty krajobrazu. Wyodrębnione w strukturze miasta układy

urbanistyczne trzech przedmieść tworzą wraz z Centrum charakterystyczną przestrzeń „narastającego”
historycznie ośrodka.
Tożsamość kulturową Miasta podkreśla, nie figurująca w ewidencji zabytków, drewniana zabudowa
historycznych Przedmieść. Wraz z otaczającą ją zielenią tworzy charakterystyczny walor Miasta,
w którym wyraźnie czytelny jest jego historyczny rodowód.
Zdecydowanym i równie ważnym składnikiem krajobrazu kulturowego Miasta Parczewa jest jego
środowisko naturalne, charakteryzujące się dobrymi zasobami wód podziemnych i powierzchniowych,
dobrym stanem chemicznym gleb, znaczną powierzchnią terenów odznaczających się korzystnymi
warunkami dla zabudowy. Bardzo ważnym atutem Miasta jest jego powiązanie, poprzez Przyrodniczy
System Miasta i Gminy (PSMiG) z obszarami o wysokich walorach przyrodniczych (np. Lasy
Parczewskie).
Miasto Parczew posiada dobre warunki środowiskowe. Zalicza się do nich:
-

wystarczające zasoby wód podziemnych;

-

dobry stan chemiczny gleb;

-

znaczną powierzchnię terenów odznaczających się korzystnymi warunkami dla zabudowy;

-

powiązanie Miasta, poprzez Przyrodniczy System Miasta i Gminy (PSMiG) z obszarami o wysokich
walorach przyrodniczych (np. Lasy Parczewskie).

Budowa geologiczna
Parczew zlokalizowany jest w dolinie Piwonii wypełnionej torfami oraz namułami, a częściowo również
piaskami i mułkami rzecznymi teras nadzalewowych. W zagłębieniach bezodpływowych oraz w dolinie
występują torfy i piaski holoceńskie, będące utworami o wysokim współczynniku przepuszczalności.
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W okolicach Parczewa zalegają głównie utwory jurajskie i kredowe. Jurajskie mają miąższość ok. 100 m
i występują na głębokości ok. 600 m. Głębokość zalegania osadów kredowych wynosi od kilkunastu do
kilkudziesięciu metrów.
Rzeźba terenu
Współczesny obraz rzeźby terenu Parczewa ukształtowany został w największym stopniu poprzez
procesy mające miejsce w czasie zlodowacenia środkowopolskiego oraz przez zjawiska klimatyczne
powiązane bezpośrednio z przedpolem lądolodu zlodowacenia bałtyckiego, które swoim zasięgiem nie
objęło tego rejonu.
Formy wklęsłe, w tym przede wszystkim doliny rzek Piwonii i Konotopy, stanowią zasadniczy rys
morfologiczny omawianego obszaru. Największe znaczenie ma głęboko wcięta dolina Piwonii. Dno doliny
przechodzi w terasę erozyjno-akumulacyjną, wytworzoną prawdopodobnie podczas zlodowacenia
północno-polskiego. Przejście to wykazuje niejednolity charakter. W rejonie zachodniej granicy Parczewa
jest łagodne, natomiast poniżej Miasta zaznacza się wyraźny załom.
Zasięg den pozostałych dolin rzecznych (Konotopy, Kłodzianki oraz cieku spod Lasek) jest trudny do
zinterpretowania, ze względu na ciągłość ich przejścia w poziom akumulacyjny. Doliny rzek wypełnione
są utworami organogenicznymi o dużej miąższości.
Przedstawiając formy ukształtowania terenu decydujące o przewodnich cechach krajobrazu zaznaczyć
należy, iż wymieniona dolina Piwonii stanowi granicę pomiędzy dwoma obszarami morfogenetycznymi.
Niewielkie fragmenty Miasta leżące na północ względem tej doliny są częścią terenu, na którym
występują wzgórza moren czołowych. Natomiast na południe od doliny Piwonii rozciąga się płaska,
rozległa i prawie w całości piaszczysto-mułkowa równina akumulacji rzeczno-peryglacjalnej.
Zwarta przestrzennie powierzchnia równiny, nachylona w kierunku północnym, jest w części zachodniej
urozmaicona przez obecność niedużych, rzędu półtorametrowych zagłębień terenowych o różnej
genezie. Przeważają formy powstałe po wytopieniu się tzw. martwego lodu. Zaobserwować je można
szczególnie w okolicy linii kolejowej i ul. Polnej. Równina jest także porozcinana na kilka części przez
doliny cieków wpływających do Piwonii - Kłodzianki, Konotopy i strugi spod wsi Laski.
Gleby
Dominującym rodzajem gleb są tu bielice - gleby zakwaszone, które wytworzyły się ze skał ubogich
w składniki zasadowe, szczególnie zaś z utworów piaszczystych różnej genezy. Bielice określane są jako
gleby średniej jakości.
Dna dolin rzecznych, jak również obniżenia terenowe o słabym odpływie wód powierzchniowych
wyściełane są przez gleby bagienne, torfowe oraz murszowe.
Stan

chemiczny

wszystkich

gleb

jest

dobry.

Nie

stwierdzono

w

nich

metali

ciężkich

i innych substancji toksycznych, nie są również zasolone.
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Wody powierzchniowe
Obszar miasta Parczew leży w obrębie zlewni rzeki Tyśmienicy oraz Piwonii Parczewskiej, będącej
największym prawostronnym dopływem Tyśmienicy. Piwonia jest główną rzeką miasta Parczewa,
posiadającą uregulowane na całej długości koryto.
Do wodnych form powierzchniowych, znajdujących się na obszarze Miasta, oprócz rzek należą: niezbyt
liczne odcięte zakola, zbiornik retencyjny zlokalizowany w dolinie Piwonii, a także zagłębienia
bezodpływowe, okresowo podmokłe.
Obszary prawnie chronione
W granicach administracyjnych Miasta występują obszary „Natura 2000”, w tym OSO Dolina Tyśmienicy
oraz OSO Lasy Parczewskie. Ustanowione są też chronione obiekty przyrody w postaci drzew będących
pomnikami przyrody. Obszary prawnie chronione zajmują 81,9 ha i są to rezerwaty przyrody.
Występuje 8 pomników przyrody. Projektowane jest ustanowienie kolejnego pomnika przyrody, którym
ma być głaz narzutowy. Jedynymi chronionymi gatunkami fauny, występującymi w rejonie rzeki Piwonii,
są wydra i bóbr.

Zasoby flory
Na terenie Miasta Parczew naturalne warunki środowiska przyrodniczego zostały całkowicie
i nieodwracalnie zmienione poprzez dotychczasowe użytkowanie terenu. Najistotniejszą rolę odegrało
wprowadzenie intensywnej zabudowy, a także rolnictwo. Różnorodność biologiczna jest obecnie
zredukowana do gatunków synantropijnych (towarzyszących człowiekowi), w tym szczególnie
ruderalnych (zasiedlających podłoża sztucznie wytworzone przez człowieka). Wśród nich wyróżnić
można trawy (chwastnica jednostronna, perz właściwy, włośnica zielona i sina), ostrożeń polny, czy też
mlecz polny, przetacznik lśniący, przetacznik perski, jasnota purpurowa, jasnota różowa, gwiazdnica
pospolita, kurzyślad polny i bluszczyk kurdybanek.
Występują również zbiorowiska ruderalne, w którym dominuje pieprznik przydrożny (wiosnówkowy).
Znaczny udział mają też stokłosa miękka, życica trwała, pięciornik gęsi, wiechlina roczna, a także babka
lancetowata. Roślinność ta wykształca się w miejscach ruderalnych (zwłaszcza na nasypach kolejowych),
rzadziej na gruzowiskach i osiadłych wysypiskach.
Wśród innych częstych gatunków ruderalnych występuje także iwa rzepieniolistna, rosnąca w skupiskach
z glistnikiem jaskółcze ziele, jasnotą biała, pyleńcem pospolitym, pokrzywą zwyczajną, komosą biała oraz
bluszczykiem kurdybankiem.
Innymi częstymi gatunkami są pnącza: kolczurka klapowana, harbuźnik kolczasty, kielisznik zaroślowy,
rdest zaroślowy, rdest powojowaty oraz gatunki siedlisk nitrofilnych: bylica roczna, brodawnik jesienny,
pięciornik gęsi, łoboda rozłożysta, mierznica czarna i lucerna nerkowata.
Gatunki te występują najczęściej w

parkach, żywopłotach i na płotach przydomowych. Pnącza,

szczególnie kolczurka klapowana, posiada liczne żółto-białe kwiaty, ma kolor świeżej zieleni.
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III.4.2.

Własność gruntów i budynków

Na terenie Parczewa zdecydowana większość budynków oddanych do użytku w poszczególnych latach
należy do budownictwa indywidualnego.
W roku 2009 do użytku oddano 12 budynków, z czego 10 to zasoby budownictwa indywidualnego.
Poniższy wykres prezentuje ilość mieszkań i budynków oddanych w Mieście Parczew na przestrzeni lat
2003-2009.
Wykres III.5 Budownictwo w mieście Parczew – liczba mieszkań i budynków oddanych do
użytkowania
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Źródło: BDR GUS, opracowanie własne.

Zgodnie z Uchwałą Rady miejskiej z dn. 15.01.2007r., Nr III/20/2007 na terenie Miasta Parczew ponad
2

3 5 547 m stanowi własność Gminy Parczew.
Tabela III.4.1 Wykaz powierzchni lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność
Miasta:
Lp.

Adres budynku

1

Kościelna 22

Pow. lokali gminy
2
wm
73,18

2

Kościelna 39

128,10

3

Kościelna 38

142,36

4

Kościelna 106

219,03

5

Kolejowa 27

192,07

6

Kwiatowa 4

169,30

7

Wspólnota Mieszkaniowa-Mickiewicza 3

8

Mickiewicza 59

347,74

9

Mickiewicza 59a

345,90

Udział gminy we
2
wspólnotach w m

84,98
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Lp.

Adres budynku

Pow. lokali gminy
2
wm

Udział gminy we
2
wspólnotach w m
63,10

10

Wspólnota Mieszkaniowa- Polna 36d

11

Piwonia 75

132,58

12

Kard. Wyszyńskiego 5

59,45

13

Wspólnota Mieszkaniowa- Kard. Wyszyńskiego 11

38,40

14

Wspólnota Mieszkaniowa- Strażacka 2

209,72

15

Szeroka 29

32,50

16

Nadwalna 19

46,50

17

Wspólnota Mieszkaniowa- 11 Listopada 3

92,21

18

11 Listopada 9

94,71

19

11 Listopada 10

14,00

20

11 Listopada 19

57,00

21

11 Listopada 22

47,52

22

11 Listopada 23

60,00

23

11 Listopada 50

74,42

24

11 Listopada 52

49,29

25

11 Listopada 88a

562,49

26

11 Listopada 111

642,17

27

Ogrodowa 11

68,15

28

Ogrodowa 16

39,43

29

Kolejowa 4

167,59

OGÓŁEM:

3 547,15m

2

Źródło: Program Gospodarowania
z dn. 15.01.2007r., Nr III/20/2007

Mieszkaniowym

Zasobem

Gminy

706,83 m

Parczew,

Uchwała

2

Rady

miejskiej

Zgodnie z danymi z GUS za rok 2007, spośród wszystkich mieszkań ogółem w Mieście Parczew
większość to zasoby osób fizycznych- szczegóły tabela poniżej.
Tabela III.4.2 Zasoby mieszkaniowe w mieście Parczew wg form własności- stan na 31.12.2007r.
Wyszczególnienie
Mieszkania ogółem
Ilość izb
2
Powierzchnia użytkowa w m
Zasoby gminy (komunalne):
Mieszkania ogółem
Ilość izb
Powierzchnia użytkowa w m

2

Zasoby spółdzielni
mieszkaniowych:
Mieszkania ogółem
Ilość izb
2
Powierzchnia użytkowa w m
Zasoby zakładów pracy:
Mieszkania ogółem
Ilość izb
Powierzchnia użytkowa w m

2

2002

2003

2004

2005

2006

2007

3 260
12 762
221 096

3 414
13 319
231 994

3 455
13 502
235 806

3 461
13 540
236 632

3 476
13 624
238 933

3 517
13 810
243 109

232
589

144
339

144
339

241
742

241
742

184
567

8 997

5 562

5 562

10 031

10 031

7 402

1 158
4 258
60 626

1 158
4 258
60 626

1 169
4 296
61 167

1 065
3 925
55 996

1 065
3 925
55 996

933
3 439
48 581

30
81

78
211

78
211

78
211

78
211

74
200

1 349

3 507

3 507

3 507

3 507

3 339
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Wyszczególnienie
Zasoby osób fizycznych:

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Mieszkania ogółem
Ilość izb
2
Powierzchnia użytkowa w m
Zasoby pozostałych podmiotów:
Mieszkania ogółem
Ilość izb
2
Powierzchnia użytkowa w m
Przeciętna powierzchnia użytkowa
2
wm
1 mieszkania
na 1 osobę

1 950
8 212
157 616

2 026
8 487
161 814

2 056
8 632
165 085

2 069
8 638
166 613

2 084
8 722
168 914

2 313
9 566
183 049

8
24
485

8
24
485

8
24
485

8
24
485

8
24
485

13
38
738

67,8
21,4

68
22,4

68,3
22,8

68,4
23

68,7
23,2

69,1
23,9

Źródło: BDR GUS

Powyższa tabela przedstawia zasoby mieszkaniowe wg form własności. I tak największe znajdują się w
rękach osób fizycznych tj. prawie 66%, spółdzielnie mieszkaniowe posiadają ok. 26% ogółu zasobów.
Zasoby mieszkaniowe gminy stanowią niespełna 5%.
Wykres III.6 Zasoby mieszkaniowe według form własności
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Źródło: BDR GUS, Opracowanie własne.

Wykres przedstawia, że średnio dwie trzecie mieszkańców Miasta posiada własne mieszkanie, zaś około
co czwarty korzysta z mieszkania spółdzielni. Stosunek ten nie zmieniał się w ostatnich latach.
W Banku Danych Regionalnych GUS brak jest informacji dotyczących form własności dla lat 2008 i 2009.

EKO-GEO Consulting

54

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Parczew na lata 2011-2023

III.4.3.

Granice stref ochrony konserwatorskiej

Na obszarze Miasta Parczew ścisłą ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków pod
nr BP A/195 objęty jest obszar historycznego średniowiecznego założenia urbanistycznego Miasta wraz
z warstwami archeologicznymi – w granicach wg załączonego do decyzji o wpisie do rejestru planu.
„Studium Wartości Kulturowych Miasta Parczew”, opracowane w 1998 r., zawiera analizę zasobów
kulturowych i wartości krajobrazowych Miasta. Proponuje następujące strefy ochrony konserwatorskiej:

-

strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej obejmująca obszar Miasta wpisany do rejestru zabytków,
czyli obszar Miasta lokacyjnego (historyczne, średniowieczne założenie urbanistyczne miasta
Parczew wraz z warstwami archeologicznymi);

-

strefa ochrony konserwatorskiej obejmująca zasięgiem historyczne przedmieścia miasta: „Stare”,
„Nowe”, „Nowy Parczew”;

-

strefa ochrony ekspozycji obejmująca doliny rzek Piwonii i Konotopy;

-

strefa ochrony krajobrazu pokrywająca się częściowo ze strefą ochrony ekspozycji poszerzoną
o nieliczne enklawy zieleni;

-

strefa ochrony archeologicznej pokrywająca

się częściowo ze strefą ścisłej ochrony

konserwatorskiej.
Zaproponowane w „Studium Wartości Kulturowych” strefy mają swe przeniesienie i odzwierciedlenie
w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta.

Obszary zabytkowe
Na podstawie analizy rozwoju historycznego Parczewa, na terenie współczesnego miasta można
wyodrębnić

cztery

charakterystyczne

jednostki

strukturalne,

tworzące

współistniejący

układ

urbanistyczny:
Centrum –Stare Miasto – obszar Miasta lokacyjnego, rozwinięty w XVIII wieku.
Teren, na północnym zachodzie oparty o rzekę Piwonię, ma zachowany średniowieczny układ miasta
założonego na prawie magdeburskim. Istotnym elementem jest tu rynek (88 x 104 m) pomiędzy
„równoległymi” do rzeki Piwonii ulicami stanowiącymi główne osie kompozycyjne na kierunku północnyzachód – południowy-wschód.
Wraz z prostopadłymi do nich ulicami tworzą regularną sieć urbanistyczną, zachowaną od czasów
średniowiecza. Szczególną cechą tego układu są drogi gospodarcze, tzw. miedzuchy.
Tkankę przestrzenną tworzy obecnie zabudowa przeważnie z XIX i XX wieku. Są to dwukondygnacyjne
kamienice mieszkalne z usługami na parterze lub czynszowe bez oficyn. Usytuowane są zawsze
kalenicowo w linii zabudowy.
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Zabudowa gospodarcza zlokalizowana jest wzdłuż granic działki. Na obrzeżach centrum (pomiędzy
ul. Szeroką i rzeką Piwonią) oraz przy ul. Nowej i Nadwalnej występuje typ zabudowy wiejskiej
(mieszkaniowej i gospodarczej) oraz wolnostojące wille.
Obszar ten posiadający pierwotnie funkcje handlowe i reprezentacyjne, utrzymuje historyczną funkcję
centrum - głównie handlowego, ale również częściowo administracyjnego. Funkcje te są uzupełnione
tkanką mieszkaniową.
Wieś Stary Parczew – wieś przedlokacyjna, Nowy Parczew
Teren, na północy oparty o rzekę Piwonię, na wschodzie o rzekę Konotopę, ma zachowany pierwotny
układ kompozycyjny z placem znajdującym się na skrzyżowaniu głównych ciągów komunikacyjnych, ulic:
Krzywej, Wojska Polskiego, Kolejowej i Bema. Plac ten, położony na styku z obszarem centralnym (bez
wątku kompozycyjnego), w XIX wieku pełnił funkcję reprezentacyjną (Magistrat, Posterunek Policji,
Szkoła Carska), która jest kontynuowana do dziś (Urząd Miejski, Starostwo Powiatowe).
Zachowane na przedlokacyjnym układzie ulice zabudowane są wolnostojącymi budynkami mieszkalnymi
(pierwotnie o charakterze rolniczym) na dużych działkach. Jest to przeważnie stara zabudowa drewniana
typu wiejskiego, wille podmiejskie, eklektyczne kamienice z końca XIX i pocz. XX wieku, a także
współczesne obiekty „katalogowe”.
Przedmieście Stare – „Żydowskie”
Teren położony równolegle do rzeki Piwonii, na wschód od obszaru centralnego pierwotnie (XVI w.) był
przeznaczony na osadnictwo żydowskie. Na styku z obszarem centralnym powstał rynek („Targ
Bydlęcy”), przy którym zlokalizowano w północnej pierzei – bożnicę oraz w pierzei południowej - cerkiew.
Pozostała część tego terenu miała charakter zabudowy przedmiejskiej (wzdłuż obecnej ulicy
Nowowiejskiej) i rolniczej (przy ul. Piwonii) na działkach o różnych planach.
W części wschodniej ok. 1566 r. założono cmentarz żydowski – kirkut. Został on zniszczony w czasie
II wojny światowej. Teren ten pełni obecnie funkcje terenu zielonego, parku.
Przedmieście Nowe – „Polskie”
Teren położony równolegle do rzeki Konotopy, na południowo– wschodnim kierunku od obszaru
Centrum, wzdłuż układu komunikacyjnego będącego kontynuacją kompozycji układu miasta lokacyjnego
(obecnie ul. Kościelna). Podstawową funkcją tego terenu jest funkcja mieszkaniowa (zabudowa
mieszkaniowa podmiejska i rolnicza). Przy ul. Kościelnej powstały ważne dla struktury przestrzennej
miasta obiekty: zespół kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela i dawny szpital. W
sąsiedztwie kościoła parafialnego od pocz. XIX wieku funkcjonuje cmentarz rzymsko– katolicki
z zachowanym układem pierwotnym.
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Inne miejsca komponujące przestrzeń miejską:
Plac Wolności – centralny punkt kompozycji urbanistycznej (rynek miejski) od wieku XV do dziś.
Prostokątny, z ulicami w narożach i zabudową pierzejową wokół. Pierwotnie miał funkcję reprezentacyjną
(ratusz, kościół, budynek wagi) oraz handlową (targi, kramy), a od początku XX w. także rekreacyjną (po
nasadzeniu zieleni w okresie międzywojennym).
W latach 30-tych XX w. wewnątrz rynku postawiono halę targową z centralnie umieszczoną wieżyczką
zegarową. Obecnie hala podzielona jest na małe, pojedyncze sklepiki dostępne z zewnątrz.
Główny plac „Nowego Parczewa” (dawnej wsi przedlokacyjnej) – powstały w rozwidleniu szlaków
komunikacyjnych, nie ma charakteru przestrzeni komponowanej. Usytuowany tu Magistrat nadał mu
funkcję placu reprezentacyjnego jednak bez cech przestrzennych.
Rynek Koński – wyznaczony w XV w. ul. Szeroką i obwałowaniami. Obecnie mały placyk bez
szczególnego charakteru otoczony drobną zabudową.
Plac targowy bydlęcy – powstały przy szlaku komunikacyjnym, pomiędzy drogami, z czasem
przejmował funkcje handlowe i reprezentacyjne dla Przedmieścia Żydowskiego i Ruskiego. W XVII wieku
znajdowały się tu obiekty kultu: bożnica i cerkiew unicka, a także mykwa. Obecnie przestrzeń placu jest
zdezorganizowana. Budynek dawnej mykwy wyremontowany na dom weselny stanowi atrakcyjną
dominantę lokalną. Dawna synagoga funkcjonująca obecnie jako substandardowy obiekt handlowy
bezwzględnie wymaga rewaloryzacji.
Cmentarze:
Cmentarz rzymsko –katolicki przy kościele parafialnym pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela, czynny.
Założony w r. 1801 pierwotnie przestrzennie powiązany z kościołem, wielokrotnie powiększany, w latach
1905–1913 ogrodzony murem. Na planie wydłużonego prostokąta, podzielony trzema wzdłużnymi alejami
na cztery duże kwatery. Do dziś zachowany układ pierwotny cmentarza i duża ilość nagrobków.
Drzewostan w zaniku.
Cmentarz żydowski – kirkut. Założony ok. roku 1566, zniszczony w czasie II wojny światowej. Obecnie
ogrodzony park, z pomnikiem ofiar II wojny światowej.
Brak śladów po dwóch starych cmentarzach: pierwszym katolickim przy nieistniejącym już kościele przy
rynku w centrum, oraz przy również nie istniejącej już cerkwi unickiej w południowej stronie targu
bydlęcego (Przedmieście Ruskie).
Osie i dominanty
W układzie urbanistycznym współczesnego Miasta wyraźnie jest widoczna dominująca oś kompozycyjna
układająca się na kierunku północny-wschód – południowy-zachód z „nanizanymi” na nią kolejnymi
placami miejskimi. Tworzy ją ciąg ulic: 11 Listopada – Warszawska – Kolejowa, nakładający się na
historyczne trakty.
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Ze wschodniej pierzei rynku (Plac Wolności) wychodzi znacznie później powstała oś ul. Kościelnej
(na kierunku północny-zachód – południowy-wschód), przy której wznosi się dominanta przestrzenna
krajobrazu miasta – wieże kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela.
Charakterystycznym elementem kompozycji układu miasta średniowiecznego były zachowane do dziś
w rysunku przebiegu fortyfikacje miejskie.
Tabela III.4.3 Obiekty i zespoły z terenu Miasta Parczew wpisane do rejestru zabytków
Lp.

Nr wpisu do rejestru
zabytków “A”

Nazwa obiektu
Zespół

kościoła

p.w.

Ulica

św.

Jana

Kościelna 53,55

1

BP A/108

2

BP A/108

Kościół parafialny

j.w.

3

BP A/108

Drewniana plebania

j.w.

4

BP A/108

Dzwonnica

j.w.

5

BP A/108

Kaplica przedgrobowa

j.w.

6

BP A/108

Ogrodzenie

j.w.

7

BP A/108

Drzewostan wokół kościoła

j.w.

Chrzciciela

BP A/195

Parafia

średniowieczne

Historyczne
8

Własność

założenie

urbanistyczne

Parczewa

wraz

z

miasta

warstwami

archeologicznymi
9

BP A/155

Synagoga

Piwonia 3

10

BP A/291

Hala targowa

Rynek/ Pl. Wolności

Źródło: Dziennik Urzędowy woj. Lubelskiego Nr 125/2007, poz. 2442

Charakterystyka obiektów zabytkowych

Obszar Centrum:
Hala targowa – rynek miejski /Plac Wolności – rejestr zabytków woj. lubelskiego nr BP A/291.
Wzniesiona w roku 1938 wg projektu Artura Bernhardta. Murowana, parterowa nakryta dachem
dwuspadowym. Nad częścią środkową niewielka wieżyczka zegarowa nakryta daszkiem namiotowym.
Plan jej nawiązywał do dawnych jatek i kramów rynkowych – wydłużony prostokąt o układzie
dwutraktowym z sienią przelotową na osi głównej. Obecnie zatarte podziały wewnętrzne i elewacyjne.
Kapliczka przydrożna – ul. Kościelna – z II połowy XVIII wieku, murowana.
Obszar „Nowego Parczewa”:
Dawna Szkoła Carska – ul. Wojska Polskiego 2 – wzniesiona pod koniec XIX wieku, murowana,
dwukondygnacyjna, nakryta dachem czterospadowym. Na planie prostokąta

z ryzalitami w narożach

i w części środkowej elewacji frontowej.
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Obszar „Przedmieścia Starego – Żydowskiego”:
Bożnica – synagoga – rejestr zabytków woj. lubelskiego nr BP A/155.
Wybudowana przez gminę żydowską w końcu XIX wieku (po 1873 roku) w stylu eklektycznym.
Murowana, na planie prostokąta z trójosiowym ryzalitem w części środkowej, akcentującym wejście dla
kobiet i salę modlitw. Po bokach znajdowały się symetryczne klatki schodowe i pomieszczenia szkoły.
Dwukondygnacyjna

bryła

nakryta

dachem

łamanym

czterospadowym,

jednokondygnacyjne

pomieszczenia szkoły miały dachy jednospadowe. Elementy dawnych artykulacji zachowały się
na górnych częściach elewacji. Do roku 1939 obiekt pełnił funkcje kultowe.
Mykwa – wybudowana na początku XX wieku, o cechach architektury modernistycznej, murowana.
Na planie wydłużonego prostokąta z dwukondygnacyjnym przedsionkiem.

Po II wojnie światowej

przebudowana na salę widowiskowo – kinową. Obecnie mieści się tu dom weselny.
Dawny cmentarz żydowski (kirkut) - założony ok. 1566 roku. W kształcie prostokąta, ograniczony
ulicami Parkową, 11-Listopada, Piwonia i Lubartowską. Zniszczony w czasie II wojny światowej. Obecnie
teren zamieniony na rodzaj parku z pomnikiem w jego północno-wschodniej części, poświęconym ofiarom
II wojny światowej.
Obszar Przedmieścia Nowego – Polskiego:
Zespół kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela, rejestr zabytków woj. lubelskiego nr BP A/108, w skład
którego wchodzą:
Kościół parafialny, murowany, wybudowany w latach 1906 – 1914. Budowę rozpoczął w roku 1906 ks.
Stanisław Wierzejski wg planów architekta powiatowego Władysława Wołłodko. Konsekrowany w roku
1915. Jest to kościół murowany w stylu neogotyckim, założony na planie wydłużonego prostokąta,
trójnawowy z transeptem.
Fasada flankowana dwiema ustawionymi ukośnie kwadratowymi wieżami. Dach nad nawą główną
i bocznymi – jednolity, dwuspadowy. Nad prezbiterium dach trójspadowy. Wieże zwieńczone stromymi
ośmiobocznymi ostrosłupami hełmów. Trójkątne szczyty fasady i ramion transeptu flankowane
wieżyczkami i ozdobione sterczynami.
Drewniana plebania, wybudowana w latach 1918-1923 na planie prostokąta, jednokondygnacyjna.
Od frontu kolumnowy portyk. Nakryta dachem, tzw. „polskim”.
Kaplica przedpogrzebowa - murowana, z lat 1918-1925, wzorowana na istniejącej wcześniej,
z ostatniego ćwierćwiecza XIX wieku, zniszczonej podczas pożaru kościoła w 1918r. Powstała na planie
prostokąta zbliżonego do kwadratu, jednokondygnacyjna, nakryta dachem dwuspadowym.
Dzwonnica
Ogrodzenie kościoła parafialnego
Dawny szpital drewniany przy ul. Kościelnej - wzniesiony około 1905 roku, drewniany,
jednokondygnacyjny. Założony na planie prostokąta, dwutraktowy. Nakryty dachem czterospadowym.
Od frontu ganek z daszkiem dwuspadowym. Po II wojnie światowej adaptowany na internat szkolny.
Od lat 60-tych własność gminy.
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III.4.4.

Identyfikacja problemów

Zagrożenia i problemy środowiska kulturowego związane są przede wszystkim z postępującym
niszczeniem zabytków, wynikającym głównie z braku środków materialnych na ich renowację
i utrzymanie. Najbardziej zagrożone są zabytki budownictwa z przełomu XIX i XX wieku - głównie domy
drewniane. Niestety również stan zachowania charakterystycznego dla Miasta wielokulturowego obiektu
kultu żydowskiego – synagogi, położonej w sąsiedztwie placu dawniej zwanego Targiem Bydlęcym,
pozostawia wiele do życzenia.
W ostatnich dziesięcioleciach pojawiły się w krajobrazie Miasta bryły budynków mieszkalnych („bloków”)
łamiące harmonię widoku Miasta o średniowiecznym rodowodzie.
Również zabudowa niższa o niedostosowanej do otoczenia skali, bryle i formie architektonicznej często
lokalizowana poza historyczną linią regulacyjną wprowadza (wbrew intencjom) nieład przestrzenny.
Do głównych problemów w zakresie środowiska, zagospodarowania przestrzennego i infrastruktury
technicznej na obszarze rewitalizacji zaliczono:


Postępujące niszczenie zabytków,



Zły stan techniczny budynków objętych ochroną konserwatorską,



Brak elementów małej architektury w przestrzeni publicznej,



Duży udział napowietrznych linii energetycznych – wysoka awaryjność, niska estetyka,



Zły stan ciągów pieszo – jezdnych, chodników,



Duże utrudnienia architektoniczne dla osób niepełnosprawnych,



Brak przestrzeni oraz infrastruktury do uprawiania sportu i rekreacji,



Niedostateczne oświetlenie ulic, chodników, placów.
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III.5.

Infrastruktura

Służba zdrowia
Podstawą opieki zdrowotnej w Mieście jest Szpital Powiatowy w Parczewie, Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej. Jego zadaniem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie
specjalistycznej stacjonarnej opieki zdrowotnej na bazie oddziałów szpitalnych i Zespołu Poradni
Specjalistycznych.
W strukturze szpitala znajduje się 8 oddziałów:

-

Anestezjologii i Intensywnej Terapii;

-

Chirurgiczno-Urazowy z Blokiem Operacyjnym;

-

Dziecięcy;

-

Geriatryczny;

-

Ginekologiczno –Położniczy;

-

Internistyczno –Kardiologiczny;

-

Psychiatryczny z Pododdziałem Leczenia Uzależnień;

-

Szpitalny Oddział Ratunkowy..

Ponadto, wg Informatora Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, w Parczewie działalność medyczną
prowadzą:

-

NZOZ Przychodnia Rejonowa Praktyka Lekarza Rodzinnego;

-

NZOZ Parster Medical;

-

NZOZ Ośrodek Zdrowia Pro Omni;

-

NZOZ Poradnia 2000.

Do dyspozycji mieszkańców są również:

-

Powiatowa Stacja Sanitarno– Epidemiologiczna (z Oddziałem Nadzoru Sanitarnego i Oddziałem
Laboratoryjnym);

-

Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego.

Obiekty sportowe
Na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Parczewie prowadzona jest działalność sportoworekreacyjna oraz usługi w zakresie kultury fizycznej. Obiekt zajmuje 5 ha powierzchni, posiada m.in. dwa
boiska do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej, badmintona, dwa korty tenisowe, bieżnię LA
wraz z urządzeniami. Boisko główne do piłki nożnej posiada widownię z 2000 miejsc siedzących.
Ośrodek dysponuje także salą sportową do tenisa stołowego i siłownią. Baza ta pozwala na organizację
imprez o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

EKO-GEO Consulting

61

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Parczew na lata 2011-2023

Pozostała baza sportowa na terenie Miasta Parczew jest zorganizowana w obrębie szkół, i tak:

1.

SP nr 1 w Parczewie – hala sportowa oraz kompleks boisk Orlik 2012 w budowie,

2.

SP nr 2 w Parczewie – boiska do gier małych o nawierzchni asfaltowej, boisko gruntowe do mini
piłki nożnej, bieżnia lekkoatletyczna, skocznia do skoków w dal, niepełnowymiarowa sala
gimnastyczna,

3.

ZSP w Parczewie – boisko trawiaste do piłki nożnej, hala sportowa, sala gimnastyczna
niepełnowymiarowa,

4.

LO w Parczewie – boisko trawiaste do piłki nożnej, boisko do gier małych o nawierzchni asfaltowej,
sala gimnastyczna.,

5.

Gimnazjum w Parczewie- kompleks boisk Orlik 2012.

MGOSiR jest też administratorem zbiornika „Relax” położonego w granicach administracyjnych Miasta.
Koło PZW Parczew - Miasto utworzyło na nim łowisko specjalne, z którego korzysta kilkuset wędkarzy.
Władze miasta i gminy chcą by oprócz wędkarzy ze zbiornika mogli korzystać inni mieszkańcy.
Zamierzają

przystosować

zbiornik

dla

potrzeb

rekreacji.

Chcą

wykonać

ścieżkę

spacerową

z oświetleniem, zieleń ozdobną, miejsce na pikniki i grille (stanicę wielofunkcyjną z zadaszeniem).

Infrastruktura kultury
W Parczewie nie działa żadne kino, teatr ani muzeum. Mieszkańcy w celu uzyskania dostępu do tego
typu rozrywki kulturalnej muszą udać się do innego miasta, co stanowi istotną barierę dla rozwoju życia
kulturalnego.

Komunikacja
Obszar

Miasta

Parczew

leży

poza

bezpośrednim

zasięgiem

głównych

krajowych

ciągów

komunikacyjnych drogowych i kolejowych, przebiegających przez północną część województwa
lubelskiego. Odległość od drogi krajowej nr 2 (projektowana autostrada) wynosi ok. 40 km; od drogi nr 19
(droga ekspresowa) – ok. 30 km. Odległość od magistrali kolejowej Paryż – Berlin – Warszawa –
Terespol – Brześć – Moskwa to ok. 40 km. Z magistralnymi ciągami transportowymi Miasto powiązane
jest systemem dróg wojewódzkich oraz drugorzędną linią kolejową.
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Układ komunikacyjny regionu
Wykres III.7 Układ komunikacyjny regionu według Planów Zagospodarowania Przestrzennego

Źródło: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego, T II

Układ drogowy
Drogi publiczne w gminie Parczew liczą 167,1 km, w tym 90,7 km stanowią drogi o nawierzchni
utwardzonej. Drogi te dzielą się na: wojewódzkie, powiatowe i gminne.
Drogi wojewódzkie
W obszarze gminy znajdują się cztery odcinki dróg wojewódzkich o łącznej długości 42,3 km, w tym na
terenie Miasta Parczew 11,3 km:

-

Nr 813 relacji Międzyrzec Podlaski - Parczew – Ostrów Lub. – Łęczna; dł. 5,2 km, (ulice: 1 Maja
– 11 Listopada – Warszawska – Wojska Polskiego – Laskowska);

-

Nr 815 relacji Wisznice – Parczew – Siemień – Lubartów, o długości 2,5 km, (ulice: 11 Listopada
– Lubartowska);

-

Nr 819 relacji Parczew – Kołacze – Łowcza – Wola Uhruska, dł. 3,6 km, (ulica Kościelna);

Ze względu na konieczność poprawy stanu i bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich Plan
Zagospodarowania

Przestrzennego

Województwa

Lubelskiego

przewiduje

je

do

modernizacji.

W odniesieniu do dróg wojewódzkich należy podkreślić, że konieczna jest przebudowa skrzyżowań tych
dróg w mieście Parczew, gdyż obecne rozwiązania nie gwarantują bezpieczeństwa użytkowników dróg.
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Drogi powiatowe miejskie (ulice)
Na terenie Miasta długość dróg powiatowych wynosi 15,882 km, wszystkie drogi o nawierzchni twardej:

-

Nr 1636L – Aleja Zwycięstwa – o długości 1,2 km, w całości o nawierzchni twardej, klasa drogi
„G”;

-

Nr 1628L – ul. Strażacka – o długości 0,34 km, w całości o nawierzchni twardej, droga klasy „Z”,

-

Nr 1629L – ul. Bema – o długości 0,296 km, w całości o nawierzchni twardej, droga klasy „Z”,

-

Nr 1635L – Al. Jana Pawła II – o długości 2,56 km, w całości o nawierzchni twardej, droga klasy
„G”;

-

Nr 1630L – ul. Polna – o długości 2,8 km, w całości o nawierzchni twardej, droga klasy „Z”,

-

Nr 16237L – ul. Ogrodowa – o długości 0,5 km, w całości o nawierzchni twardej, droga klasy „Z”,

-

Nr 1608L – ul. Mickiewicza – o długości 1,15 km, w całości o nawierzchni twardej, droga klasy
„L”,

-

Nr 1608L – ul. Witosa – o długości 1,304 km, w całości o nawierzchni twardej, droga klasy „L”,

-

Nr 1632L – ul. Kolejowa – o długości 2,6 km, w całości o nawierzchni twardej, droga klasy „Z”,

-

Nr 1631L – ul. Piwonia – o długości 0,75 km, w całości o nawierzchni twardej, droga klasy „L”,

-

Nr 1633L – ul. Składnicowa – o długości 0,408 km, w całości o nawierzchni twardej, droga klasy
„L”,

-

Nr 1634L – ul. Tartaczna – o długości 0,542 km, w całości o nawierzchni twardej, droga klasy „L”,

-

Nr 1601L – ul. Lipowa – o długości 1,432 km, w całości o nawierzchni twardej, droga klasy „Z”.

Ze względu na funkcje w układzie przestrzennym Miasta należy rozważyć zmianę statusu niektórych dróg
wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

Drogi gminne
W granicach administracyjnych Miasta Parczew długość dróg wynosi 17 km, w tym drogi o nawierzchni
utwardzonej 12,6 km, a o nawierzchni gruntowej 4,4 km. Zapewniają one obsługę komunikacyjną
wszystkich obszarów funkcjonalnych Miasta oraz łączność pomiędzy nimi. Drogi (ulice) o nawierzchni
utwardzonej stanowią 74,1 % ogólnej długości gminnych dróg miejskich.
Drogi (ulice) o nawierzchni utwardzonej stanowią prawie 90% ogólnej długości dróg miejskich. Jest to
wskaźnik wysoki. Nie obrazuje on jednak w pełni standardu komunikacji w mieście, ponieważ nie
uwzględnia stanu technicznego dróg.
Wysoki poziom degradacji stanu technicznego dróg na terenie Miasta spowodował, że prowadzone są
intensywnie

w ostatnich

latach

prace

inwestycyjne

i modernizacyjne

sieci

komunikacyjnej.

Przedsięwzięcia te w znacznym stopniu podniosły jej funkcjonalność i jakość układu drogowego
(zwłaszcza realizacja projektu Modernizacja systemu komunikacyjnego Miasta Parczewa – część
Wschodnia i część Zachodnia etap I i etap II, współfinansowanego z funduszy UE).
Ponadto w ramach

Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 „Schetynówki”

władze Parczewa zrealizowały projekt „Budowa Drogi Parczew- Królewski Dwór Koczergi”.
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Układ kolejowy
W zachodniej części Miasta przebiega linia kolejowa relacji Lublin – Łuków. Obsługuje ona dzielnicę
przemysłowo – składową. Obecnie nie funkcjonuje istniejący przystanek ruchu pasażerskiego. W planie
Miasta tereny kolejowe stanowią tereny zamknięte.
Transport kolejowy może stać się ważną alternatywą dla transportu drogowego, szczególnie w kontekście
przygotowania terenów inwestycyjnych, które zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie stacji
kolejowej.
Zasoby mieszkaniowe – gospodarka komunalna i mieszkaniowa
Kolejnym ważnym elementem świadczącym o warunkach życia mieszkańców jest stan oraz jakość
zasobów mieszkaniowych Miasta. Istotnym kryterium oceny standardów mieszkaniowych jest ich
wyposażenie w wodociąg, łazienkę (sanitariat), kanalizację i centralne ogrzewanie.
Tabela III.5.1 Budynki i mieszkania wg wyposażenia w instalacje- porównanie Miasta Parczew na
tle Miast Województwa Lubelskiego- % ogółu mieszkań

centralne ogrzewanie
wodociąg
kanalizacja
MIESZKANIA centralne ogrzewanie

Miasta Woj. Lubelskiego

1 150
1 130

89%
87%

1 008
3 023
3 001
2 754

78%
92%
92%
84%

ogółem ogółem
334847 86297

BUDYNKI

Miasto Parczew
ogółem ogółem
3274
1298

Budynki mieszkalne zamieszkane
wg wyposażenia w instalacje
wodociąg
kanalizacja

81 449
78 694

94%
91%

67 820
328 456
325 123
287 822

79%
98%
97%
86%

Źródło: Dane GUS, Narodowy Spis Powszechny 2002r. Mieszkania

Na terenie Miasta do większości mieszkań jest doprowadzona woda bieżąca, nie wszystkie jednak
posiadają łazienki oraz centralne ogrzewanie.
Jak wynika z powyższych danych Miasto Parczew charakteryzuje się niższym poziomem wartości zasobu
mieszkaniowego niż Miasta Województwa Lubelskiego.
przedstawia poniższa tabela.
Tabela III.5.2 Udział budynków bez wodociągu do ogólnej liczby budynków dla Miasta Parczew
i dla Miast Województwa Lubelskiego
Wyszczególnienie
Parczew
Miasta Woj. Lub.
Budynki z wodociągami
1150
81449
Ogólna liczba budynków
1298
86297
Budynki bez wodociągu
148
4848
Udział budynków bez wodociągu/do ogólnej
liczby budynków
11,40%
5,62%
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z BDR GUS - Spis Powszechny 2002
Udział budynków bez wodociągu do ogólnej liczby budynków w Mieście Parczew, zgodnie z danymi ze
Spisu Powszechnego 2002 wyniósł 11,4 %, a dla Miast Województwa Lubelskiego 5,6 %. Oznacza to, że
wskaźnik dla Miasta Parczew jest znacznie powyżej średniej dla Miast Województwa Lubelskiego.
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Podsumowanie
Analizując potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej należy stwierdzić, że zakres inwestycji, jakie
powinny być przeprowadzone w najbliższym czasie jest znaczny i niezbędny dla prawidłowego rozwoju
Miasta.
Parczew jest skanalizowany i zwodociągowany w ponad 95%. Jednakże brakuje sieci sanitarnej
w stosunku do wodociągowej, Miasto wymaga dalszego skanalizowania. Zatem ważne są inwestycje
wodociągowe i kanalizacyjne. Ścieki odprowadzane są do nowoczesnej oczyszczalni ścieków.
Miasto posiada własne wysypisko śmieci, dobrze zorganizowaną sieć dróg publicznych, w tym
obwodnicę. Dysponuje też łącznością telefoniczną. Parczew ma wolne tereny pod budownictwo
przemysłowe i mieszkaniowe z doprowadzoną infrastrukturą towarzyszącą.
Problemem ograniczającym rozwój kapitału społecznego Parczewa jest brak wystarczającej infrastruktury
kulturalnej oraz sportowej. Mieszkańcy miasta w celu uzyskania dostępu do rozrywki kulturalnej oraz
uprawiania sportu muszą korzystać z obiektów znajdujących się poza miastem. Miasto nie
zagospodarowuje także znajdującego się w pobliżu zalewu, który mógłby się przyczynić do rozwoju
turystyki.
Dodatkowymi problemami są m.in.:
–

niewystarczające zaplecze parkingowe,

–

niewystarczający stan nawierzchni dróg, chodników oraz oświetlenia drogowego,

–

zanieczyszczenie powietrza w związku z dużym ruchem drogowym w mieście,

–

niewystarczająca edukacja ekologiczna społeczeństwa,

–

brak dostępu do Internetu.
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III.6.
III.6.1.

Zarządzanie
Możliwości budżetowe Gminy Parczew (przychody, struktura wydatków)

Struktura dochodów i wydatków Gminy Parczew: Gmina w 2009 r. uzyskała dochody w wysokości
32 935 655,58 zł zaś wydatki wynosiły 38 093 250,71 zł. Przy czym zarówno dochody jak i wydatki
systematycznie zwiększały się w ciągu ostatnich lat wzrastając dwukrotnie.
Wykres III.8 Dochody i wydatki budżetu Gminy Parczew.
80 000 000,00
70 000 000,00

32 268 457,79

27 201 915,07

60 000 000,00

28 776 892,72

50 000 000,00
40 000 000,00

38 093 250,71
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27 974 495,50
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30 094 447,25
32 935 655,58

20 000 000,00
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2006
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dochody ogółem
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wydatki ogółem

Źródło: dane z GUS, opracowanie własne

Tabela III.6.1 Zestawienie dochodów Gminy Parczew
Wyszczególnienie
I. DOCHODY OGÓŁEM
w tym dochody własne
II. WYDATKI OGÓŁEM
III. WYNIK FINANSOWY

2006
29 927 681,33
10 181 998,24
32 268 457,79
-2 340 776,46

2007
2008
27 974 495,50 30 094 447,25
11 516 710,87 13 564 923,87
27 201 915,07 28 776 892,72
772 580,43 1 317 554,53

2009
32 935 655,58
12 852 217,38
38 093 250,71
-5 157 595,13

Źródło: BDR GUS

Tabela III.6.2 Wskaźnik udziału dochodów własnych w dochodach ogółem
Wyszczególnienie

2006

29 927 681,33
Dochody ogółem
10 181 998,24
Dochody własne
Wskaźnik udziału dochodów
własnych w dochodach ogółem
34,02%
w%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDR GUS

2007
2008
27 974 495,50 30 094 447,25
11 516 710,87 13 564 923,87
41,17%

45,07%

2009
32 935 655,58
12 852 217,38
39,02%

W obrębie dochodów własnych gminy Parczew dominujący, a ponadto stale wzrastający udział ma
dochód z podatku od nieruchomości. Zdecydowanie większą dynamiką charakteryzują się przychody
z udziałów w podatkach stanowiących budżetu państwa. Pozostałe wpływy z majątku gminy lub różnego
rodzaju opłat również wykazują tendencję rosnącą, niemniej jednak łącznie zasilają budżet w znacznie
mniejszym zakresie.
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Tabela III.6.3 Dochody własne Gminy Parczew- rok 2009.
Lp.

Dochody własne gminy/ Wyszczególnienie

1
2
3
4
5
6
7
8
9

dochody podatkowe - ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw
dochody podatkowe - podatek rolny
dochody podatkowe - podatek leśny
dochody podatkowe - podatek od nieruchomości
dochody podatkowe - podatek od środków transportowych
dochody podatkowe - podatek od czynności cywilnoprawnych
wpływy z opłaty skarbowej
dochody z majątku
dochody z majątku - dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych JST oraz innych umów o podobnym charakterze
wpływy z usług
udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa Razem
udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa podatek
dochodowy od osób fizycznych
udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa podatek
dochodowy od osób prawnych
pozostałe dochody - środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane
z innych źródeł - Razem
pozostałe dochody - środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane
z innych źródeł - inwestycyjne

10
11
12
13
14
15

Kwota
4 914 965,76
427 206,04
84 383,37
3 703 881,59
373 119,15
278 039,40
299 990,19
534 283,56
37 721,68
331 840,00
5 653 503,89
5 471 117,00
182 386,89
10 000,00
10 000,00

Źródło: BDR GUS
Istotnym zjawiskiem jest także wzrost dochodów gminy na jednego mieszkańca. Wzrost dochodów
ogółem przekłada się bezpośrednio na wzrost dochodów przypadających na jednego mieszkańca.
W 2006r.dochód na 1 mieszkańca wynosił 2 015,06 zł, w 2007 obniżył się do 1 887,75, a od 2008
ponownie wzrósł, osiągając w 2009 r. 2 243,11 zł. Wydatki gminy na jednego mieszkańca wzrosły do
2 594,38 (rok 2009). Porównanie obydwu wartości przedstawia poniższa tabela.
Tabela III.6.4 Dochody i wydatki Gminy Parczew w przeliczeniu na 1 mieszkańca (jednostek
w złotych)
na 1 mieszk. w zł

2006

Dochody gminy
Wydatki gminy

2007

2 015,06
2 172,67

1 887,75
1 835,61

2008

2 042,38
1 952,96

2009

2 243,11
2 594,38

Źródło: BDR GUS, Opracowanie własne

Wśród wydatków gminy przeważają wydatki bieżące, związane głównie z wynagrodzeniami oraz
utrzymaniem majątku gminy. W ostatnich latach znacząco wzrosły świadczenia na rzecz osób fizycznych
co świadczy o rozwiniętej polityce społecznej. Natomiast w ostatnim roku duży udział miały inwestycje
majątkowe. Miały zdecydowany wpływ na ogólne zwiększenie się i tak powoli wzrastających wydatków
gminy.
Tabela III.6.5 Wydatki Gminy Parczew- 2009 r.
Lp.
1
2
3
4
5

Wyszczególnienie
ogółem
wydatki majątkowe ogółem
wydatki majątkowe inwestycyjne
wydatki bieżące ogółem
wydatki bieżące na wynagrodzenia
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Kwota
38 093 250,71
10 053 650,03
10 053 650,03
28 039 600,68
11 886 721,81
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Lp.
6
7
8
9
10
11

Wyszczególnienie
wydatki bieżące na pochodne od wynagrodzeń
wydatki bieżące na zakup materiałów i usług
dotacje ogółem
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki bieżące jednostek budżetowych ogółem
obsługa długu publicznego

Kwota
2 056 306,56
4 879 999,97
1 258 150,75
6 388 327,04
20 059 912,31
324 884,13

Źródło: BDR GUS, Opracowanie własne

Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem przedstawia poniższa tabela.
Tabela III.6.6 Wskaźnik inwestycji Gminy Parczew w latach 2006 - 2009.
Wyszczególnienie

2006

Wydatki ogółem
Wydatki inwestycyjne
Wskaźnik inwestycji

2007

2008

2009

32 268 457,79 27 201 915,07 28 776 892,72
8 393 938,20 2 669 792,06 2 195 527,90
26,01
9,81
7,63

38 093 250,71
10 053 650,03
26,39

Źródło: BDR GUS, Opracowanie własne

W 2006 r. udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem wynosił 26,01 %, w roku 2007 i 2008
nastąpił spadek do poziomu 9,81 w 2007 i 7,63 w 2008. W 2009 r. zanotowano wyraźny wzrost,
najwyższy na przestrzeni analizowanych lat, tj. 26,39 %.
Wartość wskaźnika inwestycji jest korzystna, wskazuje na duże możliwości odbudowywania posiadanej
infrastruktury i wysoka atrakcyjność inwestycyjną.
Wzrost wydatków inwestycyjnych znajduje odzwierciedlenie w wyniku finansowym (wykres poniżej).

Tabela III.6.7 Wynik finansowy Gminy Parczew – lata 2006-2009

WYNIK FINANSOWY
2 000 000,00
0,00
-2 000 000,00
-4 000 000,00
-6 000 000,00
WYNIK FINANSOWY

2006

2007

2008

2009

-2 340 776,46

772 580,43

1 317 554,53

-5 157 595,13

WYNIK FINANSOWY
Źródło: BDR GUS, Opracowanie własne
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W latach 2007 i 2008 notowana była nadwyżka finansowa, natomiast rok 2006 i 2009 to lata o ujemnym
wyniku finansowym. Ujemna wartość wyniku finansowego Gminy Parczew ma związek z realizowanymi
przez Gminę inwestycjami, z których większa część dofinansowywana jest ze środków UE
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Gmina Parczew jako Beneficjent tych realizowanych
inwestycji zobligowany jest do zapewnienia wkładu własnego oraz finansowania inwestycji do momentu
uzyskania refundacji ze środków EFRR. Środki przyznawane z EFRR na realizację inwestycji wpływają
na konto Gminy z opóźnieniem w stosunku do ponoszonych wydatków.
Na pokrycie wkładu własnego oraz finansowanie inwestycji do momentu uzyskania refundacji Gmina
zaciąga kredyty.
Wskaźnik długu (łączne zadłużenie w stosunku do dochodów) w analizowanym okresie kształtował się na
wysokim poziomie pomiędzy 16,8% a 34,7%. Wskaźnik długu nie przekroczył wartości 60 % wykazanych
w danym roku budżetowym dochodów jednostki. Spełniony jest zatem wymóg określony w art. 170
Ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104).
Tabela III.6.8 Zadłużenie Gminy Parczew w latach 2006 – 2009.
Wyszczególnienie

2006
29 927 681,33
6 118 096,74
20,44

2007
2008
27 974 495,50 30 094 447,25
5 422 708,59 5 057 138,06
19,38
16,80

Dochody ogółem [zł]
Zadłużenie na koniec okresu [zł]
wskaźnik długu w %
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminy Parczew

2009
32 935 655,58
11 449 804,16
34,76

Tabela III.6.9 Roczne spłaty kredytów i pożyczek w latach 2006 - 2009
Wyszczególnienie

2006

2007

2008

2009

29 927 681,33 27 974 495,50 30 094 447,25 32 935 655,58
Dochody ogółem
Roczna spłata kredytów i
2 336 134,35
3 428 420,50 2 655 998,30
2 113 433,53
pożyczek
wskaźnik obsługi zadłużenia w
% (według ustawy o finansach
publicznych art. 169 ust. 1, 2 i 3
7,81
12,26
8,83
6,42
pkt 1).
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminy Parczew
Przeprowadzona analiza zadłużenia wskazuje, że wskaźnik obsługi zadłużenia (roczna spłata zadłużenia
wraz ze spłatą odsetek w stosunku do dochodów) w analizowanym okresie nie przekroczył wartości 15 %
dochodów przypadających na dany rok budżetowy. Spełniony jest zatem wymóg określony w art. 169
Ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104).
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Planowanie strategiczne (opracowane programy średniookresowe) i promocja Miasta Parczew

III.6.2.

Planowanie strategiczne jest sformalizowanym procesem długofalowego planowania stosowanego do
określenia i realizacji celów rozwoju społeczno – gospodarczego. Celem planowania strategicznego jest
zapewnienie konsekwentnego ukierunkowania działalności wyznaczania jasno określonych zadań
i metod jej rozwoju.
Na poziomie krajowym i wojewódzkim planowanie strategiczne nabrało szczególnego znaczenia po
przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Od jakości opracowanych instrumentów planowania
strategicznego w dużym stopniu zależało i nadal zależy efektywne wsparcie rozwoju społeczno –
gospodarczego Polski i jej regionów ze środków Unii Europejskiej, w tym Z europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.
Stąd też, na szczeblu krajowym na lata 2004 – 2006 sporządzono chociażby Narodowy Plan Rozwoju
2004 -2006 oraz Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006. W obecnym
okresie

programowania

podstawowymi

dokumentami

strategicznymi

określającymi

cele

i priorytety polityki rozwoju w perspektywie najbliższych lat oraz warunki, które powinny ten rozwój
zapewniać, będą Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 oraz Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia
2007 - 2013.
Na szczeblu regionalnym obowiązek sporządzenia strategii rozwoju leży w gestii samorządu
województwa. W latach 2007 – 2013 każde z 16 województw realizuje własny program operacyjny,
finansowany przez Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego i EFS.
W województwie lubelskim, oprócz Regionalnego Programu Operacyjnego, opracowano takie dokumenty
strategiczne jak np.:


Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020,



Wojewódzki Program Rozwoju i Rewitalizacji Miast dla Województwa Lubelskiego,



Studium programowo – przestrzenne rozwoju obszarów nadgranicznych w województwie
lubelskim.



Rozwój

jednostek

samorządowych

niższego

szczebla

również

wymaga

przygotowania

kompleksowych dokumentów planistycznych.
Rozwój jednostek samorządowych niższego szczebla również wymaga przygotowania kompleksowych
dokumentów planistycznych.
Najważniejsze średnio- i długookresowe dokumenty strategiczne przyjęte przez Radę Miejską
w Parczewie to:


Strategia Rozwoju Gminy Parczew na lata 2007 – 2015,



Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Parczew na lata 2007 – 2015,



Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Parczew,



Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Parczew,



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Parczew 2005-2015,



Gminny program Profilaktyki Uzależnień,
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Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Głównymi celami strategii i promocji Miasta Parczew jest:


Zwiększenie liczby turystów odwiedzających Parczew,



Zwiększenie ilości inwestorów i aktywności gospodarczej mieszkańców.

Gmina Parczew realizuje powyższe cele poprzez aktywne korzystanie ze środków UE na realizację
projektów wpływających na rozwój Miasta Parczew.
Tabela poniżej przedstawia wykaz inwestycji Miasta Parczew współfinansowanych ze środków
zewnętrznych w latach 2001-2009.
Wymienione poniżej Projekty przyczyniają się do pobudzenia rozwoju gospodarczego Miasta.
Udoskonalona Infrastruktura drogowa oraz informatyczna wpływa pośrednio na szybszy postęp w innych
dziedzinach gospodarki. Zaś nowa sala gimnastyczna i sale lekcyjne pomagają w podnoszeniu poziomu
kształcenia oraz wychowania sportowego.
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Tabela III.6.10 Wykaz inwestycji współfinansowanych ze środków zewnętrznych w latach 2001 – 2009 - Miasto Parczew
Rok

Nazwa programu

2001 Kontrakt Wojewódzki

Środki MENiS

ZPORR (Zintegrowany
2005 Program Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

ZPORR

2006

ZPORR

Działanie/Nr proj./inne
dane

Wartości [PLN]
Tytuł projektu

4.10 - Budowa i
przebudowa szkół
podstawowych; Nr umowy:
163/W/2001

Rozbudowa i
modernizacja Szkoły
Podstawowej Nr 2 w
Parczewie

Umowa nr 138/04/267; Nr
umowy: 138/04/267

Budowa sali
gimnastycznej wraz z
łącznikiem przy Szkole
Podstawowej nr 1 w
Parczewie

Priorytet 3 - Rozwój
lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, Nr
projektu Z/2.06/III/3.1/2/04;
Nr umowy:
Z/2.06/III/3.1/2/04/U/7/04

Budowa sieci
wodociągowych i
kanalizacyjnych w
Parczewie

j.w. Projekt Nr
Z/2.06/III/3.1/522/05 Nr
umowy:
Z/2.06/III/3.1/522/05/U/5/06

Modernizacja systemu
komunikacyjnego miasta
Parczewa – część
Wschodnia

Priorytet 1 – Rozbudowa i
modernizacja infrastruktury
służącej wzmacnianiu
konkurencyjności regionów
, Działanie 1.5 –
Infrastruktura
społeczeństwa
informacyjnego; Projekt Nr
Z/2.06/I/1.5/558/05 Nr
umowy:
Z/2.06/I/1.5/558/05/U/17/06

Modernizacja
infrastruktury
informatycznej JST
Powiatu Parczewskiego
(dane dot. gminy
Parczew)

Efekty rzeczowe

20 pomieszczeń do
nauki.
a)sala gimnastyczna o
wymiarach 36,4 x 19,6
m, b) łącznik
dwukondygn. zaplecze sali o
powierzchni 521,5 m2
a)sieć wodoc. PCV
d=90-160 mm - 4254
m, b)sieć kanalizacji
grawit. PCV d=200
mm - 4428 m, c)sieć
kanaliz. tłocznej PCV
d= 63-90 mm -471 m,
d) przepomp. śc. - 4,
w tym 1 przydom.
• Budowa dróg o
nawierzchni
utwardzonej – 7,245
km
• Budowa chodników z
kostki brukowej
betonowej - 10,533
km
1. Skaner, kod: S1 –
szt. 2; 2.Monitor, kod
M1 – szt. 22;
3.Drukarka, kod: D3 –
szt. 3; 4. Microsoft
OEM Office Pro, kod:
O2 – szt.24;
5.Komputer, kod: K2 –
szt. 22; 6.Serwer, kod:
SW1 – szt.1; + inne
dod.
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Kwota
projektu

Środki własne

Dofinansowanie

700 000,00

500 000,00 Śr. kraj.

200 000,00

1 340 595,30

1 240 595,30 Śr. kraj.

100 000,00

Śr. kraj.

62 675,34

Śr. zagr.

470 065,05

Śr. kraj.

703 761,37

631 017,33

7 037 613,78

224 042,31

98 276,94

1 055 642,08
Śr. zagr.

5 278 210,33

58 076,05 Śr. zagr.

165 966,26
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RPO WL (Regionalny
Program Operacyjny
Rozwoju Województwa
Lubelskiego na lata
2007-2013)

Oś Priorytetowa 5 Transport, Działanie 5.2 Lokalny układ transportowy,
Nr projektu 02/08-WNDRPLU.05.02.00-06-106/08 ;
Nr umowy: 02/08-UDARPLU.05.02.00-06-106/0800-0032

„Narodowy Program
Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008-2011

Umowa Nr 28/G/IF/2009

,Moje Boisko-Orlik 2012

1) umowa Nr
1603/KE/CP/2009; 2)
umowa
Nr1523/1361/ORL/AZ/09

Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013

Działanie Odnowa i rozwój
wsi; Umowa Nr 002166922-UM0300029/09

2009

Modernizacja systemu
komunikacyjnego
miasta Parczewa –
część Zachodnia- Etap I

• Budowa dróg o
nawierzchni
utwardzonej – 2,55 km
• Budowa chodników z
kostki brukowej
betonowej - 1,63 km

• Budowa dróg o
nawierzchni
utwardzonej – 2,8 km
• Budowa chodników z
kostki brukowej
betonowej - 1,7 km
• boisko piłkarskie,
Budowa boiska w
boisko wielofunkcyjne,
ramach programu ,,Moje
zaplecze sanitarnoBoisko-Orlik 2012
szatniowe
1) Modernizacja
budynku biblioteki; 2)
Remont i adaptacja
budynku
Wiejskie Centrum
gospodarczego na
Kultury w Przewłoce.
świetlicę; 3)
zagospodarowanie
terenu, 4)
Wyposażenie
budynków
Budowa drogi
Parczew – Królewski
Dwór – Koczergi

ŁĄCZNIE:

2 858 399,46

428 759,92 Śr. zagr.

2 429 639,54

2 895 200,00

1 459 200,00 Śr. kraj.

1 436 000,00

1 177 699,25

511 699,25 Śr. kraj.

666 000,00

264 976,47 Śr. zagr.

424 000,00

śr. kraj

3 168 436,71
PLN
8 767 881,18
PLN

688 976,47

17 553 543,90
PLN

5 617 226,01
śr. zagr.

Źródło: Dane UM Parczew
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Tabela III.6.11 Zestawienie Projektów Gminy Parczew przewidzianych do realizacji w latach 2009 - 2011 z udziałem krajowych i unijnych środków
pomocowych

Źródło: Dane UM Parczew
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III.6.3.

Kapitał społeczny (liczba organizacji pozarządowych, aktywność mieszkańców, aktywność
wyborcza)

Możliwości rozwoju Miasta Parczew można szacować nie tylko poprzez poziom aktywności
gospodarczej, ale również społecznej mieszkańców.
Działalność kulturalną oraz aktywność mieszkańców Miasta Parczew wspiera Parczewski Dom
Kultury przy współpracy z Osiedlowym Domem Kultury przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Parczewie.

Przy Parczewskim Domu Kultury działają:


zespół tańca ludowego,



zespół tańca nowoczesnego,



koło teatralne,



koło plastyczne,



klub fotograficzny



zespoły muzyczne: KBN, „Dedli Swim”,



kapela podwórkowa „Taaka Paka” (powst. 1974 r.),



koło modelarskie,



koło haftu krzyżykowego,



klub seniora,



zajęcia indywidualne gry na gitarze.

W PDK przez cały rok czynna jest sala wystaw. Ekspozycja zmieniana jest raz na miesiąc.
Prezentowane są na niej prace artystów z Parczewa oraz z województwa lubelskiego. Wystawy
cieszą się dużą popularnością, szczególnie wśród zorganizowanych grup szkolnych.
Prowadzona jest tu również nauka języka angielskiego.
PDK jest współorganizatorem dużych imprez kulturalno - rekreacyjnych. Na stałe do kalendarza
imprez weszły: Dni Parczewa, Ogólnopolski Zlot Kapel Podwórkowych, Parczewska Jesień
Kulturalna i Spotkanie z Kolędą. Wspólnie z Urzędem Miasta i Gminy PDK wydaje miesięcznik
informacyjny „Życie Parczewa”. Chlubą miasta jest Młodzieżowa Orkiestra Dęta. W jej skład wchodzi
około 40 młodych muzyków.
Dom Kultury prowadzi także Klub miłośników fotografii, którzy w czasie spotkań oprócz wymiany
doświadczeń promują na swoich zdjęciach miasto Parczew i okolice prezentując je na witrynie
www.foto-klub.pl.

EKO-GEO Consulting

76

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Parczew na lata 2011-2023
Podsumowanie
Gmina miejsko- wiejska Parczew nie ma większych problemów budżetowych – nie ma dużej różnicy
miedzy dochodami gminy, a jej wydatkami. Jednak duża część wydatków jest przeznaczona na
bieżące potrzeby, zaś w coraz większym zakresie na politykę społeczną. Ogranicza to możliwości
inwestowania w projekty służące rozwojowi Miasta Parczew .
Jednostka chcąc korzystać z funduszy dofinansowujących takie projekty musi dysponować
wystarczającą sumą na wkład własny oraz wykazać się dobrym zarządzaniem realizacją inwestycji.
Jedną z dróg prowadzących do rozwoju społeczno – gospodarczego Miasta Parczew jest rozwój
kapitału ludzkiego. Zadania Gminy powinny zatem koncentrować się na stworzeniu warunków do
rozwoju potencjału przedsiębiorstw, podnoszeniu poziomu wykształcenia społeczeństwa, wspieraniu
mechanizmów efektywnego przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i tworzeniu warunków
równych szans. Drogą do tego jest rozwój infrastruktury technicznej, a w tym m.in.: renowacja
i waloryzacja

tkanki

miejskiej,

poprawa

warunków

zamieszkania,

modernizacja

systemu

komunikacyjnego, nawierzchni, dróg, parkingów, urządzenie przestrzeni dla różnych grup,
aktywizacja środowisk młodzieżowych, stworzenie oferty turystycznej i kulturalnej.
Udostępnienie mieszkańcom i turystom odpowiedniej infrastruktury w zasadniczy sposób zmieni
wizerunek Miasta i zwiększy jego atrakcyjność oraz przyczyni się do wzrostu aktywności
gospodarczej społeczeństwa.
Poprawa infrastruktury technicznej sprawi, że Parczew stanie się miejscem atrakcyjnym, zwłaszcza
dla ludzi młodych do zamieszkania i podjęcia pracy.
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IV. ANALIZA STRATEGICZNA OBSZARU WSPARCIA- ANALIZA SWOT
Podstawą wyboru celów rewitalizacji oraz strategii ich realizacji musi być analiza czynników
otoczenia oddziałujących na miasto oraz analiza jego zasobów. W otoczeniu miasto musi analizować
możliwości działania oraz zagrożenia, natomiast zasoby zgromadzone wewnątrz muszą być
analizowane z punktu widzenia ich mocnych i słabych stron. Analiza taka nosi nazwę analizy SWOT.
Analiza SWOT dla miasta Parczew została opracowana w ramach pracy warsztatowej, a następnie
była weryfikowana przez zespół konsultantów. Analiza była przeprowadzona w odniesieniu do całego
rewitalizowanego obszaru - miasta w podziale na trzy sfery:


techniczno – przestrzenna,



gospodarcza,



społeczna.

Tabela III.6.1 Analiza SWOT- MOCNE STRONY
1. Przestrzeń

MOCNE STRONY
i środowisko (umiejscowienie, opis zasobów)

 Dobra dostępność komunikacyjna (krzyżowanie się dróg z wielu kierunków),
 Linia kolejowa Lublin – Łuków,
 Położenie w pobliżu zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, granicy z Ukrainą i Białorusią,
 Położenie w ciągu historycznego szlaku handlowego Kraków – Wilno,


Położenie na styku szeroko pojętej wielokulturowości (dawnego wielokulturowego
pogranicza),

 W dobrym stanie utrzymane środowisko naturalne (np. Dolina Tyśmienicy – obszar objęty
programem „Natura 2000”),
 Walory przyrodnicze atrakcyjne dla rekreacji, turystyki i agroturystyki (np. bliskość Pojezierza
Łęczyńsko- Włodawskiego i Poleskiego Parku Narodowego, Lasy Parczewskie, Dolina
Tyśmienicy),
 Atrakcyjne warunki dla wyspecjalizowanych gospodarstw rolnych (żywność ekologiczna,
biomasa, itp.),
 Dobrze ukształtowana koncepcja urbanistyczna miasta, oparta na bazie planowania
przestrzennego (np. obwodnica miejska, jedna dzielnica przemysłowa, brak konfliktu z
terenami prawnie chronionymi itp.).

2. Sfera społeczna (demografia, wykształcenie, rynek pracy, dostęp do kultury)
 Wyższy odsetek osób w wieku produkcyjnym od średniej wojewódzkiej,
 Niska gęstość zaludnienia (brak konfliktów w planowaniu przestrzennym),
 Rosnący odsetek młodzieży kontynuującej naukę w szkołach wyższych,
 Dobre przygotowanie zawodowe społeczeństwa (pod względem umiejętności na rynku pracy),

3. Sfera gospodarcza (przedsiębiorczość, rolnictwo, turystyka, zarządzanie)
 Ulgi podatkowe dla nowych inwestorów,
 Przedsiębiorstwa z wieloletnią tradycją, których produkty są szeroko rozpoznawane na rynku
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MOCNE STRONY
regionalnym i ponad lokalnym (Wytwórnia Octu i Musztardy, Huta Szkła),
 Występowanie w gminie potencjalnych terenów do rozwoju przedsiębiorczości o zasięgu
ponad lokalnym (centra logistyczne, magazynowe, skupu płodów rolnych, itp.),
 Atrakcyjne tereny inwestycyjne poza granicami administracyjnymi miasta Parczew,
 Atrakcyjne potencjalnie tereny pod inwestycje i budownictwo,
 Sieć placówek usługowych otoczenia biznesu (banki, instytucje ubezpieczeniowe, oddziały
agencji i fundacji rozwoju),
 Inwestycje prywatnych przedsiębiorców dające potencjalne możliwości zwiększenia
zatrudnienia w perspektywie wieloletniej (np. pieczarkarnia, wytwórnia kabli),
 Dobra baza rozwoju usług turystycznych i agroturystycznych (walory przyrodnicze,
urozmaicone zasoby kulturowe i łatwy dostęp do ośrodków wypoczynkowych na terenie
powiatu),
 Dobre przygotowanie merytoryczne pracowników gminy oraz instytucji publicznych w zakresie
pozyskiwania środków zewnętrznych.

4. Infrastruktura techniczna (wodno-kanalizacyjna, gospodarki odpadami)
 Własna oczyszczalnia ścieków, zabezpieczająca potrzeby mieszkańców miasta,
 Dobrze rozwinięta sieć kanalizacyjna w mieście,
 Doprowadzenie gazu.

5.Infrastruktura społeczna (edukacyjna, sportowa, kultury, ochrony zdrowia i opieki
społecznej)
 Dobrze rozwinięta sieć szkół (na poziomie podstawowym, gimnazjalnym
i ponadgimnazjalnym),
 Wysoki poziom bezpieczeństwa publicznego,
 Rozbudowany system opieki społecznej wraz z infrastrukturą,
 Rozwijające się formy współpracy na poziomie lokalnym (tzw. Lokalna Grupa Działania).
Źródło: Opracowanie własne

Tabela III.6.2 Analiza SWOT- SŁABE STRONY

SŁABE STRONY
1. Przestrzeń i środowisko (umiejscowienie, opis zasobów)
 Położenie z dala od znaczącychstref aktywności gospodarczej (wg Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa Lubelskiego),
 Zły dostęp do dróg o znaczeniu ponad lokalnym (krajowych, ekspresowych i autostrad),
 Słabe wykorzystanie zbiornika wodnego (zalewu),
 Słabe wykorzystanie potencjału położenia miasta na historycznym szlaku handlowym Kraków
– Wilno,
 Słabe wykorzystanie potencjału środowiskowego miasta w turystyce.
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SŁABE STRONY
2. Sfera społeczna (demografia, wykształcenie, rynek pracy, dostęp do kultury)
 Ujemne saldo migracji,
 Brak pracy dla młodych ludzi,
 Niskie dochody społeczeństwa,
 Niedostosowany do potrzeb rynku pracy system kształcenia zawodowego,
 Niedostosowana baza dydaktyczna do rzeczywistych potrzeb rynku pracy,
 Niedostateczny dostęp do informacji i szkoleń na temat funduszy unijnych,
 Brak klas integracyjnych w placówkach oświatowych miasta,
 Niedostateczna świadomość i edukacja społeczeństwa w zakresie porządku, bezpieczeństwa,
czystości,
 Niedostateczne wykorzystanie tradycji, wielokulturowości i dziejów historycznych
w działaniach kulturalno-promocyjnych,
 Brak długoterminowej opieki paliatywnej dla osób starszych,
 Narastające patologie wśród młodzieży;
 Słaby dostęp do sieci internetowej oraz usług publicznych on-line.

3. Sfera gospodarcza (przedsiębiorczość, rolnictwo, turystyka, zarządzanie)
 Niedostatecznie rozwinięty przemysł lokalny,
 Niska aktywność przedsiębiorców do tworzenia lokalnych ośrodków wsparcia biznesu,
 Niska aktywność lokalnych przedsiębiorców do inwestowania i tworzenia nowych miejsc pracy,
 Brak lokalnych systemów informacji gospodarczej,
 Brak marketingu turystycznego,
 Niewykorzystanie walorów do rozwoju usług około turystycznych,
 Niewykorzystanie zwiększonego natężenia ruchu turystycznego w sezonie letnim,
 Niewykorzystanie partnerstwa międzynarodowego do celów promocji gospodarczej czy
wymiany kulturowej na rynkach UE,
 Brak wyróżnika promocyjnego, marki lokalnej, produktu lokalnego i systemu ich promocji,
 Niewykorzystanie środków finansowych możliwych do pozyskania w wyniku nadgranicznego
położenia,
 Brak koncepcji, dokumentów strategicznych w odniesieniu do potencjalnych obszarów
rozwojowych (np. strategii rozwoju: turystyki, kultury, komunikacji).

4. Infrastruktura techniczna (wodno-kanalizacyjna, gospodarki odpadami)
 Niedostateczny dostęp do sieci gazowej,
 Zły stan techniczny sieci dróg lokalnych i osiedlowych, szczególnie w części zachodniej
Parczewa,
 Słaba jakość dróg gminnych,
 Niewystarczający poziom uzbrojenia terenów inwestycyjnych,
 Brak oświetlenia placów zabaw, terenów rekreacyjnych,
 Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura dla turystyki rowerowej, w tym brak sieci ścieżek
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rowerowych,
 Brak miejsc parkingowych,
 Brak renowacji części zabytkowej (zły stan techniczny elewacji budynków),
 Niedostosowane połączenia komunikacyjne do potrzeb mieszkańców i rozwoju
przedsiębiorczości,
 Występowanie miejsc szczególnie niebezpiecznych na drogach (w szczególności
skrzyżowania dróg wojewódzkich).

5. Infrastruktura społeczna (edukacyjna, sportowa, kultury, ochrony zdrowia i opieki
społecznej)
 Brak filii wyższych uczelni,
 Niedostosowany system kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy (zmniejszenie roli
szkolnictwa zawodowego),
 Edukacja językowa niedostosowana do aktualnych potrzeb (np. współpracy międzynarodowej
z partnerem francuskim),
 Wymagające działań inwestycyjnych placówki dydaktyczne (potrzeby termomodernizacyjne),
 Brak nowoczesnej bazy sportowo- rekreacyjno-szkoleniowej (np. wielofunkcyjnego kompleksu
z krytą pływalnią),
 Brak infrastruktury dostępowej do terenów rekreacyjnych dla mieszkańców (np. ścieżek
rowerowych, miejsc spacerowych),
 Niski poziom bazy gastronomiczno-hotelarskiej,
 Brak mieszkań komunalnych,
 Bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych,
 Niedostatecznie rozwinięta oferta dotycząca lecznictwa specjalistycznego,
 Brak lądowiska dla lotnictwa ratunkowego,
 Brak powszechnego dostępu do internetu,
 Słabe wykorzystanie partnerstwa międzynarodowego (współpraca międzyregionalna) oraz
położenia w strefie przygranicznej (współpraca transgraniczna) na rzecz realizacji inicjatyw
dotyczących wymiany kulturowej oraz innych inicjatyw promujących miasto.
Źródło: Opracowanie własne

Tabela III.6.3 Analiza SWOT- SZANSE

SZANSE
1. Przestrzeń i środowisko (umiejscowienie, opis zasobów)
 Zbiornik wodny do wykorzystania w celach rekreacyjno-retencyjnych,
 Wykorzystanie położenia przygranicznego dla potrzeb gospodarki i kultury,
 Zalesienie terenów o niskiej klasie bonitacyjnej gleb, w tym Lasów Parczewskich,
 Wykorzystanie walorów przyrodniczych dla celów turystyki i rekreacji,
 Rewitalizacja centrum miasta, ,
 Uatrakcyjnienie architektoniczne centrum Miasta,
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SZANSE
 Edukacja ekologiczna społeczeństwa.

2. Sfera społeczna (demografia, wykształcenie, rynek pracy, dostęp do kultury)
 Rozwój współpracy międzynarodowej,
 Efektywna promocja Miasta,
 Podnoszenie poziomu wykształcenia,
 Rozwój szkolnictwa zawodowego,
 Możliwość zmiany kwalifikacji zawodowych,
 Darmowy internet radiowy dla turystów i mieszkańców,
 Aktywizacja i rozwój organizacji pozarządowych,

3. Sfera gospodarcza (przedsiębiorczość, rolnictwo, turystyka, zarządzanie)
 Wysoka aktywność miasta w porządkowaniu polityki strategicznej i przestrzennej,
 Wysoka aktywność inwestycyjna samorządu w zakresie polityki komunalnej,
 Efektywne wykorzystanie środków pomocowych,
 Pozyskanie inwestorów,
 Rozwój turystyki i agroturystyki,
 Wykorzystanie zasobów naturalnych,
 Powstanie punktów skupu płodów rolnych,
 Powstanie punktów wstępnej obróbki biomasy,
 Kompleksowe przygotowanie terenów przemysłowych pod inwestycje.

4. Infrastruktura techniczna (wodno-kanalizacyjna, gospodarki odpadami)
 Rozbudowa sieci gazowej na terenie miasta,
 Stworzenie systemu gromadzenia, segregacji i przerobu odpadów stałych,
 Poprawa jakości dróg

5. Infrastruktura społeczna (edukacyjna, sportowa, kultury, ochrony zdrowia i opieki
społecznej)
 Budowa kompleksu sportowo- widowiskowo-rekreacyjnego z krytą pływalnią,
 Podniesienie standardu bazy lokalowej i dydaktycznej placówek oświatowych,
 Rozwój usług hotelarsko-gastronomicznych,
 Budowa ścieżek, szlaków turystycznych i miejsc rekreacyjnych.
Źródło: Opracowanie własne

Tabela III.6.4 Analiza SWOT- ZAGROŻENIA

ZAGROŻENIA
1. Przestrzeń i środowisko (umiejscowienie, opis zasobów)
 Marginalizacja w polityce przestrzennej województwa,
 Małe nakłady na ochronę środowiska, co może powodować zwiększenie zanieczyszczenia
środowiska.

2. Sfera społeczna (demografia, wykształcenie, rynek pracy, dostęp do kultury)
 Migracja zarobkowa wykształconej kadry pracowniczej, w tym ludzi młodych,
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 Zwiększające się bezrobocie,
 Starzenie się społeczeństwa,
 Narastające patologie społeczne.

3. Sfera gospodarcza (przedsiębiorczość, rolnictwo, turystyka, zarządzanie)
 Małe zainteresowanie przedsiębiorców terenami inwestycyjnymi,
 Brak wystarczających działań w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy,
 Niska aktywność miejscowych przedsiębiorców,
 Narastający kryzys gospodarczy.

4. Infrastruktura techniczna (wodno-kanalizacyjna, gospodarki odpadami)
 Brak pewności co do wielkości dofinansowania kluczowych inwestycji,
 Brak wkładu własnego na planowane inwestycje.

5. Infrastruktura społeczna

(edukacyjna, sportowa, kultury, ochrony zdrowia i opieki

społecznej)
 Brak środków finansowych na inwestycje niezbędne do efektywnego rozwoju miasta.
Źródło: Opracowanie własne

Podsumowanie
Wyciągając konkluzję z przedstawionej diagnozy stanu obecnego na obszarze przeznaczonym do
rewitalizacji oraz analizy SWOT można stwierdzić, że Miasto Parczew ma potencjał do wykorzystania
walorów przyrodniczych dla celów turystyki i rekreacji. Aby jednak doszło to do skutku, konieczne są
do poczynienia pewne inwestycje. Infrastruktura ekonomiczno – techniczna hamuje rozwój Miasta.
Bezpieczne ulice, urządzenia z dziedziny melioracji i irygacji, kolej, linie energii elektrycznej,
kanalizacja, wodociągi w domach mieszkalnych i telekomunikacja to czynniki przyciągające
przedsiębiorców i turystów. Turyści i przedsiębiorcy wymagają infrastruktury już przygotowanej dla
siebie. Zaplecze kulturalne, baza sportowa oraz wszelakie oferty zagospodarowania czasu są
konieczne także ze względu na młodych mieszkańców Parczewa i okolic.
W celu dobrego zagospodarowania efektów projektów miasto powinno mieć wysoce rozwinięty
kapitał społeczny. Pozwoli to społeczeństwu wykorzystać możliwości jakie daje miasto na rozwój
własnej dotychczasowej aktywności, co przyczyni się do dalszego społeczno-gospodarczego rozwoju
obszaru. Mieszkańcy Miasta Parczew wykazują jednak dość niską aktywność. Wynikać ona może ze
słabo rozwiniętej infrastruktury, ale również z postrzegania braku perspektyw własnego rozwoju na
terenie Miasta Parczew.
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V. ZAŁOŻENIA PROGRAMU REWITALIZACJI DLA DANEGO OBSZARU WSPARCIA
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Parczew stwarza szanse na podjęcie działań dla realizacji
celów operacyjnych, ukierunkowanych na:


zwiększenie potencjału społeczno – gospodarczego Miasta do poziomu współczesnych
standardów, z równoczesną kontynuacją tradycji historycznego ośrodka wielokulturowego,



podniesienie atrakcyjności Miasta w odbiorze wewnętrznym (poziom życia) i zewnętrznym
(atrakcyjność turystyczna i inwestycyjna),



tworzenie oferty gospodarczej, turystycznej, rekreacyjnej - ukierunkowanej na aktywizację
wewnętrznego potencjału ludzkiego oraz kapitał zewnętrzny i międzynarodową turystykę
kulturalną i rekreacyjną,



kształtowanie aspiracji różnych grup wiekowych mieszkańców do działań wspólnych na rzecz
podnoszenia jakości przestrzeni miejskiej.

Cele te realizowane będą:


w sferze przestrzennej, przez działania dla porządkowania przestrzeni miejskiej, w tym:


rewaloryzację historycznej tkanki miejskiej,



minimalizację wzajemnych kolizji funkcjonalno-przestrzennych przez jednoznaczny
podział na przestrzenie publiczne, grupowe (pół-publiczne), prywatne,



poprawę walorów wizualnych krajobrazu miejskiego,



przypisanie i wydobycie cech charakterystycznych dla miejsca, podkreślenie jego
odrębności, wykorzystanie tych walorów do celów ekonomicznych,



poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego,



remonty i renowacje istniejących zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych,



wykorzystanie walorów środowiska dla rozwoju miasta,



rozwój infrastruktury społecznej, kulturalnej i turystycznej;

 w sferze gospodarczej, przez działania dla aktywizacji potencjału przestrzennego, kulturalnego
i społecznego, na rzecz:


zwiększenia ilości miejsc pracy, zarówno poprzez aktywizację przedsiębiorczości
lokalnej, jak przyciąganie kapitału zewnętrznego (inwestorów) dla zagospodarowania
tworzonej w wyniku działań rewitalizacyjnych oferty,



zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego,



zwiększenie dostępności do usług z ukierunkowaniem na wzmocnienie powiązań
międzynarodowych (miasto położone jest w ciągu historycznego szlaku handlowego
Kraków – Wilno);

 w sferze społecznej, przez aktywizację społeczności lokalnych na rzecz:


walki z patologiami społecznymi,
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zapobieganie, minimalizację procesów prowadzących do marginalizacji, wykluczenia
społecznego, zapobieganie bezrobociu,



poprawę warunków socjalnych mieszkańców, w tym stanu i wyposażenia
w infrastrukturę techniczną istniejących zasobów mieszkaniowych,



podnoszenie poczucia tożsamości mieszkańców, ich identyfikacji z miejscem,



integrację różnych grup wiekowych mieszkańców dla działań wspólnych.

Jako uzasadnienie dla podjęcia działań rewaloryzacyjnych może służyć cytat z tekstu „Plan Rozwoju
Lokalnego Gminy Parczew na lata 2007-2015” (opracowanie: Biuro Doradcze Plus Andrzej
Pryzowicz)
…”Krajobraz kulturowy Miasta Parczewa jest bogaty, barwny i różnorodny. Przekształcenia
poczynione w przestrzeni w ostatnich dziesięcioleciach nie spowodowały jego degradacji i jest on
wciąż współdominującym (obok jakości środowiska przyrodniczego) walorem obszaru miasta.
Stare

Miasto

(Centrum)

zachowało

niemal

nienaruszony

średniowieczny

lokacyjny

układ

urbanistyczny z prostokątnym rynkiem i siatką ulic, a także dawny układ katastralny oparty na module
pręta. Nie zachowały się elementy przestrzenne średniowiecznych fortyfikacji (obwałowania ziemne)
czytelny natomiast jest ich przebieg.
Miasto położone w rozwidleniu dolin rzecznych Piwonii i Konotopy rozwijało się w oparciu o te
naturalne komponenty krajobrazu. Wyodrębnione w strukturze miasta układy urbanistyczne trzech
przedmieść tworzą wraz z Centrum charakterystyczną przestrzeń „narastającego” historycznie
ośrodka.
Główne osie kompozycyjne

przedmieść: ul.

Kolejowa („Nowy

Parczew”

– dawna wieś

przedlokacyjna), ul. Kościelna (Przedmieście Polskie) i ul. 11-Listopada (Przedmieście Żydowskie)
łączą się z obszarem Centrum skrajnie zlokalizowanymi placami (dawne place targowe), wyraźnie
zaznaczonymi w planie miasta. Przy placach tych mieściły się i zachowały się do dzisiaj
reprezentacyjne budowle: magistrat, dawna szkoła carska, synagoga, dawna mykwa.
Dominantę przestrzenną w krajobrazie miasta tworzy bryła Bazyliki Mniejszej przy ul. Kościelnej.
Dwie smukłe wieże neogotyckie z wysokimi hełmami widoczne są ze znacznej odległości z drogi
lubartowskiej i stanowią wyróżnik tożsamości terytorialnej.
Tożsamość kulturową miasta podkreśla, nie figurująca w ewidencji zabytków, drewniana zabudowa
historycznych Przedmieść. Wraz z otaczającą ją zielenią tworzy charakterystyczny walor miasta,
w którym wyraźnie czytelny jest jego historyczny rodowód.
Zagrożenia krajobrazu kulturowego.
Występujące tu zagrożenia i problemy związane są przede wszystkim z postępującym niszczeniem
zabytków, wynikającym głównie z braku środków materialnych na ich renowację i utrzymanie.
Najbardziej zagrożone są zabytki budownictwa z przełomu XIX i XX wieku głównie domy drewniane.
Niestety również stan zachowania charakterystycznego dla miasta wielokulturowego obiektu kultu
żydowskiego – synagogi, położonej w sąsiedztwie placu dawniej zwanego Targiem Bydlęcym,
pozostawia wiele do życzenia.
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W ostatnich dziesięcioleciach pojawiły się w krajobrazie miasta bryły budynków mieszkalnych
(„bloków”) łamiące harmonię widoku miasta o średniowiecznym rodowodzie.
Również zabudowa niższa o niedostosowanej do otoczenia skali, bryle i formie architektonicznej
często lokalizowana poza historyczną linią regulacyjną wprowadza (wbrew intencjom) nieład
przestrzenny.
Rozpoznanie stanu krajobrazu kulturowego miasta Parczewa było podstawą do wyznaczenia
w obszarze miasta stref ochronnych: ścisłej ochrony konserwatorskiej, pośredniej ochrony
konserwatorskiej, ochrony ekspozycji oraz ochrony krajobrazu kulturowego.
Podział na projekty i zadania inwestycyjne

V.1.

W obszarze objętym programem, wydzielono tereny działań według pełnionych funkcji w obszarze,
przeznaczenia w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, stanu zagospodarowania,
charakterystyki społecznej i wymaganych działań społecznych, gospodarczych i przestrzennych.
W ten sposób, rozpoznane a zdegradowane walory poszczególnych terenów, pozwalają określić
działania specyficzne ze względu na charakterystykę przestrzenną, kulturową i społeczną terenów.

Kryteria wyboru projektów oraz kolejność ich realizacji

V.2.

I ETAP
Jako priorytetowe wyznaczono projekty ukierunkowane na jakość przestrzeni decydującej o jakości
życia mieszkańców sferze materialnej i intelektualnej, na którą składają się:


jakość przestrzeni miejsca zamieszkania,



jakość miejsc kształtujących walory identyfikacyjne miasta, stanowiących o poczuciu
tożsamości mieszkańców.

W ten sposób do realizacji w pierwszej kolejności (2011- 2013) proponuje się:
1. tereny strefy centralnej, stanowiącej wizytówkę miasta, jako początek działań mających na celu
przywrócenie terenom Placu Wolności i jego otoczenia – realną funkcję centrum miasta;
2. teren osiedla 11-go Listopada – Spółdzielcza – PCK, jako pierwsze działania w obrębie osiedli
mieszkaniowych wymagających rewitalizacji ze względu na degradację zabudowy i jej otoczenia,
mają wpływ na kształtowanie zachowań społecznych.
II ETAP
W drugiej kolejności (2014 – 2018) wskazano projekty ukierunkowane na:


kontynuację działań dla podniesienia walorów estetycznych i atrakcyjności przestrzeni
centralnej części miasta przez renowację i waloryzację historycznej tkanki miejskiej,
oraz:



tworzenie warunków dla rozwoju nowoczesnego centrum miasta przez ekspansję
historycznej strefy centralnej w kierunku północnym, z włączeniem w obszar strefy
centralnej terenów zieleni nadrzecznej przez ciągi piesze, rowerowe itp.,
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przekształcenie ulicy 11-go Listopada od ul. PCK do Placu Wolności (włącznie) w pieszy
pasaż usługowo-handlowy;



modernizacje ulic miejskich, jako warunku podniesienia jakości przestrzeni publicznej,
kształtującej zachowania społeczne.

III ETAP
W III etapie (2019 – 2023) wskazano projekty ukierunkowane na:
1) działania modernizacyjne, renowacyjne zabudowy i terenów osiedli mieszkaniowych, w tym
również

działania

aktywizujące

społeczność

lokalną

do

przeciwdziałania

wykluczeniu

społecznemu i tworzeniu warunków równych szans;
2) wśród działań w obszarze mieszkalnictwa wskazuje się w tym etapie działania dla wzbogacenia
obszarów obrzeżnych strefy centralnej:
- przestrzeni o cechach miejsca unikalnego, przez urządzenie terenu dawnego cmentarza
żydowskiego, jako miejsca pamięci przeszłości wielokulturowej miasta.

IV ETAP
W dalszej kolejności, wskazuje się projekty ukierunkowane na:
1. działania modernizacyjne, renowacyjne szkół i przedszkoli, przez remonty i modernizacje obiektów
i ich wyposażenia oraz zagospodarowanie terenów sportowych i rekreacyjnych,
2. zagospodarowanie zdegradowanych terenów nadrzecznych i wodnych na cele użytkowania
rekreacyjnego,
3. działania dla przywrócenia i wyeksponowania walorów historycznej zabudowy związanej z obsługą
kolei, jako atrakcyjnego miejsca dla lokalizacji wyselekcjonowanych usług; sugeruje się przy tym,
aby działaniami ochronnymi i waloryzacyjnym objąć torowisko (dawnej kolei carskiej) w obrębie
miasta, z urządzeniem np. alei spacerowej; mogłoby to zabezpieczyć ten cenny element kultury
materialnej (w sytuacji wyłączenia torowiska z eksploatacji) przed degradacją.
V.3.

Oczekiwane wskaźniki osiągnięć

Celami Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Parczew na lata 2011 – 2023 jest:


zwiększenie potencjału społeczno – gospodarczego miasta do poziomu współczesnych
standardów, z równoczesną kontynuacją tradycji historycznego ośrodka wielokulturowego,



podniesienie atrakcyjności miasta w odbiorze wewnętrznym (poziom życia) i zewnętrznym
(atrakcyjność turystyczna i inwestycyjna),



tworzenie oferty gospodarczej, turystycznej, rekreacyjnej - ukierunkowanej na aktywizację
wewnętrznego potencjału ludzkiego oraz kapitał zewnętrzny i międzynarodową turystykę
kulturalną i rekreacyjną,
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kształtowanie aspiracji różnych grup wiekowych mieszkańców do działań wspólnych na rzecz
podnoszenia jakości przestrzeni miejskiej.

Do oczekiwanych wskaźników zalicza się:
1) Wskaźniki produktu:
1. Długości zmodernizowanych dróg i chodników w obszarze objętym działaniami
rewitalizacyjnymi
2. Liczba nowych punktów oświetlenia ulicznego
3. Liczba nowych punktów drogowej sygnalizacji świetlnej
4. Długości zmodernizowanych sieci uzbrojenia miejskiego
5. Długości nowo wybudowanych sieci uzbrojenia miejskiego
6. Powierzchnia zrealizowanych ciągów pieszych
7. Długości zrealizowanych ciągów pieszo-rowerowych
8. Liczba nowych obiektów obsługi turystycznej i kulturalnej
(np. punkty informacji),
9. Powierzchnie zmodernizowanych (przebudowanych) przestrzeni publicznych (w tym Plac
Wolności, zieleńce, przestrzeń dawnego cmentarza)
10. Powierzchnia elewacji zmodernizowanych
11. Powierzchnia budynków poddanych termoizolacji
12. Długości zrealizowanych ciągów pieszo-rowerowych
13. Powierzchnia usługowa w budynkach poddanych renowacji
14. Powierzchnia usługowa w budynkach poddanych renowacji
15. Liczba punktów służących przeciwdziałaniu marginalizacji (np. świetlice, kluby, przestrzenie
integracyjne itp.)
16. Liczba miejsc noclegowych
17. Powierzchnia usługowa w terenie centrum miejskiego (historycznego i współczesnego)
18. Liczba ofert zajęć pozaszkolnych, szczególnie dla dzieci i młodzieży
19. Liczba nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej, sportowej bądź aktywnego wypoczynku
20. Powierzchnia zdegradowanych osiedli mieszkaniowych poddanych rewitalizacji
21. Długość nowych przyłączy infrastruktury technicznej.

2) Wskaźniki rezultatu:
1. Powierzchnia obszaru objętego rewitalizacją
1. Liczba nowych miejsc pracy
2. Liczba młodzieży objętej programami socjalnymi
3. Zwiększenie dostępności do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży z rodzin
o najmniejszych możliwościach ekonomicznych
4. Poprawa funkcjonalności systemu komunikacyjnego ulic
5. Liczba osób korzystających ze zmodernizowanej infrastruktury technicznej
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6. Poprawa stanu środowiska - liczba nowych budynków przyłączonych do miejskiej sieci
ciepłowniczej(eliminacja indywidualnych palenisk węglowych)
7. Liczba osób korzystających z urządzeń rekreacyjno-sportowych
8. Liczba osób korzystających z aktywnego wypoczynku
9. Liczba obiektów zabezpieczonych przed dalszą degradacją.
Szczegółowy zbiorczy wykaz w podziale na wskaźniki produktu i rezultatu przedstawiono w pkt. IX.1.
niniejszego opracowania, w tabeli nr IX. 1 Wskaźniki osiągnięć dla procesu rewitalizacji.
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VI. PLANOWANE

DZIAŁANIA

W

POSZCZEGÓLNYCH

LATACH

NA

OBSZARZE

REWITALIZOWANYM
Zaproponowane poniżej działania w poszczególnych etapach nie stanowią zamkniętej, sztywnej listy.
W razie konieczności przewiduje się możliwość zmiany kolejności etapów wraz z proponowanymi do
realizacji zadaniami.

PROJEKTY PRIORYTETOWE – I ETAP (2011-2013)
Jako priorytetowe wyznaczono projekty ukierunkowane na poprawę jakości przestrzeni oraz
wzmocnienie walorów identyfikacyjnych miasta. Dla realizacji tych celów wskazuje się następujące
obszary:

Teren 1 Plac Wolności – PCK

Źródło: Opracowanie własne

Cele działań: Poprawa funkcjonowania centrum miejskiego w miejscu historycznego centrum
Parczewa.
Działania do przeprowadzenia:
Działanie 1.1. – przestrzenne, na rzecz rozwoju infrastruktury kulturalnej, społecznej, turystycznej,
dla odtworzenia centrum miejskiego, w tym projekty:
1.1.1 Urządzenie charakterystycznych podwórek przewidzianych dla użytkowania jako przestrzenie
publiczne ogólnodostępne;
1.1.2 Waloryzacja zabudowy przez remonty i modernizacje,
Działanie 1.2 – gospodarcze, w sferze rozwoju przedsiębiorczości, dla :

1.2.1 Aktywizacji przestrzeni miejskiej, w tym:


zdefiniowanie charakteru (handlowe, kulturalne), i wykorzystanie poszczególnych przestrzeni,
w konsultacji ze społecznością lokalną,



wykorzystanie i aktywizacja przestrzeni miejskiej ogólnodostępnej dla celów tworzenia oferty
kulturalnej i turystycznej, w tym sporządzenie planów i projektów zagospodarowania;
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1.2.2. Wspieranie przedsiębiorczości dla zagospodarowania usług i przestrzeni otwartych.
Działanie 1.3. –przestrzenne, na rzecz:
1.3.1. Podniesienia i wykorzystania atrakcyjności przestrzeni miejskiej, dla:


tworzenia poczucia więzi mieszkańców z reprezentacyjną częścią miasta,



poprawy dostępności przestrzeni publicznej dla różnych grup wiekowych mieszkańców,
w tym osób niepełnosprawnych;

1.3.2.

Tworzenie warunków bezpieczeństwa przez rozwiązania techniczne,

1.3.3.

Poprawa kondycji substancji miejskiej- uzupełnienie i odnowienie elewacji hali miejskiej.

Projekty i zadania inwestycyjne:
Teren
Projekty
(nr)
1
2
1.
Plac 1.1.1. Urządzenie przestrzeni
Wolności
podwórek w obrębie posesji o nr
- PCK
ew.922,923, 924, 925,
927,928/1,928/2, 1096/1
(przyłącza, posadzka, mała
architektura, oświetlenie)
1.1.2. Remont i modernizacja
zabudowy-Plac Wolności,
budynki na posesjach o nr ew.
928/1, 928/2, 1096/1

1.2.1 Aktywizacja przestrzeni
miejskiej
1.2.2 Wspieranie przedsiębiorczości
dla zagospodarowania usług i
przestrzeni otwartych.
1.3.1. Podniesienie i wykorzystanie
atrakcyjności przestrzeni miejskiej
dla tworzenia poczucia więzi
mieszkańców z reprezentacyjną
częścią miasta oraz dla poprawy
dostępności przestrzeni
publicznej dla różnych grup
wiekowych mieszkańców, w tym
osób niepełnosprawnych.
1.3.2. Tworzenie warunków
bezpieczeństwa przez
rozwiązania techniczne
1.3.3. Poprawa kondycji substancji
miejskiej - uzupełnienie i odnowienie
elewacji hali miejskiej

Zadania inwestycyjne
3
1)

przestrzeń posesji nr ew.:
924,925,927,928/1, 928/2,
2) przestrzeń posesji nr ew.: 1096/1

922,

923,

1) bud. nr ew. 928/1, elewacja, przyłącza sieci
infrastruktury
2) bud. nr ew. 928/2, elewacja, przyłącza sieci
infrastruktury
3) bud. nr ew.1096/1, elewacja, przyłącza sieci
infrastruktury
wykorzystanie i aktywizacja przestrzeni miejskiej
ogólnodostępnej dla celów tworzenia oferty
kulturalnej i turystycznej, w tym sporządzenie
planów i projektów zagospodarowania
1)poprawa infrastruktury technicznej,
2) dostępność do terenów inwestycyjnych
1) likwidacja barier przestrzennych, (realizacja
pochylni)

1) sygnalizacja świetlna, (monitoring);
uzupełnienie i odnowienie elewacji hali miejskiej.
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Oczekiwane rezultaty:


poprawa walorów estetycznych przestrzeni

miejskiej aktywizująca

przedsiębiorczość

lokalną,


stworzenie nowych miejsc pracy przez wykorzystanie rewaloryzowanych przestrzeni,
wzbogacenie ich usługami komercyjnymi.

Jednostka odpowiedzialna za realizację – Gmina Parczew.
Planowany czas: 2011-2013
Finansowanie: Budżet Gminy, RPOWL, środki krajowe, inne środki publiczne i prywatne.
Teren 2:
A. Osiedle

11 Listopada

- Spółdzielcza - PCK (wspólnota/spółdzielnia), B. Szkoła

ponadgminna przy ul. Wojska Polskiego, C. Szkoła Podstawowa przy ul. Polnej

A.

B.

C.

Źródło: Opracowanie własne

Cele działań:


aktywizacja społeczności lokalnej do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i tworzenie
warunków równych szans, drogą poprawy jakości przestrzeni zamieszkania i terenu osiedla,
działaniami modernizacyjnymi, renowacyjnymi i waloryzacyjnymi.

Działania do przeprowadzenia:
Działanie

2.1.

–

przestrzenne,

dotyczące

remontów

i

renowacji

istniejących

zasobów

mieszkaniowych:


Waloryzacja zabudowy i zagospodarowania terenu osiedla, przez działania przestrzenne,
w tym projekty:

2.1.1. Renowacja zabudowy (elewacje, przyłącza, wymiana pokryć dachowych),
2.1.2. Realizacja urządzeń dla dzieci: piaskownice, huśtawki i inne urządzenia dla różnych grup
wiekowych,
2.1.3. Realizacja miejsc i urządzeń rekreacji dla osób dorosłych i niepełnosprawnych;
Działanie 2.2. - społeczne, na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu

społecznemu, tworzeniu

warunków dla równych szans i poczucia więzi mieszkańców, w tym projekt:
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2.2.1. Stworzenie przestrzeni integracyjnej dla wszystkich grup wiekowych, w tym osób
niepełnosprawnych (urządzenie miejsc dla kontaktów, rekreacji, rozrywki).
Działanie 2.3. przestrzenne- dotyczące Szkoły przy ul. Wojska Polskiego:
2.3.1. Remont i modernizacja obiektu;
2.3.2. Zagospodarowanie terenu i urządzenie terenów sportowych,
Działanie 2.4. przestrzenne- dotyczące Szkoły przy ul. Polnej:
2.4.1 Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej przy ul. Polnej
w Parczewie.
Działanie 2.5. przestrzenne- wzrost atrakcyjności przestrzeni miejskiej- rewitalizacja osiedli
mieszkaniowych w Parczewie

Projekty i zadania inwestycyjne:
Teren
1

Projekty
2
2.1.1. Renowacja zabudowy
(elewacje, przyłącza, wymiana
pokryć dachowych),

Zadania inwestycyjne
3
1) bud. nr ew.:1884/5
2) bud. nr 1881ew.: 1882/5
3) bud. nr ew.:1882/1, 1882/3, 1882/4
4) bud. 1883/1,1883/2,1882/2, 1882/6
5) bud. nr 1884/6, 1884/7

2.1.2. Realizacja urządzeń dla
dzieci.

1) urządzenia dla dzieci: piaskownice,
huśtawki i inne urządzenia dla różnych
grup wiekowych, w tym
niepełnosprawnych,

2.1.3. Realizacja miejsc i
urządzeń rekreacji dla osób
dorosłych i niepełnosprawnych

1) urządzenia miejsc i urządzeń rekreacji dla
dorosłych i niepełnosprawnych

2.2.1. Stworzenie przestrzeni
integracyjnej dla wszystkich
grup wiekowych, w tym osób
niepełnosprawnych
(urządzenie miejsc dla
kontaktów, rekreacji,
rozrywki).

1) przestrzeń integracji wewnątrz-osiedlowejurządzenie przestrzeni integracji

Szkoła
ponadgminna
przy ul.
Wojska
Polskiego

2.3.1. Remont i modernizacja
obiektu

1) infrastruktura techniczna,
2) elewacje, pokrycie dachu,

2.3.2. Zagospodarowanie terenu
i urządzenie terenów
sportowych

1) urządzenie zagospodarowania terenu i
zieleni,

Szkoła
Podstawowa
przy ul. Polnej

2.4.1 Budowa kompleksu
sportowo- rekreacyjnego
przy Szkole Podstawowej
przy ul. Polnej

1) budowa basenu

Osiedle 11
Listopada-

2.5.1 Rewitalizacja osiedli
mieszkaniowych w

wykonanie:
1) ciągów pieszo- jezdnych,

2.
Osiedle:
11-go
ListopadaSpółdzielcza
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Teren
Spółdzielcza PCK

Projekty
Parczewie

Zadania inwestycyjne
2) drogi wewnętrznej z parkingiem,
3) oznakowań pionowych i poziomych,
4) elewacji budynków mieszkaniowych,
5) przebudowa linii energetycznej,
6) zagospodarowanie terenu- elementy małej
architektury,
7) iluminacja pomnika J. Piłsudskiego,
8) uzupełnienie i odnowienie elewacji hali
miejskiej

Oczekiwane rezultaty:


zagospodarowanie wnętrz międzyblokowych,



poprawa więzi międzysąsiedzkich i relacji różnych grup wiekowych,



poprawa stanu technicznego i estetyki osiedla,



poprawa warunków zamieszkania drogą podniesienia jakości przestrzeni -wewnętrznej
budynków i zewnętrznej terenu osiedla.

Jednostka odpowiedzialna za realizację:
Mieszkaniową.

Gmina Parczew w partnerstwie ze Spółdzielnią

Planowany czas: 2011-2013
Finansowanie: Budżet Gminy, RPOWL, środki krajowe, inne środki publiczne (Wspólnoty,
Spółdzielnia Mieszkaniowa, Prywatne).

PROJEKTY I ZADANIA II ETAPU (2014-2018)
Teren 3: kwartał Plac Wolności - PCK - Nadwalna – Konotopa

Źródło: Opracowanie własne

Cele działań:


podniesienie walorów estetycznych i atrakcyjności przestrzeni centralnej części miasta
zarówno dla mieszkańców jak i turystów, przez:


renowację i waloryzację historycznej tkanki miejskiej



poprawę standardów zamieszkania,



tworzenie warunków równych szans i walka z patologiami społecznymi.
EKO-GEO Consulting

94

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Parczew na lata 2011-2023
Działania do przeprowadzenia:
Działanie 3.1. przestrzenne, na rzecz rozwoju infrastruktury społecznej, kulturalnej i turystycznej,
przez rewaloryzację zabudowy i zagospodarowania obszaru stanowiącego zaplecze ścisłego
centrum miasta, w tym projekty:
3.1.1. Renowacja i rewaloryzacja zabudowy południowej pierzei ul.11-go Listopada (przebudowa
części frontowej budynków dla wzbogacenia powierzchni usług, remonty elewacji, przyłącza) budynki

na

posesjach

o

ew.:1789/1,1792,

1793/1,1794/1,

1795/5,1799,1800,1802,

1803,

1804/3,1802,1803,1804/3,1807/1,1809,1811,1813,1814;
3.1.2. Renowacja zabudowy (elewacje, przyłącza) - wschodnia pierzeja ul. Kościelnej budynki na
posesjach o nr ew.: 1789/1,1789/2,1790/5,1790/4,1790/2,793/2,1791,
3.1.3.

Renowacja i rewaloryzacja zabudowy północnej pierzei ulicy Strażackiej, budynki na

posesjach o nr ew. 905/2,906/2, 907,908,909,910,911,912/2,913,914,915,916,
3.1.4. Renowacja zabudowy południowej pierzei ulicy Szerokiej budynki na posesjach o nr ew.903/3,
903/5.
Działanie

3.2.

przestrzenne,

na

rzecz

rozwoju

infrastruktury społecznej,

kulturalnej

i turystycznej, przez: wykorzystanie charakterystycznych dla Parczewa walorów (podwórek) do
podkreślenia charakteru Miasta (np. ogródki kawiarniane, galerie autorskie, malarskie, fotograficzne)
itp.) przy jednoczesnym tworzeniu nowych miejsc pracy, w tym projekt:
3.2.1

Urządzenie przestrzeni wnętrza (projekt koncepcyjny, dyskusja publiczna, realizacja),

w obrębie posesji o nr ew.:1817/1 przy ul.11-go Listopada,


działania dla podkreślenia historycznego układu urbanistycznego – (prawdopodobny
przebieg

murów miejskich) – mające znaczenie dla tożsamości mieszkańców, w tym

projekt:
3.2.2.

Zagospodarowanie terenu i iluminacja, służąca

podkreśleniu historycznego układu

urbanistycznego.
Działanie 3.3. – przestrzenne, na rzecz rozwoju infrastruktury społecznej, kulturalnej i turystycznej,
przez: działania dla podkreślenia historycznego układu urbanistycznego – (prawdopodobny przebieg
murów miejskich) przez: uzupełnienie zabudowy w rejonie Żabiej na cele usługowe związane
z turystyką - np. informacja turystyczna, gastronomia, pensjonat itp., w tym projekty:
3.3.1. Realizacja zabudowy w pierzei ul. Żabiej (usługi związane z turystyką lub zabudowa
mieszkaniowa z usługami), posesja o nr ew. 851,
3.3.2. Realizacja urządzenia terenu (oświetlenie – iluminacje wybranych obiektów i przestrzeni).
Działanie 3.4. – przestrzenne, na rzecz rozwoju transportu, w tym projekt:
3.4.1. budowa infrastruktury (wod.- kan., CO, gaz, energetyka, oświetlenie uliczne) i nawierzchni ulicy
Nadwalna (2);

EKO-GEO Consulting

95

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Parczew na lata 2011-2023
Działanie 3.5. – gospodarcze, w sferze rozwoju przedsiębiorczości, w tym projekty:
3.5.1. Wspieranie przedsiębiorczości dla zagospodarowania usług i przestrzeni otwartych (miejsca
pracy) przez m.in. program finansowych mechanizmów wsparcia (np. lokalny fundusz poręczeń),
wykorzystania programów pomocowych dla zdefiniowanych zadań inwestycyjnych;
3.5.2. Rozwój infrastruktury społecznej (miejsca pracy), w tym programy uruchamiania finansowych
mechanizmów wsparcia (np. lokalny fundusz poręczeń),
3.5.3. Rozwój infrastruktury kulturalnej i

turystycznej (usługi), w tym programy wykorzystania

programów pomocowych dla zdefiniowanych zadań inwestycyjnych.
Działanie 3.6. – społeczne dla aktywizacji społeczności lokalnej na rzecz tworzenia równych szans,
w tym:
3.6.1 Tworzenie poczucia więzi mieszkańców z miejscem zamieszkania (dyskusje publiczne,
działania placówek oświaty dla aktywizacji środowisk dziecięcych i młodzieżowych).

Projekty i zadania inwestycyjne:
Teren
1
3.
Plac
Wolności
-PCKNadwalna
Konotopa

Projekty
Zadania inwestycyjne
2
3
3.1.1
Renowacja
i budynki o nr.ew.: 1789/1,1792, 1793/1, 1794/1, 1795/5,
rewaloryzacja
1799,
1800,1802,1803,
1804/3,
1802,1803,
zabudowy
1804/3,1807/1, 1809, 1811,1813,1814,
południowej pierzei
ul. 11-go Listopada przebudowa części
frontowej budynków
dla wzbogacenia
powierzchni usług
(remonty elewacji,
przyłącza).
3.1.2. Renowacja zabudowy
wschodniej pierzei ul.
Kościelnej.

budynki o nr.ew. 1789/2,1790/5,1790/4, 1790/2, 1793/2,
1791;

3.1.3. Renowacja i
rewaloryzacja
zabudowy północnej
pierzei ul. Strażackiej.

budynki
o
nr.ew.:
905,906,
910,911,912/2,913,914,915,916

3.1.4. Renowacja zabudowy
południowej pierzei ul.
Szerokiej.

budynki o nr.ew.: 903/3, 903/5

3.2.1.Urządzenie przestrzeni
wnętrza przy ul. 11 –
go
Listopada
dla
podkreślenia
historycznego układu
urbanistycznego

przyłącza, nawierzchnia (posadzka), mała architektura,
ul. 11-go Listopada nr ew. 1817/1
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Teren

Projekty
3.2.2.Zagospodarowanie
terenu i iluminacja
służąca podkreśleniu
historycznego układu
urbanistycznego

Zadania inwestycyjne
realizacja zagospodarowania terenu i iluminacji,

3.3.1.Realizacja zabudowy w
pierzei ul. Żabiej
(usługi związane z
turystyką lub
zabudowa
mieszkaniowa z
usługami)

realizacja zabudowy na posesji o nr ew. 851

3.3.2 Realizacja urządzenia
terenu

oświetlenie- iluminacje wybranych obiektów i przestrzeni

3.4.1. Budowa infrastruktury
(wod. kan., CO, gaz
energetyka,
oświetlenie uliczne) i
nawierzchni ul.
Nadwalnej (2)
3.5.1 Wspieranie
przedsiębiorczości dla
zagospodarowania
usług i przestrzeni
otwartych (miejsca
pracy)
3.5.2 Rozwój infrastruktury
społecznej (miejsca
pracy)
3.5.3 Rozwój infrastruktury
kulturalnej i
turystycznej (usługi)
3.6.1 Tworzenie poczucia
więzi mieszkańców z
miejscem
zamieszkania.

realizacja infrastruktury ulicy
realizacja nawierzchni, oświetlenia

program finansowych mechanizmów wsparcia (np.
lokalny fundusz poręczeń), wykorzystania programów
pomocowych dla zdefiniowanych zadań inwestycyjnych

programy uruchamiania finansowych mechanizmów
wsparcia (np. lokalny fundusz poręczeń)
programy wykorzystania programów pomocowych dla
zdefiniowanych zadań inwestycyjnych
dyskusje publiczne, działania placówek oświaty dla
aktywizacji środowisk dziecięcych i młodzieżowych.

Oczekiwane rezultaty:


działania waloryzacyjne, porządkowe kwartału,



poprawa warunków zamieszkania,



wykorzystanie charakterystycznych dla Parczewa walorów (podwórek) do wzbogacenia
walorów ulicy,



realizacja ulicy Nadwalnej (2),



podkreślenie historycznego układu urbanistycznego – prawdopodobnego przebiegu murów
miejskich, mające znaczenie dla poczucia tożsamości mieszkańców,



uzupełnienie zabudowy w rejonie Żabiej na cele usługowe, w tym związane z turystyką - np.
informacja turystyczna, gastronomia, pensjonat itp.
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Jednostka odpowiedzialna za realizację: Gmina Parczew.
Planowany czas: 2014-2018
Finansowanie: Budżet Gminy, RPOWL, środki krajowe, inne środki

publiczne (Wspólnoty,

Spółdzielnia Mieszkaniowa, Prywatne).

Teren 4:

kwartał Plac Wolności - Bema– Konotopa - Piwonia – PCK

Źródło: Opracowanie własne

Cele działań:
 rewaloryzacja kwartału przez przywrócenie placom historycznym ich walorów przestrzeni
publicznych, porządkowanie istniejącej zabudowy przez m.in. ustalenie ściśle obowiązujących
linii i gabarytów zabudowy,
 tworzenie w tym obszarze ponad lokalnego centrum usługowego (administracja, banki, kultura,
handel, wyselekcjonowane usługi, hotel, gastronomia), wpisującego się w skalę miasta,
z pełnym respektem dla istniejącego układu urbanistycznego, istniejącej wartościowej
zabudowy i miejsc historycznych,
 stworzenie powiązań terenów miejskich z terenami zieleni nadrzecznej rzeki Piwonii.
Działania do przeprowadzenia:
Działanie 4.1. – przestrzenne, na rzecz rozwoju infrastruktury społecznej, kulturalnej i turystycznej
drogą wykorzystania walorów istniejących placów (dawnego dworca– PKS, istniejącego parkingu) dla
tworzenia indywidualnego nastroju obszaru (dzielnicy) w tym:


wzbogacenie o nowe funkcje ( usługowe, turystyczne),



modernizacje budynków (elewacje, przyłącza), realizowane przez projekty:

4.1.1. - Rewaloryzacja przestrzeni placu dawnego dworca PKS, (plan zagospodarowania, dyskusja
publiczna, realizacja),
4.1.2 - Renowacja północnej pierzei ul. Szerokiej.
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Działanie 4.2.- gospodarcze na rzecz wspierania przedsiębiorczości, dla tworzenia w tym obszarze
ponad lokalnego centrum usługowego poprzez:


wyznaczenie czytelnych granic przestrzeni publicznej, pół publicznej od prywatnej przez
ustalenie obowiązujących linii ogrodzeń,



urządzenie przestrzeni placów miejskich (dawnego dworca PKS), głównych ciągów pieszych,
jako przestrzeni reprezentacyjnej obszaru centrum miasta,



stworzenie powiązań z rzeką,



realizowane przez projekty:

4.2.1. Tworzenie oferty dla inwestorów,
4.2.2. Urządzenie placu obecnego parkingu miejskiego;
Działanie 4.3.- przestrzenne na rzecz wspierania przedsiębiorczości dla działań urządzenia
powiązań między „miastem” a rzeką, przez realizację strefy łączącej miasto z doliną rzeki Piwonii
poprzez zagospodarowanie rekreacyjne, w tym projekty:
4.3.1. Urządzenie powiązań z zielenią nadrzeczną rzeki Piwonii - Wykup terenów (plan
zagospodarowania, dyskusja publiczna),
4.3.2. Realizacja zagospodarowania: infrastruktura, nawierzchnie, zagospodarowanie rekreacyjne.
Działanie 4.4. - społeczne, w zakresie rozwoju zasobów ludzkich, poprzez zaangażowanie
społeczności lokalnej, szkół i innych środowisk, w działaniach na rzecz rewitalizacji społecznej
obszaru i wykorzystania atrakcyjności przestrzeni miejskiej (dyskusje, koncepcje rozwiązań,
prezentacje projektów),na rzecz:
4.4.1. Tworzenia poczucia więzi mieszkańców z miejscem zamieszkania,

poprzez udział

społeczności lokalnej, szkół, środowisk twórczych i zawodowych w dyskusjach, prezentacjach
projektów i programów, na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym i przywrócenia
odpowiedniej rangi historycznemu obszarowi centralnemu miasta,
4.4.2. Poprawa dostępności przestrzeni publicznej dla różnych grup wiekowych mieszkańców, w tym
osób niepełnosprawnych,
4.4.3. Aktywizacja środowisk młodzieżowych w programach i działaniach na rzecz poprawy jakości
przestrzeni, warunków bezpieczeństwa oraz tworzenia równych szans.
Projekty i zadania inwestycyjne:
Teren
1
4. kwartał:
Plac
WolnościBema KonotopaPiwonia

Projekty
2
4.1.1. Rewaloryzacja placu
dawnego dworca PKS

4.1.2. Renowacja północnej
pierzei ul. Szerokiej

Zadania inwestycyjne
3
1) plac dworca
- realizacja kanalizacji
- realizacja deszczówki
- skanalizowanie energetyki
- realizacja nawierzchni (posadzki)
2) plac dworca
- oświetlenie, urządzenie placu
ul. Szeroka
1) remonty elewacji budynków nr ew.
860,862,862/2,870,871,872,873/1,873/2
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Teren

Projekty

Zadania inwestycyjne

4.2.1. Tworzenie oferty dla
inwestorów

1) przygotowanie terenów (plan zagospodarowania,
dyskusja publiczna)

4.2.2.

Urządzenie placu
obecnego parkingu
miejskiego,

1) realizacja nawierzchni placu istn. parkingu
2) realizacja oświetlenia

4.3.1.Urządzenie powiązań
z zielenią
nadrzeczną rzeki
Piwonii,

1) przygotowanie terenów (plan zagospodarowania,
dyskusja publiczna)
2) wykup terenów dla urządzenia
alejek pieszych i ścieżek rowerowych

4.3.2.Realizacja
zagospodarowania
rekreacyjnego
4.4.1 Tworzenie poczucia
więzi mieszkańców
z miejscem
zamieszkania na
rzecz
przeciwdziałania
patologiom
społecznym i
przywrócenia
odpowiedniej rangi
historycznej
obszarowi
centralnemu miasta.
4.4.2 Poprawa dostępności
przestrzeni
publicznej dla
różnych grup
wiekowych
mieszkańców, w tym
osób
niepełnosprawnych,
4.4.3 Aktywizacja
środowisk
młodzieżowych w
programach i
działaniach na rzecz
poprawy jakości
przestrzeni,
warunków
bezpieczeństwa
oraz tworzenia
równych szans.

1) urządzenie alejek pieszych i ścieżek rowerowych
2) urządzenie zieleni i zagospodarowania
rekreacyjnego
udział społeczności lokalnej, szkół, środowisk
twórczych i zawodowych w dyskusjach,
prezentacjach projektów i programów

poprawa przestrzeni publicznej

programy i działania na rzecz poprawy jakości
przestrzeni.

Oczekiwane rezultaty:


działania waloryzacyjne, porządkowe kwartału,



sukcesywne wprowadzanie nowej zabudowy o funkcjach typowych dla centrum miejskiego,
warunkiem zachowania respektu dla historycznego układu urbanistycznego i skali zabudowy,



urządzenie powiązań strefy centralnej z terenami nadrzecznymi.
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Jednostka odpowiedzialna za realizację: Gmina Parczew.
Planowany czas: 2014-2018
Finansowanie: Budżet Gminy, RPOWL, środki krajowe, inne środki publiczne (Wspólnoty,
Spółdzielnia Mieszkaniowa) środki prywatne.

Teren 5: Ulice Spółdzielcza, Strażacka, 11-go Listopada, PCK, Warszawska, Żabia, Bema, Szeroka,
Nowowiejska, Nowa, Nadwalna, Piwonia

Źródło: Opracowanie własne

Cele działań: rewaloryzacja strefy centralnej miasta przez podniesienie jakości przestrzeni
publicznej, jako warunkującej zachowania społeczne, w tym:
 przekształcenie ulicy 11-go Listopada od ul. PCK do Placu Wolności (włącznie) w pieszy
pasaż usługowo -handlowy,
 przywrócenie pozostałym ulicom charakteru ulic miejskich przez

porządkowanie linii

ogrodzeń i linii zabudowy,
 poprawa warunków zamieszkania poprzez modernizacje ulic w tym chodników i jezdni,
(nawierzchni i uzbrojenia podziemnego),
 zindywidualizowanie charakteru i nastroju poszczególnych ulic, przez stworzenie nastroju
ulicy jako wnętrza urbanistycznego (oświetlenie, mała architektura).
Działania do przeprowadzenia:
Działanie 5.1. przestrzenne, na rzecz rozwoju transportu, infrastruktury technicznej oraz
kształtowania ładu przestrzennego przez tworzenie warunków funkcjonowania centrum miejskiego
w miejscu historycznego centrum Parczewa (Plac Wolności – PCK) przez :
 wyznaczenie czytelnych granic przestrzeni publicznej od prywatnej
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 urządzenie przestrzeni i zagospodarowania głównych ciągów pieszych, jako przestrzeni
reprezentacyjnej obszaru centrum miasta (plan zagospodarowania),
 modernizacja nawierzchni ulic, realizacja uzbrojenia podziemnego (infrastruktura techniczna),
podłączenia do budynków, realizowane przez projekty:
5.1.1 - Przekształcenie ulicy 11-go Listopada (na odcinku Plac Wolności – ulica PCK) w pasaż
pieszy,
5.1.2. - Modernizacja ulicy11-go Listopada, (na odcinku PCK- Lubartowska),
5.1.3. – Modernizacja ulicy PCK,
5.1.4. - Modernizacja ulicy Spółdzielczej,
5.1.5. - Modernizacja ulicy Strażackiej,
5.1.6. – Modernizacja ulicy Żabiej
5.1.7. - Modernizacja ulicy Bema,
5.1.8.- Modernizacja ulicy Warszawskiej (odcinek rz. Konotopa – PCK) z uwzględnieniem
usytuowania w ścisłym centrum;
5.1.9. –Modernizacja ulicy Szerokiej,
5.1.10. - Modernizacja ulicy Nowowiejskiej,
5.1.11. - Modernizacja ulicy Nowej,
5.1.12. – Modernizacja ulicy Nadwalnej
5.1.13. – Modernizacja ulicy Piwonia.
Działanie 5.2 – gospodarcze, w zakresie:
5.2.1. Wspieranie przedsiębiorczości dla zagospodarowania przestrzeni przyulicznych,
5.2.2. Rozwój infrastruktury społecznej (miejsca pracy), kulturalnej turystycznej (usługi) wzdłuż
ciągów zmodernizowanych ulic;
Działanie 5.3. - społeczne, w zakresie:
5.3.1. Poprawa dostępności przestrzeni publicznej dla różnych grup wiekowych mieszkańców (w tym
osób niepełnosprawnych),
5.3.2. tworzenie warunków bezpieczeństwa,
5.3.3. Aktywizacja środowisk zwłaszcza młodzieżowych dla tworzenia nastroju ulicy (ekspozycje
twórczości artystycznej, spektakle uliczne itp.).

Projekty i zadania inwestycyjne:
Teren
1
5. ulice
11-go
Listopada,

Projekty
2
5.1.1 Przekształcenie ul. 11go Listopada w pasaż
pieszy (na odcinku ul.
Warszawskiej – ul. PCK)

Zadania inwestycyjne
3
kształtowanie ładu przestrzennego
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Teren

Projekty
5.1.2.
Modernizacja ulicy 11-go
Listopada, (na odcinku
PCK- Lubartowska),
z uwzględnieniem
charakteru miejskiego ulicy

PCK

5.1.3. Modernizacja ulicy
PCK,

Spółdzielcza,

5.1.4. Modernizacja ulicy
Spółdzielczej

Strażacka

5.1.5. Modernizacja ulicy
Strażackiej

Żabia,

5.1.6. Modernizacja ulicy
Żabiej

Bema,

5.1.7. Modernizacja ulicy
Bema

Warszawska,

5.1.8. Modernizacja ulicy
Warszawskiej, na odcinku
rzeki Konotopy – PCK z
uwzględnieniem
usytuowania w ścisłym
centrum
5.1.9. Modernizacja ulicy
Szeroka

Szeroka,

Nowowiejska,

5.1.10. Modernizacja ulicy
Nowowiejskiej

Nowa,

5.1.11. Modernizacja ulicy
Nowej

Nadwalna

5.1.12. Modernizacja ulicy
Nadwalnej

Piwonia

5.1.13. Modernizacja ulicy
Piwonia

Zadania inwestycyjne
2) nawierzchnia jezdni i chodników,
-oświetlenie, mała architektura
3) podłączenia do budynków
1) infrastruktura techniczna
2) nawierzchnia jezdni i chodników,
-oświetlenie, mała architektura
3) podłączenia do budynków
1) infrastruktura techniczna
2) nawierzchnia jezdni i chodników,
-oświetlenie, mała architektura
3) podłączenia do budynków
1) infrastruktura techniczna
2) nawierzchnia jezdni i chodników -oświetlenie
3) podłączenia do budynków
1) infrastruktura techniczna
2) nawierzchnia jezdni i chodników –oświetlenie
3) podłączenia do budynków
1) infrastruktura techniczna
2) nawierzchnia jezdni i chodników,
-oświetlenie, mała architektura
3) podłączenia do budynków
1) infrastruktura techniczna
2) ) nawierzchnia jezdni i chodników,
-oświetlenie, mała architektura
3) podłączenia do budynków
1) infrastruktura techniczna
2) nawierzchnia jezdni i chodników,
-oświetlenie
3) podłączenia do budynków

1) infrastruktura techniczna
2) ) nawierzchnia jezdni i chodników,
-oświetlenie, mała architektura
3) podłączenia do budynków
1) infrastruktura techniczna
2) ) nawierzchnia jezdni i chodników,
-oświetlenie, mała architektura
3) podłączenia do budynków
1) infrastruktura techniczna
2) ) nawierzchnia jezdni i chodników,
-oświetlenie, mała architektura
3) podłączenia do budynków
1) infrastruktura techniczna
2) ) nawierzchnia jezdni i chodników,
-oświetlenie, mała architektura
3) podłączenia do budynków
1) infrastruktura techniczna
2) ) nawierzchnia jezdni i chodników,
-oświetlenie, mała architektura
3) podłączenia do budynków

Oczekiwane rezultaty:
 poprawa bezpieczeństwa ruchu,
 wzrost więzi mieszkańców z centrum miasta przez przekształcenie ulicy 11-go Listopada
w pasaż pieszy,
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 stworzenie nowych miejsc pracy przez aktywizację gospodarczą ciągu ulicy 11-go Listopada,
uzupełnienie i nasycenie usługami komercyjnymi,
 dyscyplinowanie zabudowy przez ustalenie rygorów warunkujących zachowanie respektu dla
historycznego układu urbanistycznego, linii zabudowy, podziału na przestrzeń pieszą
i przestrzeń samochodową,
 modernizacja ulic, skanalizowanie napowietrznych sieci energetycznych i wyposażenie ulicy
w sieci (podziemne) inżynierii miejskiej.
Jednostka odpowiedzialna za realizację: Gmina Parczew.
Planowany czas: 2014-2018
Finansowanie: Budżet Gminy, RPOWL, środki krajowe, inne środki publiczne i środki prywatne.

PROJEKTY I ZADANIA III ETAPU (2019-2023)
Teren 6: kwartał: Piwonia - 11 Listopada – Parkowa (zabudowa mieszkaniowa z usługami)

Źródło: Opracowanie własne

Cele działań:
 rewitalizacja

kwartału

poprzez

działania

modernizacyjne,

renowacyjne,

porządkowe

i aktywizację społeczności lokalnej do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i tworzeniu
równych szans,
 stworzenie warunków dla powiązania miasta z rzeką Piwonią poprzez istniejące tereny
zabudowy,
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Działania do przeprowadzenia:
Działanie 6.1. – przestrzenne, na rzecz rozwoju infrastruktury kulturalnej, społecznej i turystycznej,
realizowane przez projekty:
6.1.1 Poprawa stanu ładu przestrzennego w obszarze:


uporządkowanie przestrzeni miejskich stanowiących główne ciągi komunikacyjne przez
wyznaczenie granic przestrzeń publiczna (ogólnodostępnej) – przestrzeń prywatna, przez
ustalenie obowiązujących linii ogrodzeń (plan zagospodarowania);

6.1.2. Tworzenia indywidualnego nastroju obszaru przez:


wzbogacenia o nowe funkcje ( usługowe, turystyczne);

6.1.3 Zagospodarowanie terenów zieleni parkowej rzeki Piwonii;
6.1.4. Urządzenie powiązań pomiędzy przestrzenią miejską a terenami nadrzecznymi;
Działanie 6.2 – gospodarcze, w zakresie wspieranie przedsiębiorczości, w tym projekty:
6.2.1. Wspieranie przedsiębiorczości lokalnej dla zagospodarowania przestrzeni nadrzecznej;
6.2.2. Rozwoju infrastruktury turystycznej (usługi);
Działanie 6.3. - społeczne, w zakresie rozwoju zasobów ludzkich, w tym projekty:
6.3.1. Aktywizacja środowisk młodzieżowych do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i walki
z patologiami społecznymi,
6.3.2 Inspirowanie aktywności mieszkańców do działań waloryzacyjnych w miejscu zamieszkania i
w przestrzeni publicznych dzielnicy.
Projekty i zadania inwestycyjne:
Teren
Projekty
1
2
6.1.1 Poprawa stanu ładu
6.
kwartał:
przestrzennego
Piwonia-11go ListopadaParkowa

6.1.2 Tworzenie
indywidualnego nastroju
obszaru
6.1.3.zagospodarowanie
terenów zieleni parkowej
rzeki Piwonii
6.1.4. urządzenie powiązań
pomiędzy przestrzenią
miejską a terenami
nadrzecznymi
6.2.1 Wspieranie
przedsiębiorczości lokalnej
dla zagospodarowania
przestrzeni nadrzecznej
6.2.2. Rozwój infrastruktury
turystycznej (usługi)
6.3.1 Aktywizacja

Zadania inwestycyjne
3
uporządkowanie
przestrzeni
miejskich
stanowiących główne ciągi komunikacyjne przez
wyznaczenie
granic
przestrzeń
publiczna
(ogólnodostępnej) – przestrzeń prywatna, przez
ustalenie obowiązujących linii ogrodzeń (plan
zagospodarowania);
wzbogacenia o nowe funkcje (usługowe, turystyczne)
1) zagospodarowanie terenów zieleni parkowej rzeki
Piwonii,
2) urządzenie powiązań (tereny zabudowy - rzeka
Piwonia) alejki, zieleń urządzona,
4) realizacja infrastruktury turystycznej - usługi
gastronomiczne
1) realizacja infrastruktury turystycznej
2) realizacja usług rekreacyjnych
3) realizacja usług gastronomicznych
zagospodarowania powiązań „miasto-rzeka”
rozwój zasobów ludzkich
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Teren

Projekty
środowisk młodzieżowych
do przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu i
walki z patologiami
społecznymi
6.3.2 Inspirowanie
aktywności mieszkańców
do działań waloryzacyjnych
w miejscu zamieszkania i
w przestrzeni publicznych
dzielnicy

Zadania inwestycyjne

rozwój zasobów ludzkich

Oczekiwane rezultaty:


działania waloryzacyjne, porządkowe kwartału



poprawa warunków zamieszkania i bezpieczeństwa,



modernizacja i doposażenie w sieci inżynierii miejskiej,



uporządkowanie ogródków przyulicznych, linii ogrodzeń,



przekształcenie doliny Piwonii w tereny rekreacji ogólnodostępnej, w tym likwidacja,
przebudowa zabudowy gospodarczej na tyłach działek, wykorzystanie tej zabudowy na cele
np. agroturystyki, wypożyczalnie rowerów.

Jednostka odpowiedzialna za realizację: Gmina Parczew.
Planowany czas: 2019-2023
Finansowanie: Budżet Gminy, RPOWL, środki krajowe, inne środki publiczne i prywatne.
Teren 7: Dawny cmentarz żydowski

Źródło: Opracowanie własne
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Cele działań:


stworzenie przestrzeni miejskiej posiadającej cechy miejsca unikalnego.

Działania do przeprowadzenia:
Działanie 7.1. – przestrzenne w zakresie rozwoju infrastruktury społecznej, kulturalnej i turystycznej,
dla tworzenia indywidualnego nastroju obszaru, przez wzbogacenie o nowe funkcje ( usługowe,
turystyczne), zapewnienie obsługi komunikacyjnej (parkingi), w tym projekty:
7.1.1. Urządzenie przestrzeni dla różnych form użytkowania,
7.1.2 Realizacja parkingu, placów i ciągów pieszych.

Działanie 7.2 – gospodarcze, w zakresie wspierania przedsiębiorczości, w tym projekty:
7.2.1. Wspieranie przedsiębiorczości lokalnej dla zagospodarowania i urządzenia przestrzeni, w tym
(konkurs) dyskusja publiczna,
- realizacja zagospodarowania i

ewentualnej zabudowy kubaturowej (muszla koncertowa, sala

ekspozycyjna historii miasta);
7.2.2. Rozwój infrastruktury turystycznej (przewodnicy), w tym:
- imprez kulturalnych - tworzenie i realizacja programów;
Działanie 7.3.- społeczne, w zakresie rozwoju zasobów ludzkich, w tym projekty:
7.3.1 Stworzenie

oferty turystycznej i kulturalnej, w oparciu o wykorzystanie atrakcyjności

usytuowania terenu cmentarza,
7.3.2 Aktywizacja mieszkańców dla podniesienia dbałości o estetykę i wykorzystanie tego miejsca,
jako miejsca pamięci przeszłości wielokulturowej miasta (spektakle, ekspozycje),
7.3.3 Aktywizacja środowisk młodzieżowych na rzecz uczestnictwa w tworzeniu oferty kulturalnej.
Projekty i zadania inwestycyjne:
Teren
Projekty
1
2
7.
7.1.1 Urządzenie
Teren dawnego przestrzeni dla różnych
cmentarza
form użytkowania
żydowskiego

7.1.2 Realizacja parkingu,
przestrzeni pieszej
7.2.1 Wspieranie
przedsiębiorczości
lokalnej dla
zagospodarowania i
urządzenia przestrzeni
7.2.2 Rozwój
infrastruktury turystycznej
(przewodnicy)

Zadania inwestycyjne
3
1) realizacja infrastruktury
2) urządzenie zagospodarowania dla różnych form
użytkowania
3) opracowanie programów dla imprez:
- kulturalnych,
- rozrywkowych
- innych okazjonalnych
1) realizacja parkingu
- infrastruktura, nawierzchnia
2) realizacja placów i ciągów pieszych
realizacja zagospodarowania i
ewentualnej
zabudowy kubaturowej (muszla koncertowa, sala
ekspozycyjna historii miasta

promowanie imprez kulturalnych realizacja programów
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Teren

Projekty
7.3.1 Stworzenie oferty
turystycznej i kulturalnej,
w oparciu o
wykorzystanie
atrakcyjności
usytuowania terenu
cmentarza
7.3.2 Aktywizacja
mieszkańców dla
podniesienia dbałości
o estetykę i
wykorzystanie tego
miejsca, jako miejsca
pamięci przeszłości
wielokulturowej miasta
(spektakle, ekspozycje)
7.3.3 Aktywizacja
środowisk młodzieżowych
na rzecz uczestnictwa w
tworzeniu oferty
kulturalnej

Zadania inwestycyjne
zagospodarowanie terenu

(spektakle, ekspozycje, inscenizacje historyczne),

rozwój zasobów ludzkich

Oczekiwane rezultaty:
działania rewaloryzacyjne, porządkowe terenu,
wykorzystanie historycznego miejsca jako elementu wpływającego na

poprawę oferty turystycznej

miasta, jako miejsca spacerów, refleksji, inscenizacji historycznych, imprez kulturalnych itp.
Jednostka odpowiedzialna za realizację: Gmina Parczew.
Planowany czas: 2019-2023
Finansowanie: Budżet Gminy, RPOWL, środki krajowe, inne środki publiczne i prywatne.
Teren 8: osiedle Spółdzielcza – Wyszyńskiego - Jana Pawła II (osiedle: wspólnota/spółdzielnia)

Źródło: Opracowanie własne
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Cele działań:


waloryzacja osiedla przez działania modernizacyjne, renowacyjne, porządkowe oraz
aktywizację społeczności lokalnej do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i działań na
rzecz tworzenia równych szans.

Działania do przeprowadzenia:
Działanie 8.1. – przestrzenne dotyczące remontów i modernizacji istniejących zasobów
mieszkaniowych:


waloryzacja zabudowy przez remonty, renowacje i zagospodarowanie terenu osiedla, poprzez
rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne, w tym projekty:

8.1.1. Renowacja i waloryzacja zabudowy (elewacje, przyłącza)
Działanie 8.2. – przestrzenne dotyczące remontów i modernizacji istniejących zasobów
mieszkaniowych:


urządzenie wnętrz blokowych (podwórek) dla podkreślenia charakteru obszaru stanowiącego
zaplecze ścisłego centrum miasta, przez rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne,
w tym projekty:

8.2.1. Urządzenie terenu wnętrz międzyblokowych.
Działanie 8.3. - przestrzenne

dotyczące remontów i modernizacji istniejących zasobów

mieszkaniowych:


poprawa estetyki istniejących urządzeń rekreacyjnych- miejsc zabaw dla dzieci i odpoczynku
dla dorosłych, przez rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne, w tym projekty:

8.3.1. Realizacja nowych urządzeń: piaskownice, huśtawki i inne urządzenia dla różnych grup
wiekowych
8.3.2. Realizacja nowych miejsc i urządzeń rekreacji dla osób dorosłych;
Działanie 8.4. - działania społeczne, na rzecz:


tworzenia równych szans, przez tworzenie poczucia więzi mieszkańców osiedla,



stworzenie przestrzeni wewnątrz - osiedlowej , spełniającej współczesne wymogi wszystkich
grup wiekowych, w tym przez zadania inwestycyjne:

8.4.1- Urządzenie przestrzeni wspólnej - miejsca spotkań, (dyskusji, rozrywki) dla wszystkich grup
wiekowych, w tym osób niepełnosprawnych.
Projekty i zadania inwestycyjne:
Teren
1
8.
Spółdzielcza
Wyszyńskie
go-Jana
Pawła II

Projekty
2
8.1.1. renowacja i
waloryzacja zabudowy
(elewacje, przyłącza)

Zadania inwestycyjne
3
1) budynek nr ew.1984/1
2) budynek nr ew.1984/2
3) budynek nr ew.1986/3
4) budynek nr ew.1984/4
5) budynek nr ew. 1984/20
6) budynek nr ew.2427/2
7) budynek nr ew. 2427/3
8) budynek nr ew. 2427/4
9) budynek nr ew. 2427/5
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Teren

Projekty

Zadania inwestycyjne

8.2.1 Urządzenie wnętrz
międzyblokowych
(podwórek)
8.3.1 Realizacja nowych
urządzeń
8.3.2 Realizacja nowych
miejsc
i
urządzeń
rekreacji
dla
osób
dorosłych
8.4.1.Urządzenie
przestrzeni wspólnej miejsca spotkań,
(dyskusji, rozrywki) dla
wszystkich grup
wiekowych, w tym
osób
niepełnosprawnych

1)

urządzenie terenu wewnątrz-blokowego (od
strony ul. Wyszyńskiego)
2) urządzenie wnętrz (od strony ulic Spółdzielcza –
Sportowa -Jana Pawła II)
piaskownice, huśtawki i inne urządzenia dla różnych
grup wiekowych
realizacja przestrzeni

1) realizacja przestrzeni integracyjnej

Źródło: Opracowanie własne

Oczekiwane rezultaty:


modernizacja i remonty elewacji , wymiana pokryć dachowych,



poprawa estetyki osiedla,



zagospodarowanie miejsc rekreacji dla młodzieży, dorosłych i niepełnosprawnych.

Jednostka odpowiedzialna za realizację: Gmina Parczew.
Planowany czas: 2019-2023
Finansowanie: Budżet Gminy, RPOWL, środki krajowe, inne środki publiczne (Wspólnoty,
Spółdzielnia Mieszkaniowa, Prywatne).

Teren 9: Osiedle 11-go Listopada – Parkowa (2) - Spółdzielcza (spółdzielnia)

Źródło: Opracowanie własne
EKO-GEO Consulting
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Cele działań:


waloryzacja osiedla przez działania modernizacyjne, renowacyjne, porządkowe oraz
aktywizację społeczności lokalnej do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i działań
na rzecz tworzenia równych szans.

Działania do przeprowadzenia:
Działanie 9.1. – przestrzenne dotyczące remontów i modernizacji istniejących zasobów
mieszkaniowych:


waloryzacja zabudowy przez remonty, renowacje i zagospodarowanie terenu osiedla,
poprzez rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne, w tym projekty:

9.1.1. Renowacja i waloryzacja zabudowy (elewacje, przyłącza) stanowiącej obudowę ul.11-go
Listopada;
9.1.2. Renowacja i waloryzacja zabudowy (elewacje, przyłącza) stanowiącej obudowę ul. Parkowej
(2) – Spółdzielczej.
Działanie 9.2. – przestrzenne dotyczące remontów i modernizacji istniejących zasobów
mieszkaniowych:


urządzenie wnętrz międzyblokowych (podwórek), w tym projekt:

9.2.1. Urządzenie terenu wnętrz międzyblokowych;
9.2.2. Realizacja urządzeń: piaskownice, huśtawki i inne urządzenia dla dzieci;
Działanie 9.3. - działania społeczne, na rzecz:


tworzenia równych szans, przez tworzenie poczucia więzi mieszkańców osiedla,



stworzenie przestrzeni wewnątrz - osiedlowej , spełniającej

współczesne wymogi

wszystkich grup wiekowych, w tym projekt:
9.3.1. Urządzenie przestrzeni wspólnej

dla

wszystkich grup wiekowych, w tym

osób

niepełnosprawnych.
Projekty i zadania inwestycyjne:
Teren
1
9.
Osiedle
11-go
ListopadaSpółdzielczaParkowa (2)

Projekty
2
9.1.1. renowacja i waloryzacja zabudowy
stanowiącej obudowę ulicy 11-go Listopada
(płd pierzeja ulicy) -elewacje, przyłącza,
wymiana pokryć dachowych,
9.1.2.renowacja zabudowy stanowiącej obudowę
ulic Parkowej (2), Spółdzielczej elewacje,
przyłącza, wymiana pokryć dachowych,
9.2.1. Urządzenie wnętrz międzyblokowych
9.2.2. Projekt i realizacja urządzeń dla dzieci

9.3.1. Urządzenie przestrzeni integracyjnej i
edukacyjnej dla wszystkich grup wiekowych
(sąsiedztwo szkoły i przedszkola) w tym osób
niepełnosprawnych

EKO-GEO Consulting

Zadania inwestycyjne
3
zad.
1) budynek nr ew.1884/5
2) budynek nr ew.1984/9
3) budynek nr ew.1987/17
4) budynek nr ew.2300
1) urządzenie wnętrz mała
architektura, zieleń
2) realizacja urządzeń dla
dzieci
1)
urządzenie
przestrzeni
integracyjnej i
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Oczekiwane rezultaty:


modernizacja i remonty elewacji , wymiana pokryć dachowych,



poprawa estetyki osiedla,



poprawa warunków zamieszkania. Jednostka odpowiedzialna za realizację - Urząd Miejski
w Parczewie.

Jednostka odpowiedzialna za realizację: Gmina Parczew.
Planowany czas: 2019-2023
Finansowanie: Budżet Gminy, RPOWL, środki krajowe, inne środki publiczne (Spółdzielnia
Mieszkaniowa).
Teren 10: Osiedle 11-go Listopada - Jana Pawła II- Spółdzielcza-Parkowa (2) (spółdzielnia)

Źródło: Opracowanie własne

Cele projektu:


rewitalizacja osiedla przez działania modernizacyjne, renowacyjne, porządkowe oraz
aktywizację społeczności lokalnej do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i działań na
rzecz tworzenia równych szans.

Działania do przeprowadzenia:
Działanie 10.1. – przestrzenne dotyczące remontów i modernizacji istniejących zasobów
mieszkaniowych:


waloryzacja zabudowy przez remonty, renowacje i zagospodarowanie terenu osiedla, w tym
projekty:

10.1.1. renowacja i waloryzacja zabudowy (elewacje, przyłącza);
Działanie 10.2. –społeczne, na rzecz równych szans, przez tworzenie poczucia więzi mieszkańców
osiedla:


urządzenie wnętrz blokowych (podwórek) dla podkreślenia charakteru obszaru stanowiącego
zaplecze ścisłego centrum miasta, przez rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne,
w tym projekty:
EKO-GEO Consulting
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10.2.1. Urządzenie terenów wewnątrz międzyblokowych,
10.2.2. Urządzenie przestrzeni integracyjnej dla wszystkich grup wiekowych;
Projekty i zadania inwestycyjne:
Teren
1
10.
Osiedle
11-go
ListopadaJana Pawła
IISpółdzielcza
-Parkowa(2)

Projekty
Zadania inwestycyjne
2
3
10.1.1.renowacja i waloryzacja zabudowy - zad.
elewacje,
przyłącza,
wymiana
pokryć 1)budynek nr ew.1887/24
dachowych,
2)budynek nr ew.1887/25
3)budynek nr ew.1887/27
4)budynek nr
ew. 1887/28
5)budynek nr
ew. 1887/29
6)budynek nr
ew. 1887/30
10.2.1. Urządzenie wnętrz międzyblokowych
1) zagospodarowanie terenu, mała
architektura, zieleń

10.2.2. Urządzenie przestrzeni integracyjnej 1) urządzenie i wyposażenie
dla wszystkich grup wiekowych w tym osób przestrzeni integracyjnej
niepełnosprawnych
Oczekiwane rezultaty:


modernizacja i remonty elewacji , wymiana pokryć dachowych,



poprawa estetyki osiedla,



poprawa warunków zamieszkania,

Jednostka odpowiedzialna za realizację: Gmina Parczew.
Planowany czas: 2019-2023
Finansowanie: Budżet Gminy, RPOWL, Spółdzielnia Mieszkaniowa środki krajowe, inne środki
publiczne.
Teren 11: ulica Krzywa

Źródło: Opracowanie własne
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Cele działań: poprawa warunków technicznych chodników i jezdni, oraz uzbrojenia podziemnego;
Działania do przeprowadzenia:
Działanie 11.1.- przestrzenne, na rzecz rozwoju infrastruktury technicznej, w tym obsługi
komunikacyjnej, infrastrukturalnej i ładu przestrzennego, poprzez:


wyznaczenie czytelnych granic przestrzeni publicznej od prywatnej



modernizacja nawierzchni ulic, realizacja uzbrojenia podziemnego (infrastruktura
techniczna), realizowane przez projekty:

11.1.1 – Modernizacja ulicy Krzywej.
11.1.2. – Modernizacja ulicy Pogodnej (plan zagospodarowania dla wyznaczenia czytelnych granic
przestrzeń publiczna/przestrzeń prywatna, realizacja infrastruktury, nawierzchni)

Projekty i zadania inwestycyjne:
Teren
1
11.
ulice:
Krzywa,
Pogodna

Projekty
2
11.1.1. Modernizacja ulicy Krzywej

Zadania inwestycyjne
3
1) infrastruktura techniczna
2) nawierzchnia jezdni i chodników,
-oświetlenie
(plan zagospodarowania dla wyznaczenia
czytelnych
granic
przestrzeń
publiczna/przestrzeń
prywatna,
realizacja infrastruktury, nawierzchni)

Oczekiwane rezultaty: poprawa warunków technicznych chodników, nawierzchni jezdni oraz
uzbrojenia podziemnego;
Jednostka odpowiedzialna za realizację: Gmina Parczew.
Planowany czas: 2019-2023
Finansowanie: Budżet Gminy, RPOWL, środki krajowe, inne środki publiczne.
Teren 12: Osiedle Kolejowa- Harcerska- Polna (zabudowa mieszkaniowa z usługami)

Źródło: Opracowanie własne
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Cele działań:


przez porządkowanie linii zabudowy, linii ogrodzeń, skali zabudowy utrzymanie charakteru
przedmieścia, detalu architektonicznego, materiałów budowlanych – uzupełnienie usługami,
utrzymanie unikalnego charakteru przedmieścia oraz poczucia tożsamości z miejscem
zamieszkania.

Działania do przeprowadzenia:
Działanie 12.1. – przestrzenne, dotyczące remontów i renowacji istniejących zasobów
mieszkaniowych:


waloryzacja zabudowy i zagospodarowania terenu osiedla, przez rozwiązania przestrzenne i
techniczne, w tym projekty:

12.1.1. Wyznaczenie granic - przestrzeń publiczna/przestrzeń prywatna przez linie ogrodzeń oraz
przestrzeń ulicy (chodniki, jezdnie);
12.1.2. Urządzenie terenu ulicy Polnej- infrastruktura (sieć ciepłownicza), chodniki, jezdnie.
Projekty i zadania inwestycyjne:
Teren
1
12.
KolejowaHarcerska -Polna

Projekty
2
12.1.1 ustalenie granicprzestrzeń publicznaprzestrzeń prywatna
12.1.2.Urządzenie terenu ulicy
Polnej

Zadania inwestycyjne
3
1) plan zagospodarowania

1) infrastruktura techniczna
2) nawierzchnia jezdni i chodników,
-oświetlenie

Oczekiwane rezultaty:


uporządkowanie przestrzeni frontowej działek i ogródków przydomowych,



uporządkowanie linii ogrodzeń.

Jednostka odpowiedzialna za realizację: Gmina Parczew.
Planowany czas: 2019-2023
Finansowanie: Budżet Gminy, RPOWL, środki krajowe, inne środki publiczne.
Teren 13: Osiedle: Polna - Harcerska- Jana Pawła ll (zabudowa mieszkaniowa z usługami)

Źródło: Opracowanie własne
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Cele działań:


poprawa estetyki,



urządzenie miejsc rekreacji dla dzieci i dla dorosłych,



poprawa warunków zamieszkania,



wzrost tożsamości z miejscem zamieszkania;

Działania do przeprowadzenia:
Działanie 13.1. – przestrzenne, dotyczące remontów i renowacji istniejących zasobów
mieszkaniowych, w tym:


waloryzacja zabudowy przez rozwiązania przestrzenne i techniczne, w tym projekt:

13.1.1. Renowacja i waloryzacja zabudowy (elewacje, przyłącza),
Działanie

13.2.

–

przestrzenne

dotyczące

remontów

i

renowacji

istniejących

zasobów

mieszkaniowych, w tym:


urządzenie

wnętrz międzyblokowych

(podwórek), przez

rozwiązania

przestrzenne

i

techniczne, w tym projekty:
13.2.1. Urządzenie terenu zewnętrznego budynków ( od strony ulic Jana Pawła II - Polnej)
13.2.2. Urządzenie wnętrz międzyblokowych w terenie wewnętrznym osiedla, w tym urządzenia dla
dzieci;
Działanie 13.3. - społeczne, na rzecz tworzenia równych szans, przez tworzenie poczucia więzi
mieszkańców osiedla, w tym projekt:
13.3.1. Urządzenie przestrzeni wspólnej

dla wszystkich grup wiekowych, w tym osób

niepełnosprawnych.
Projekty i zadania inwestycyjne:
Teren
Projekty
1
2
13.1.1.Renowacja i waloryzacja
13.
Polna – Harcerska zabudowy
-elewacje, przyłącza,
Jana Pawła
wymiana pokryć dachowych,

13.2.1. Urządzenie terenu
zewnętrznego budynków (od
strony ulic Jana Pawła II – Polnej)
13.2.2. Urządzenie wnętrz
międzyblokowych w tym
urządzeń dla dzieci
13.3.1.Urządzenie przestrzeni dla
wszystkich grup wiekowych w
tym osób niepełnosprawnych
EKO-GEO Consulting

Zadania inwestycyjne
3
zad.
1)budynek nr ew.2690/5
2)budynek nr ew. 2690/6
3)budynek nr ew. 2690/7
4)budynek nr ew. 2690/8
5)budynek nr ew. 2690/9
6)budynek nr ew. 2690/14
6)budynek nr ew. 2690/15
6)budynek nr ew. 2690/17
1) zagospodarowanie terenu, zieleń

1) zagospodarowanie terenu, mała
architektura, zieleń
1) urządzenie i wyposażenie przestrzeni
integracyjnej
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Oczekiwane rezultaty:


poprawienie warunków zamieszkania (remonty) i poprawę walorów estetycznych powinno
podnieść

standardy

zamieszkania,

zlikwidować

zjawiska

wykluczenia

społecznego

i przeciwdziałać niektórym patologiom.
Jednostka odpowiedzialna za realizację: Gmina Parczew.
Planowany czas: 2019-2023.
Finansowanie: Budżet Gminy, RPOWL, środki krajowe, inne środki publiczne (Spółdzielnia
Mieszkaniowa).

Teren 14: zbiornik wodny

Źródło: Opracowanie własne

Cele działań:


zagospodarowanie zdegradowanych terenów nadrzecznych i wodnych, wykorzystanie dla
celów rekreacji.

Działania do przeprowadzenia:
Działanie 14.1. – przestrzenne, dotyczące rozwoju infrastruktury społecznej, kulturalnej,
turystycznej, przez:


przystosowanie naturalnego zbiornika wodnego i jego otoczenia do

użytkowania

rekreacyjnego, w tym projekty:
14.1.1. Przystosowanie zbiornika wodnego do funkcji kąpieliska,
14.1.2. Urządzenie terenu wokół zbiornika, w tym wyposażenie w infrastrukturę (wodociąg, kan.
sanitarna energetyka),
14.1.3. Zagospodarowanie terenu dla działalności kulturalnej (imprezy sezonowe),
14.1.4. Urządzenia obsługi użytkowników i turystów (sanitarne ew. camping).
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Projekty i zadania inwestycyjne:
Teren
1
14.
Zbiornik
wodny

Projekty
2
14.1.1. Przystosowanie naturalnego
zbiornika wodnego do funkcji
kąpieliska,

Zadania inwestycyjne
3
1) infrastruktura techniczna
2) realizacja kąpieliska w wydzielonej
części zbiornika wodnego

14.1.2. Urządzenie terenu - wyposażenie w
infrastrukturę,

1) wodociąg
2) kanalizacja sanitarna,
3) energetyka,
1) urządzenie miejsca
kulturalnych
1) infrastruktura
2) dojazd + parking
3) ewent.camping

14.1.3. Urządzenie terenu dla działalności
kulturalnej (imprezy letnie)
14.1.4. Urządzenia obsługi użytkowników i
turystów

dla

imprez

Oczekiwane rezultaty:


zagospodarowanie istniejącego zbiornika wodnego w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów
zurbanizowanych, powinno przyczynić się do poprawy sytuacji gospodarczej miasta, tworzyć
miejsca pracy, przy prowadzeniu działań promocyjnych sprzyjać przyciąganiu zewnętrznych
inwestorów.

Jednostka odpowiedzialna za realizację - Gmina Parczew.
Planowany czas - 2019-2023.
Finansowanie: Budżet Gminy, RPOWL, środki krajowe, inne środki publiczne i prywatne.
Teren 15: przedszkole przy ul. Wojska Polskiego

Źródło: Opracowanie własne

Cele działań:


poprawa jakości przestrzeni wewnętrznej i zewnętrznej budynku przedszkola oraz standardów
świadczonych usług.
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Działania do przeprowadzenia:
Działanie 15.1. – przestrzenne, dotyczące rozwoju infrastruktury społecznej, przez:


remont i modernizację obiektu oraz jego otoczenia w obrębie działki przedszkola, w tym
projekty:

15.1.1. Remont i modernizacja obiektu Przedszkola,
15.1.2. Wyposażenie obiektu Przedszkola,
15.1.3. Zagospodarowanie i urządzenie terenu wokół Przedszkola,
Projekty i zadania inwestycyjne:
Teren
Projekty
1
2
15.1.1. Remont i modernizacja obiektu
15.
przedszkole
Przedszkola
przy ul.
Wojska
Polskiego
15.1.2. Wyposażenie wewnętrzne obiektu
Przedszkola
15.1.3. zagospodarowanie i urządzenie
terenu wokół obiektu Przedszkola,

Oczekiwane rezultaty: remont i modernizacja

Zadania inwestycyjne
3
1) infrastruktura techniczna
2) elewacje, pokrycie dachu
3) urządzenie i wyposażenie wewnętrzne
1) instalacje wewnętrzne
2) urządzenie i wyposażenie wewnętrzne
1) urządzenie zagospodarowania terenu i
zieleni
2) urządzenie małej architektury

obiektu, wymiana i uzupełnienie wyposażenia,

zagospodarowanie, urządzenie i wyposażenie terenu w urządzenia rekreacyjne.
Jednostka odpowiedzialna za realizację: Gmina Parczew.
Planowany czas: po roku 2023
Finansowanie: Budżet Gminy, RPOWL, środki krajowe, środki publiczne.
Teren 16: Szkoła gminna przy ul. Spółdzielczej

Źródło: Opracowanie własne

Cele działań: poprawa stanu technicznego i wyposażenia obiektu

oraz zagospodarowania

i rządzenia terenu.
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Działania do przeprowadzenia:
Działanie 16.1. – przestrzenne, dotyczące rozwoju infrastruktury społecznej, przez:


remont i modernizacja obiektu, w tym projekty:

16.1.1. Remont i modernizacja obiektu Szkoły,
16.1.2. Wyposażenie obiektu Szkoły,

Projekty i zadania inwestycyjne:
Teren
1
16. szkoła
przy ul.
Spółdzielczej

Projekty
2
16.1.1. Remont i modernizacja obiektu
16.1.2. Wyposażenie wewnętrzne
obiektu

Zadania inwestycyjne
3
1) infrastruktura techniczna
2) elewacje, pokrycie dachu
3) urządzenie i wyposażenie wewnętrzne
1) instalacje wewnętrzne
2) urządzenie i wyposażenie wewnętrzne

Oczekiwane rezultaty: remont i modernizacja obiektu szkoły, wymiana i uzupełnienie wyposażenia,
zagospodarowanie, urządzenie i wyposażenie terenu w urządzenia sportowe.
Jednostka odpowiedzialna za realizację: Gmina Parczew.
Planowany czas: 2019-2023.
Finansowanie: Budżet Gminy, RPOWL, środki krajowe, środki publiczne.

Teren 17: Szkoła ponadgminna przy ul. Wojska Polskiego

Źródło: Opracowanie własne

Cele działań: poprawa stanu technicznego i wyposażenia obiektu

oraz zagospodarowania

i urządzenia terenu.
EKO-GEO Consulting
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Działania do przeprowadzenia:
Działanie 17.1. – przestrzenne, dotyczące rozwoju infrastruktury społecznej, przez:


remont i modernizację obiektu oraz jego otoczenia w obrębie działki szkolnej , w tym:

17.1.1. Wyposażenie obiektu Szkoły,

Projekty i zadania inwestycyjne:
Teren
Projekty
1
2
17. Szkoła
17.1.1. Wyposażenie
przy ul. Wojska Polskiego
wewnętrzne obiektu
Szkoły

Oczekiwane rezultaty: remont i modernizacja

Zadania inwestycyjne
3
1) instalacje wewnętrzne
2) urządzenie i wyposażenie wewnętrzne

obiektu, wymiana i uzupełnienie wyposażenia,

zagospodarowanie, urządzenie i wyposażenie terenu w urządzenia sportowe.
Jednostka odpowiedzialna za realizację: Gmina Parczew.
Planowany czas: 2019-2023.
Finansowanie: Budżet Gminy, RPOWL, środki krajowe, środki publiczne.

Teren 18: rejon dworca PKP

Źródło: Opracowanie własne

Cele działań: wyeksponowanie wartościowych obiektów historycznej zabudowy i infrastruktury
kolejowej

EKO-GEO Consulting
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Działania do przeprowadzenia:
Działanie 18.1. – przestrzenne, dotyczące rozwoju infrastruktury społecznej, kulturalnej,
turystycznej, służące waloryzacji obiektów znaczących historię miasta, w tym projekty:
18.1.1. Remont i modernizacja obiektu dworca PKP,
18.1.2. Wyposażenie obiektu dworca PKP,
18.1.3. Zagospodarowanie i urządzenie terenu wokół dworca PKP.
Projekty i zadania inwestycyjne:
Teren
Projekty
1
2
18.
Obiekty 18.1.1. Remont i modernizacja dworca
kolejowe
PKP
18.1.2. Rewaloryzacja wnętrz dworca
PKP
18.1.3. Zagospodarowanie otoczenia
obiektów dworca PKP

Zadania inwestycyjne
3
1) infrastruktura techniczna
2) elewacje, pokrycie dachu
3) urządzenie i wyposażenie wewnętrzne
1) rewaloryzacja i wyposażenie obiektów
2) urządzenie zagospodarowania terenu
urządzenie zieleni

Oczekiwane rezultaty: zagospodarowanie terenu dworca i jego bezpośredniego otoczenia sprzyjać
powinno rozwojowi infrastruktury kulturalnej jako atrakcyjne miejsce dla lokalizacji wszelkiego typu
usług, zwłaszcza wyselekcjonowanych usług kulturalnych nawiązujących do historii miasta.
Jednostka odpowiedzialna za realizację: Gmina Parczew.
Planowany czas: 2019-2023.
Finansowanie: Budżet Gminy, RPOWL, środki krajowe, środki publiczne.

Szczegółowe zestawienie planowanych działań przedstawia poniższa tabela.

EKO-GEO Consulting
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Teren

Wyszczególnienie działań

Poddziałania/ Projekty

Okres
realizacji

Cele

Oczekiwane rezultaty

Jednostka
odpowiedz
Finansowanie
ialna za
realizację

I ETAP- LATA 2011-2013
Działanie 1.1 Rozwój
infrastruktury kulturalnej,
społecznej, turystycznej,
dla odtworzenia centrum
miejskiego

1.1.1 Urządzenie charakterystycznych
podwórek przewidzianych dla
użytkowania jako przestrzenie
publiczne ogólnodostępne
1.1.2 Waloryzacja zabudowy przez
remonty i modernizacje.

1. Plac Wolności- PCK

1.2.1 Aktywizacja przestrzeni miejskiej,
Działanie 1.2 Rozwój
przedsiębiorczości

Działanie 1.3 Wzrost
atrakcyjności przestrzeni
miejskiej

1.2.2. Wspieranie przedsiębiorczości
dla zagospodarowania usług i
przestrzeni otwartych.
Podniesienie i wykorzystanie
atrakcyjności przestrzeni miejskiej, dla: 2011-2013
- tworzenia poczucia więzi
mieszkańców z reprezentacyjną
częścią miasta,
- poprawy dostępności przestrzeni
publicznej dla różnych grup wiekowych
mieszkańców, w tym osób
niepełnosprawnych
1.3.2. Tworzenie warunków
bezpieczeństwa, przez rozwiązania
techniczne.

Poprawa
funkcjonowania
centrum miejskiego
w miejscu
historycznego
centrum Parczewa.

Poprawa walorów
estetycznych przestrzeni
miejskiej aktywizująca
przedsiębiorczość
lokalną, stworzenie
Gmina
nowych miejsc pracy
Parczew.
przez wykorzystanie
rewaloryzowanych
przestrzeni,
wzbogacenie ich
usługami komercyjnymi

Budżet
Gminy, RPO
WL, środki
krajowe,
inne środki
publiczne i
krajowe

1.3.3. Poprawa kondycji substancji
miejskiej- uzupełnienie i odnowienie
elewacji hali miejskiej
EKO-GEO Consulting
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Teren

Wyszczególnienie działań

2. Osiedle 11 Listopada- Spółdzielcza- PCK

Działanie 2.1 Waloryzacja
zabudowy i
zagospodarowania terenu
osiedla przez działania
przestrzenne

Działanie 2.2
Przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu,
tworzeniu warunków dla
równych szans i poczucia
więzi mieszkańców

Poddziałania/ Projekty

Okres
realizacji

2.1.1 Renowacja zabudowy- elewacje
przyłącza, wymiana pokryć dachowych
2.1.2 Realizacja urządzeń dla dziecipiaskownice, huśtawki i inne
urządzenia dla różnych grup
wiekowych
2.1.3 Realizacja miejsc i urządzeń
rekreacji dla osób dorosłych i
niepełnosprawnych
2.2.1 Stworzenie przestrzeni
integracyjnej dla wszystkich grup
wiekowych, w tym osób
niepełnosprawnych (urządzenie miejsc
dla kontaktów, rekreacji, rozrywki)
2011-2013
2.3.1 Remont i modernizacja obiektu
Szkoły przy Wojska Polskiego

Działanie 2.3,
Rozwój infrastruktury
szkolnej
Działanie 2.4 Rozwój bazy
sportowo - rekreacyjnej
Działanie 2.5 Wzrost
atrakcyjności przestrzeni
miejskiej

2.3.2 Zagospodarowanie terenu
i urządzenie terenów sportowych przy
szkole przy ul. Wojska Polskiego

Cele

Oczekiwane rezultaty

Aktywizacja
społeczności
lokalnej do
przeciwdziałania
wykluczeniu
społecznemu i
tworzenie warunków
równych szans,
drogą poprawy
jakości przestrzeni
zamieszkania i
terenu osiedla,
działaniami
modernizacyjnymi,
renowacyjnymi i
waloryzacyjnymi

Zagospodarowanie
wnętrz
międzyblokowych,
poprawa więzi
międzysąsiedzkich i
relacji różnych grup
wiekowych, poprawa
stanu technicznego i
estetyki osiedla,
poprawa warunków
zamieszkania drogą
podniesienia jakości
przestrzeni wewnętrznej
budynków i zewnętrznej
terenu osiedla

Jednostka
odpowiedz
Finansowanie
ialna za
realizację

Gmina
Parczew.

Budżet
Gminy, RPO
WL, środki
krajowe,
inne środki
publiczne
(Wspólnoty,
Spółdzielnia
Mieszkanio
wa,
Prywatne)

2.4.1 Budowa kompleksu sportoworekreacyjnego przy Szkole
Podstawowej przy ul. Polnej
2.5.1 Rewitalizacja osiedli
mieszkaniowych w Parczewie
- Wykonanie ciągów pieszo-jezdnych,
drogi wewnętrznej z parkingiem,
oznakowań pionowych i poziomych,
przebudowa linii energetycznej, mała
EKO-GEO Consulting
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Teren

Wyszczególnienie działań

Poddziałania/ Projekty

Okres
realizacji

Cele

Oczekiwane rezultaty

Jednostka
odpowiedz
Finansowanie
ialna za
realizację

architektura zagospodarowanie terenu,
iluminacja pomnika Józefa
Piłsudskiego, wykonanie elewacji
budynków mieszkaniowych,
uzupełnienie i odnowienie elewacji hali
miejskiej

3. Kwartał Plac Wolności- PCK- Konotopa

II ETAP- LATA 2014-2018
3.1.1 Renowacja i rewaloryzacja
zabudowy południowej pierzei ul. 11go Listopada -przebudowa części
Działanie 3.1frontowej budynków dla wzbogacenia
przestrzenne Rozwój
powierzchni usług (remonty elewacji,
infrastruktury społecznej,
przyłącza)
kulturalnej i turystycznej
3.1.2 Renowacja zabudowy (elewacje,
przez rewaloryzację
przyłącza) wschodnia pierzeja ul.
zabudowy i
Kościelnej
zagospodarowania obszaru 3.1.3 Renowacja i rewaloryzacja
stanowiącego zaplecze
zabudowy północnej pierzei ul.
ścisłego centrum miasta
Strażackiej
3.1.4 Renowacja zabudowy
południowej pierzei ul. Szerokiej
3.2.1 Urządzenie przestrzeni wnętrza
przy ul. 11-go Listopada dla
podkreślenia historycznego układu
Działanie 3.2 Rozwój
urbanistycznego
infrastruktury społecznej,
kulturalnej i turystycznej
3.2.2 Zagospodarowanie terenu i
iluminacja służąca podkreśleniu
historycznego układu urbanistycznego
Działanie 3.3 Uzupełnienie
zabudowy w rejonie ul.
Żabiej na cele usługowe

2014-2018

Podniesienie
walorów
estetycznych i
atrakcyjności
przestrzeni
centralnej miasta
zarówno dla
mieszkańców, jak i
turystów przez:
renowację i
waloryzację
historycznej tkanki
miejskiej, poprawę
standardów
zamieszkania,
tworzenie warunków
równych szans i
walka z patologiami
społecznymi.

Poprawa warunków
zamieszkania,
podkreślenie
historycznego układu
urbanistycznegoprawdopodobnego
przebiegu murów
miejskich, mające
znaczenie dla poczucia
tożsamości
mieszkańców,
uzupełnienie zabudowy
w rejonie ul. Żabiej na
cele usługowe, w tym
związane z turystykąnp. informacja
turystyczna,
gastronomia, pensjonat.

Gmina
Parczew.

Budżet
Gminy, RPO
WL, środki
krajowe,
inne środki
publiczne
(Wspólnoty,
Spółdzielnia
Mieszkanio
wa,
Prywatne)

3.3.1 Realizacja zabudowy w pierzei
ul. Żabiej (usługi związane z turystyką
lub zabudowa mieszkaniowa z
EKO-GEO Consulting
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Teren

Wyszczególnienie działań

związane z turystyką

Poddziałania/ Projekty

Okres
realizacji

Cele

Oczekiwane rezultaty

Rewaloryzacja
kwartału przez
przywrócenie
placom
historycznym ich
walorów przestrzeni
publicznych,
porządkowanie
istniejącej zabudowy
przez ustalenie
ściśle
obowiązujących linii
i gabarytów

Nowa zabudowa o
funkcjach typowych dla
centrum miejskiego z
zachowniem
historycznego układu
urbanistycznego,
urządzenie powiązań
strefy centralnej z
terenami nadrzecznymi.

Jednostka
odpowiedz
Finansowanie
ialna za
realizację

usługami

3.3.2 Realizacja urządzenia terenu
(oświetlenie- iluminacje wybranych
obiektów i przestrzeni
Działanie 3.4 Rozwój
transportu

4. Kwartał Plac WolnościBema- Konotopa - PiwoniaPCK

Działanie 3.5gospodarcze, Rozwój
przedsiębiorczości
Działanie 3.6 Aktywizacja
społeczności lokalnej na
rzecz tworzenia równych
szans
Działanie 4.1
Wykorzystanie walorów
istniejących placów
(dawnego dworca- PKS,
istniejącego parkingu) dla
tworzenia indywidualnego
nastroju obszaru
Działanie 4.2 Wspieranie
przedsiębiorczości dla
tworzenia w tym obszarze
ponadlokalnego centrum
usługowego

3.4.1 Budowa infrastruktury (wod. kan., CO, gaz, energetyka, oświetlenie
uliczne) i nawierzchni ul. Nadwalna (2)
3.5.1 Wspieranie przedsiębiorczości
dla zagospodarowania usług i
przestrzeni otwartych
3.5.2 Rozwój infrastruktury społecznej
(miejsca pracy)
3.5.3 Rozwój infrastruktury kulturalnej i
turystycznej (usługi)
3.6.1 Tworzenie poczucia więzi
mieszkańców z miejscem
zamieszkania
4.1.1 Rewaloryzacja przestrzeni placu
dawnego dworca PKS
4.1.2 Renowacja północnej pierzei ul.
Szerokiej

2014-2018

4.2.1 Tworzenie oferty dla inwestorów
4.2.2. Urządzenie placu obecnego
parkingu miejskiego
EKO-GEO Consulting

Gmina
Parczew.

Budżet
Gminy, RPO
WL, środki
krajowe,
inne środki
publiczne
(Wspólnoty,
Spółdzielnia
Mieszkanio
wa,
Prywatne)
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Teren

Wyszczególnienie działań

Działanie 4.3 Wspieranie
przedsiębiorczości dla
działań urządzenia
powiązań między
"miastem" a rzeką, przez
realizację strefy łączącej
miasto z doliną Piwonii

Poddziałania/ Projekty

Okres
realizacji

4.3.1 Urządzenie powiązań z zielenią
nadrzeczną rzeki Piwonii
4.3.2 Realizacja zagospodarowania:
infrastruktura, nawierzchnie,
zagospodarowanie rekreacyjne

4.4.1 Tworzenie poczucia więzi
mieszkańców z miejscem
zamieszkania na rzecz
przeciwdziałania patologiom
Działanie 4.4 Rozwój
społecznym i przywrócenia
zasobów ludzkich poprzez
odpowiedniej rangi historycznej
zaangażowanie
obszarowi centralnemu miasta.
społeczności lokalnej, szkół
4.4.2 Popraw dostępności przestrzeni
i innych środowisk w
publicznej dla różnych grup wiekowych
działania na rzecz
mieszkańców, w tym osób
rewitalizacji społecznej
niepełnosprawnych
obszaru i wykorzystania
4.4.3 Aktywizacja środowisk
atrakcyjności przestrzeni
młodzieżowych w programach i
miejskiej
działaniach na rzecz poprawy jakości
przestrzeni, warunków
bezpieczeństwa oraz tworzenia
równych szans
Działanie 5.1 Rozwój
5.1.1 Przekształcenie ul. 11-go
transportu, infrastruktury
Listopada w pasaż pieszy (na odcinku
technicznej oraz
ul. Warszawska- ul. PCK)
kształtowania ładu
Działanie 5.1.2 Modernizacja ul. 11-go
przestrzennego przez
2014-2018
Listopada (na odcinku PCKtworzenie warunków
Lubartowska)
funkcjonowania centrum
miejskiego w miejscu
Działanie 5.1.3 Modernizacja ul. PCK
historycznego centrum
Działanie 5.1.4 Modernizacja ul.
Parczewa
Spółdzielczej
EKO-GEO Consulting

Cele

Oczekiwane rezultaty

Jednostka
odpowiedz
Finansowanie
ialna za
realizację

zabudowy.
Tworzenie
ponadlokalnego
centrum
usługowego
wpisującego się w
skalę miasta z
pełnym respektem
dla istniejącego
układu
urbanistycznego,
istniejącej
wartościowej
zabudowy i miejsc
historycznych.
Stworzenie
powiązań terenów
miejskich z terenami
zieleni nadrzecznej
rzeki Piwonii.

Rewaloryzacja
strefy centralnej
miasta przez
podniesienie jakości
przestrzeni
publicznej
warunkujacej
zachowania
społeczne, w tym:
przekształcenie ul.

Poprawa
bezpieczeństwa ruchu,
Wzrost więzi
mieszkańców z centrum
miasta przez
przekształcenie ul. 11go Listopada w pasaż
pieszy,

Gmina
Parczew.

Budżet
Gminy, RPO
WL, środki
krajowe,
inne środki
publiczne i
prywatne
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Teren

Wyszczególnienie działań

Poddziałania/ Projekty

Okres
realizacji

5. Ulice Spółdzielcza, Strażacka, 11-go Listopada,
PCK, Warszawska, Żabia, Bema, Szeroka,
Nowowiejska, Nowa, Nadwalna, Piwonia

Działanie 5.1.5 Modernizacja ul.
Strażackiej
Działanie 5.1.6 Modernizacja ul.
Żabiej
Działanie 5.1.7 Modernizacja ul. Bema
Działanie 5.1.8 Modernizacja ul.
Warszawskiej (odcinek rz. Konotopa PCK) z uwzględnieniem usytuowania
w ścisłym centrum
Działanie 5.1.9 Modernizacja ul.
Szerokiej
Działanie 5.1.10 Modernizacja ul.
Nowowiejskiej
Działanie 5.1.11 Modernizacja ul.
Nowej
Działanie 5.1.12 Modernizacja ul.
Nawalnej
Działanie 5.1.13 Modernizacja ul.
Piwonia
Działanie 5.2.1 Wspieranie
przedsiębiorczości dla
zagospodarowania przestrzeni
publicznych
Działanie 5.2 Rozwój
infrastruktury społecznej
Działanie 5.2.2 Rozwój infrastruktury
społecznej, kulturalnej, turystycznej
wzdłuż ciągów zmodernizowanych
ulic.
Działanie 5.3.1 Poprawa dostępności
przestrzeni publicznej dla różnych grup
Działanie 5.3
wiekowych mieszkańców, w tym osób
Bezpieczeństwo przestrzeni
niepełnosprawnych
publicznej
Działanie 5.3.2 Tworzenie warunków
bezpieczeństwa
EKO-GEO Consulting

Cele

Oczekiwane rezultaty

11-go Listopada od
ul. PCK do Placu
Wolności (włącznie)
w pieszy pasaż
usługowohandlowy,
przywrócenie
pozostałym ulicom
charakteru ulic
miejskich przez
porządkowanie linii
ogrodzeń i linii
zabudowy, poprawa
warunków
zamieszkania
poprzez
modernizację ulic, w
tym chodników i
jezdni (nawierzchni i
uzbrojenia
podziemnego),
zindywidualizowanie
charakteru i nastroju
poszczególnych ulic
przez stworzenie
nastroju ulicy jako
wnętrza
urbanistycznego
(oświetlenie, mała
architektura).

Stworzenie nowych
miejsc pracy przez
aktywizację
gospodarczą ciągu ul.
11-go Listopada,
uzupełnienie i nasycenie
uslugami komercyjnymi,

Jednostka
odpowiedz
Finansowanie
ialna za
realizację

Dyscyplinowanie
zabudowy przez
ustalenie rygorów
warunkujących
zachowanie respektu
dla historycznego
układu urbanistycznego,
linii zabudowy, podziału
na przestrzeń pieszą i
przestrzeń
samochodową,
Modernizacja ulic,
skanalizowanie
napowietrznych sieci
energetycznych i
wyposażenie ulic w sieci
(podziemne) inżynierii
miejskiej
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Teren
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Poddziałania/ Projekty

Okres
realizacji

Cele

Oczekiwane rezultaty

Jednostka
odpowiedz
Finansowanie
ialna za
realizację

Działanie 5.3.3 Aktywizacja środowisk
zwłaszcza młodzieżowych dla
tworzenia nastroju ulicy (ekspozycje
twórczości artystycznej, spektakle
uliczne itp.)

6. kwartał: Piwonia - 11 Listopada – Parkowa (zabudowa
mieszkaniowa z usługami)

III ETAP- LATA 2019-2023

Działanie 6.1. Rozwój
infrastruktury kulturalnej,
społecznej i turystycznej

Działanie 6.2 Wspieranie
przedsiębiorczości

Działanie 6.3 Rozwój
zasobów ludzkich

6.1.1 Poprawa stanu ładu
przestrzennego
6.1.2. Tworzenie indywidualnego
nastroju obszaru przez wzbogacenia o
nowe funkcje ( usługowe, turystyczne);
6.1.3 Zagospodarowanie terenów
zieleni parkowej rzeki Piwonii
6.1.4. Urządzenie powiązań pomiędzy
przestrzenią miejską a terenami
nadrzecznymi
6.2.1. Wspieranie przedsiębiorczości
lokalnej dla zagospodarowania
2019- 2023
przestrzeni nadrzecznej
6.2.2. Rozwoju infrastruktury
turystycznej (usługi)
6.3.1. Aktywizacja środowisk
młodzieżowych do przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu i walki
z patologiami społecznymi,
6.3.2 Inspirowanie aktywności
mieszkańców do działań
waloryzacyjnych w miejscu
zamieszkania i w przestrzeni
publicznych dzielnicy.

EKO-GEO Consulting

Działania waloryzacyjne,
porządkowe kwartału,
poprawa warunków
zamieszkania i
bezpieczeństwa,
modernizacja i
doposażenie w sieci
inżynierii miejskiej,
uporządkowanie
Gmina
ogródków przyulicznych,
Parczew.
linii ogrodzeń,
przekształcenie doliny
Piwonii w tereny
rekreacji
ogólnodostępnej, w tym
likwidacja, przebudowa
Stworzenie
zabudowy gospodarczej
warunków dla
na tyłach działek,
powiązania miasta z wykorzystanie tej
rzeką Piwonią
zabudowy na cele np.
poprzez istniejące
agroturystyki,
tereny zabudowy,
wypożyczalnie rowerów.
Rewitalizacja
kwartału poprzez
działania
modernizacyjne,
renowacyjne,
porządkowe i
aktywizację
społeczności
lokalnej do
przeciwdziałania
wykluczeniu
społecznemu i
tworzeniu równych
szans,

Budżet
Gminy,
RPOWL,
środki
krajowe,
inne środki
publiczne i
prywatne.
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Teren

Wyszczególnienie działań

7. Dawny cmentarz żydowski

Działanie 7.1 Rozwój
infrastruktury społecznej,
kulturalnej i turystycznej,
dla tworzenia
indywidualnego nastroju
obszaru, przez
wzbogacenie o nowe
funkcje ( usługowe,
turystyczne), zapewnienie
obsługi komunikacyjnej
(parkingi),

Działanie 7.2 Wspieranie
przedsiębiorczości

Poddziałania/ Projekty

Okres
realizacji

Oczekiwane rezultaty

7.1.1. Urządzenie przestrzeni dla
różnych form użytkowania,

7.1.2 Realizacja parkingu, placów i
ciągów pieszych.

7.2.1. Wspieranie przedsiębiorczości
lokalnej dla zagospodarowania i
urządzenia przestrzeni
7.2.2. Rozwój infrastruktury
turystycznej (przewodnicy),

2019- 2023

7.3.1Stworzenie oferty turystycznej i
kulturalnej, w oparciu o wykorzystanie
atrakcyjności usytuowania terenu
cmentarza,

Działanie 7.3 Rozwój
zasobów ludzkich

Cele

Jednostka
odpowiedz
Finansowanie
ialna za
realizację

7.3.2Aktywizacja mieszkańców dla
podniesienia dbałości o estetykę i
wykorzystanie tego miejsca, jako
miejsca pamięci przeszłości
wielokulturowej miasta (spektakle,
ekspozycje),
7.3.3

Działania
rewaloryzacyjne,
porządkowe terenu,
wykorzystanie
historycznego miejsca
Stworzenie
jako elementu
przestrzeni miejskiej
Gmina
wpływającego na
posiadającej cechy
Parczew.
poprawę oferty
miejsca unikalnego.
turystycznej miasta, jako
miejsca spacerów,
refleksji, inscenizacji
historycznych, imprez
kulturalnych

Budżet
Gminy,
RPOWL,
środki
krajowe,
inne środki
publiczne i
prywatne.

Aktywizacja środowisk
młodzieżowych na rzecz
uczestnictwa w tworzeniu
oferty kulturalnej.
EKO-GEO Consulting
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8. Osiedle Spółdzielcza – Wyszyńskiego - Jana Pawła (osiedle: wspólnota/spółdzielnia)

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Parczew na lata 2011-2023

Działanie 8.1 Remont i
modernizacja istniejących
zasobów mieszkaniowychwaloryzacja zabudowy
przez remonty, renowacje i
zagospodarowanie terenu
osiedla, poprzez
rozwiązania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne
Działanie 8.2 Remonty i
modernizacja istniejących
zasobów mieszkaniowychurządzenie wnętrz
blokowych (podwórek) dla
podkreślenia charakteru
obszaru stanowiącego
zaplecze ścisłego centrum
miasta, przez rozwiązania
przestrzenne, funkcjonalne
i techniczne,
Działanie 8.3 Remonty i
modernizacja istniejących
zasobów mieszkaniowychpoprawa estetyki
istniejących urządzeń
rekreacyjnych- miejsc
zabaw dla dzieci i
odpoczynku dla dorosłych,
przez rozwiązania
przestrzenne, funkcjonalne
i techniczne

Poddziałania/ Projekty

Okres
realizacji

Cele

2019- 2023

Waloryzacja osiedla
przez działania
modernizacyjne,
renowacyjne,
porządkowe oraz
aktywizację
społeczności
lokalnej do
przeciwdziałania
wykluczeniu
społecznemu i
działań na rzecz
tworzenia równych
szans.

Oczekiwane rezultaty

Jednostka
odpowiedz
Finansowanie
ialna za
realizację

8.1.1. Renowacja i waloryzacja
zabudowy (elewacje, przyłącza)

8.2.1. Urządzenie terenu wnętrz
międzyblokowych.

8.3.1. Realizacja nowych urządzeń:
piaskownice, huśtawki i inne
urządzenia dla różnych grup
wiekowych

Modernizacja i remonty
elewacji , wymiana
pokryć dachowych,
poprawa estetyki
osiedla,
zagospodarowanie
miejsc rekreacji dla
młodzieży, dorosłych i
niepełnosprawnych.

Gmina
Parczew.

Budżet
Gminy,
RPOWL,
środki
krajowe,
inne środki
publiczne
(Wspólnoty,
Spółdzielnia
Mieszkanio
wa,
Prywatne).

8.3.2. Realizacja nowych miejsc i
urządzeń rekreacji dla osób dorosłych

EKO-GEO Consulting
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9. Osiedle 11-go Listopada – Parkowa (2) - Spółdzielcza
(spółdzielnia)

Teren

Wyszczególnienie działań

Działanie 8.4 Tworzenie
równych szans, przez
tworzenie poczucia więzi
mieszkańców osiedla,
stworzenie przestrzeni
wewnątrz - osiedlowej ,
spełniającej współczesne
wymogi wszystkich grup
wiekowych, w tym przez
zadania inwestycyjne
Działanie 9.1 Remonty i
modernizacja istniejących
zasobów mieszkaniowychwaloryzacja zabudowy
przez remonty, renowacje i
zagospodarowanie terenu
osiedla, poprzez
rozwiązania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne
Działanie 9.2 Remonty i
modernizacja istniejących
zasobów mieszkaniowychurządzenie wnętrz
międzyblokowych
(podwórek),
Działanie 9.3 Tworzenie
równych szans, przez
tworzenie poczucia więzi
mieszkańców osiedla,
Stworzenie przestrzeni
wewnątrz - osiedlowej ,
spełniającej współczesne
wymogi wszystkich grup

Poddziałania/ Projekty

Okres
realizacji

Cele

2019- 2023

Waloryzacja osiedla
przez działania
modernizacyjne,
renowacyjne,
porządkowe oraz
aktywizację
społeczności
lokalnej do
przeciwdziałania
wykluczeniu
społecznemu i
działań na rzecz
tworzenia równych
szans.

Oczekiwane rezultaty

Jednostka
odpowiedz
Finansowanie
ialna za
realizację

8.4.1- Urządzenie przestrzeni wspólnej
- miejsca spotkań, (dyskusji, rozrywki)
dla wszystkich grup wiekowych, w tym
osób niepełnosprawnych.

9.1.1. Renowacja i waloryzacja
zabudowy (elewacje, przyłącza)
stanowiącej obudowę ul.11-go
Listopada;
9.1.2. renowacja i waloryzacja
zabudowy (elewacje, przyłącza)
stanowiącej obudowę ul. Parkowej (2)
– Spółdzielczej.
9.2.1. Urządzenie terenu wnętrz
międzyblokowych
9.2.2. realizacja urządzeń:
piaskownice, huśtawki i inne
urządzenia dla dzieci

9.3.1. Urządzenie przestrzeni wspólnej
dla wszystkich grup wiekowych, w tym
osób niepełnosprawnych.

EKO-GEO Consulting

Modernizacja i remonty
elewacji , wymiana
pokryć dachowych,
Poprawa estetyki
osiedla, Poprawa
warunków
zamieszkania.

Gmina
Parczew.

Budżet
Gminy,
RPOWL,
środki
krajowe,
inne środki
publiczne
(Spółdzielni
a
Mieszkanio
wa).
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Poddziałania/ Projekty

Okres
realizacji

Cele

Oczekiwane rezultaty

Jednostka
odpowiedz
Finansowanie
ialna za
realizację

11. Ulica Krzywa

10. Osiedle 11-go Listopada - Jana Pawła IISpółdzielcza-Parkowa (2) (spółdzielnia)

wiekowych
Działanie 10.1 Remonty i
modernizacja istniejących
zasobów mieszkaniowychwaloryzacja zabudowy
przez remonty, renowacje i
zagospodarowanie terenu
osiedla
Działanie 10.2 Równość
szans przez tworzenie
poczucia więzi
mieszkańców osiedlaurządzenie wnętrz
blokowych (podwórek) dla
podkreślenia charakteru
obszaru stanowiącego
zaplecze ścisłego centrum
miasta, przez rozwiązania
przestrzenne, funkcjonalne
i techniczne

2019- 2023

Rewitalizacja
osiedla przez
działania
modernizacyjne,
renowacyjne,
porządkowe oraz
aktywizację
społeczności
lokalnej do
przeciwdziałania
wykluczeniu
społecznemu i
działań na rzecz
tworzenia równych
szans.

Modernizacja i remonty
elewacji , wymiana
pokryć dachowych,
Poprawa estetyki
osiedla, Poprawa
warunków
zamieszkania,

2019- 2023

Poprawa warunków
technicznych
chodników i jezdni,
oraz uzbrojenia
podziemnego

Poprawa warunków
technicznych
chodników, nawierzchni
jezdni oraz uzbrojenia
podziemnego;

10.1.1. Renowacja i waloryzacja
zabudowy (elewacje, przyłącza)

10.2.1. Urządzenie terenów wewnątrz
międzyblokowych,

10.2.2. Urządzenie przestrzeni
integracyjnej dla wszystkich grup
wiekowych;

Działanie 11.1 Rozwój
infrastruktury technicznej, w
tym obsługi
11.1.1. - Modernizacja ulicy Krzywej
komunikacyjnej,
infrastrukturalnej i ładu
przestrzennego

EKO-GEO Consulting

Gmina
Parczew.

Budżet
Gminy,
RPOWL,
Spółdzielnia
Mieszkanio
wa środki
krajowe,
inne środki
publiczne.

Gmina
Parczew.

Budżet
Gminy,
RPOWL,
środki
krajowe,
inne środki
publiczne.
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12. Osiedle Kolejowa- Harcerska- Polna
(zabudowa mieszkaniowa z usługami)

Wyszczególnienie działań

Działanie 12.1 Remonty i
renowacja istniejących
zasobów mieszkaniowychwaloryzacja zabudowy i
zagospodarowania terenu
osiedla przez rozwiązania
przestrzenne i techniczne

13. Osiedle: Polna - HarcerskaJana Pawła ll (zabudowa
mieszkaniowa z usługami)

Teren

Działanie 13.1 Remonty i
renowacja istniejących
zasobów mieszkaniowychwaloryzacja zabudowy
przez rozwiązania
przestrzenne i techniczne
Działanie 13.2 Remonty i
renowacja istniejących
zasobów mieszkaniowychurządzenie wnętrz
międzyblokowych
(podwórek), przez
rozwiązania przestrzenne i

Poddziałania/ Projekty

Okres
realizacji

Cele

2019- 2023

Porządkowanie linii
zabudowy, linii
ogrodzeń, skali
zabudowy
utrzymanie
charakteru
przedmieścia, detalu
architektonicznego,
materiałów
budowlanych –
uzupełnienie
usługami,
utrzymanie
unikalnego
charakteru
przedmieścia oraz
poczucia
tożsamości z
miejscem
zamieszkania.

12.1.1. Wyznaczenie granic przestrzeń
publiczna/przestrzeń prywatna przez
linie ogrodzeń oraz przestrzeń ulicy
(chodniki, jezdnie);

12.1.2. Urządzenie terenu ulicy Polnejinfrastruktura (sieć ciepłownicza),
chodniki, jezdnie.

13.1.1. Renowacja i waloryzacja
zabudowy (elewacje, przyłącza)

13.2.1. Urządzenie terenu
zewnętrznego budynków ( od strony
ulic Jana Pawła II - Polnej)
13.2.2. Urządzenie wnętrz
międzyblokowych w terenie
wewnętrznym osiedla, w tym
urządzenia dla dzieci

2019- 2023

EKO-GEO Consulting

Poprawa estetyki,
urządzenie miejsc
rekreacji dla dzieci i
dla dorosłych,
poprawa warunków
zamieszkania,
wzrost tożsamości z
miejscem
zamieszkania;

Oczekiwane rezultaty

Jednostka
odpowiedz
Finansowanie
ialna za
realizację

Gmina
Parczew.

Budżet
Gminy,
RPOWL,
środki
krajowe,
inne środki
publiczne.

Uporządkowanie
przestrzeni frontowej
działek i ogródków
przydomowych,
uporządkowanie linii
ogrodzeń.
Poprawienie warunków
zamieszkania (remonty)
i poprawę walorów
estetycznych powinno
podnieść standardy
zamieszkania,
zlikwidować zjawiska
wykluczenia
społecznego i
przeciwdziałać
niektórym patologiom

Gmina
Parczew.

Budżet
Gminy,
RPOWL,
środki
krajowe,
inne środki
publiczne
Spółdzielnia
Mieszkanio
wa
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Poddziałania/ Projekty

Okres
realizacji

Cele

Oczekiwane rezultaty

Jednostka
odpowiedz
Finansowanie
ialna za
realizację

techniczne

14. Zbiornik wodny

Działanie 13.3 Tworzenie
równych szans, przez
tworzenie poczucia więzi
mieszkańców osiedla

Działanie 14.1 Rozwój
infrastruktury społecznej,
kulturalnej, turystycznejprzystosowanie
naturalnego zbiornika
wodnego i jego otoczenia
do użytkowania
rekreacyjnego

13.3.1. Urządzenie przestrzeni
wspólnej dla wszystkich grup
wiekowych, w tym osób
niepełnosprawnych
14.1.1. Przystosowanie zbiornika
wodnego do funkcji kąpieliska
14.1.2. Urządzenie terenu wokół
zbiornika, wyposażenie w
infrastrukturę (wodociąg, kan.
sanitarna energetyka),
14.1.3. Zagospodarowanie terenu dla
działalności kulturalnej (imprezy
sezonowe),

2019- 2023

Zagospodarowanie
zdegradowanych
terenów
nadrzecznych i
wodnych,
wykorzystanie dla
celów rekreacji.

2019- 2023

Poprawa jakości
przestrzeni
wewnętrznej i
zewnętrznej
budynku
przedszkola oraz
standardów
świadczonych usług.

15. Przedszkole przy ul.
Wojska Polskiego

14.1.4. Urządzenia obsługi
użytkowników i turystów (sanitarne ew.
camping).
15.1.1. Remont i modernizacja obiektu
Przedszkola,

Działanie 15.1 Rozwój
infrastruktury społecznejremont i modernizacja
15.1.2. Wyposażenie obiektu
obiektu oraz jego otoczenia Przedszkola,
w obrębie działki
przedszkola
15.1.3. Zagospodarowanie i
urządzenie terenu wokół obiektu

EKO-GEO Consulting

Zagospodarowanie
istniejącego zbiornika
wodnego w
bezpośrednim
sąsiedztwie obszarów
zurbanizowanych,
powinno przyczynić się
do poprawy sytuacji
gospodarczej miasta,
tworzyć miejsca pracy,
przy prowadzeniu
działań promocyjnych
sprzyjać przyciąganiu
zewnętrznych
inwestorów.

Remont i modernizacja
obiektu, wymiana i
uzupełnienie
wyposażenia,
zagospodarowanie,
urządzenie i
wyposażenie terenu w
urządzenia rekreacyjne.

Gmina
Parczew.

Budżet
Gminy,
RPOWL,
środki
krajowe,
inne środki
publiczne i
prywatne.

Gmina
Parczew.

Budżet
Gminy,
RPOWL,
środki
krajowe,
środki
publiczne.
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Poddziałania/ Projekty

Cele

2019- 2023

Poprawa jakości
przestrzeni
wewnętrznej i
zewnętrznej
budynku
przedszkola oraz
standardów
świadczonych usług

Remont i modernizacja
obiektu, wymiana i
uzupełnienie
wyposażenia,
zagospodarowanie,
urządzenie i
wyposażenie terenu w
urządzenia rekreacyjne

Gmina
Parczew.

Budżet
Gminy,
RPOWL,
środki
krajowe,
środki
publiczne.

2019- 2023

Poprawa stanu
technicznego i
wyposażenia
obiektu oraz
zagospodarowania i
rządzenia terenu.

Remont i modernizacja
obiektu szkoły, wymiana
i uzupełnienie
wyposażenia,
Gmina
zagospodarowanie,
Parczew.
urządzenie i
wyposażenie terenu w
urządzenia sportowe.

Budżet
Gminy,
RPOWL,
środki
krajowe,
środki
publiczne

2019- 2023

Poprawa stanu
technicznego i
wyposażenia
obiektu oraz
zagospodarowania i
urządzenia terenu.

Remont i modernizacja
obiektu, wymiana i
uzupełnienie
wyposażenia,
zagospodarowanie,
urządzenie i
wyposażenie terenu w
urządzenia sportowe

Budżet
Gminy,
RPOWL,
środki
krajowe,
środki
publiczne.

17. Szkoła ponad-gminna przy ul.
Wojska Polskiego

16. Szkoła gminna przy
ul. Spółdzielczej

Przedszkola,

16.1.1. Remont i modernizacja obiektu
Szkoły,

Działanie 16.1 Rozwój
16.1.2. Wyposażenie obiektu Szkoły,
infrastruktury społecznejremont i modernizacja
obiektu oraz jego otoczenia
w obrębie działki szkolnej

Działanie 17.1 Rozwój
infrastruktury społecznej- w
obrębie działki szkolnej
17.1.1. Wyposażenie obiektu Szkoły,

Jednostka
odpowiedz
Finansowanie
ialna za
realizację

Okres
realizacji

EKO-GEO Consulting

Oczekiwane rezultaty

Gmina
Parczew.
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Poddziałania/ Projekty

Okres
realizacji

Cele

18. Rejon dworca PKP

18.1.1. Remont i modernizacja obiektu
dworca PKP
Działanie 18.1 Rozwój
infrastruktury społecznej,
kulturalnej, turystycznej,
służące waloryzacji
obiektów znaczących
historię miasta

18.1.2. Wyposażenie obiektu dworca
PKP,

2019- 2023

18.1.3. Zagospodarowanie i
urządzenie terenu wokół dworca PKP.

Wyeksponowanie
wartościowych
obiektów
historycznej
zabudowy i
infrastruktury
kolejowej

Oczekiwane rezultaty

Zagospodarowanie
terenu dworca i jego
bezpośredniego
otoczenia sprzyjać
powinno rozwojowi
infrastruktury kulturalnej
jako atrakcyjne miejsce
dla lokalizacji
wszelkiego typu usług,
zwłaszcza
wyselekcjonowanych
usług kulturalnych
nawiązujących do
historii miasta

Jednostka
odpowiedz
Finansowanie
ialna za
realizację

Gmina
Parczew.

Budżet
Gminy,
RPOWL,
środki
krajowe,
środki
publiczne.

Źródło: Opracowanie własne

EKO-GEO Consulting
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VI.1.

VI.1.1.

Planowane działania
rewitalizowanym

przestrzenne

(techniczno-materialne)

na

obszarze

Działania dotyczące rozwoju infrastruktury technicznej

1. Modernizacja ulic, realizacja uzbrojenia podziemnego i podłączeń do budynków (11.1.),
2. Poprawa kondycji substancji miejskiej- uzupełnienie, odnowienie elewacji hali miejskiej (1.3.3.).

VI.1.2.

Działania dotyczące restrukturyzacji przemysłu

1. Realizacja infrastruktury i nawierzchni ulicy Nawalna 2 (3.4.),
2. Urządzenie przestrzeni i zagospodarowania głównych ciągów pieszych jako przestrzeni
reprezentacyjnej obszaru centrum miasta (5.1.),
3. Wymiana nawierzchni i wyposażenia infrastrukturalnego ulic (4.1., 5.1.).

VI.1.3.

Działania dotyczące remontów i renowacji istniejących zasobów mieszkaniowych

1. Waloryzacja zabudowy i zagospodarowania terenu osiedla (2.1.,8.1.,9.1,10.1.,12.1.,13.1.),
2. Rewaloryzacja zabudowy i zagospodarowania obszaru stanowiącego zaplecze ścisłego
centrum miasta (3.1.),
3. Wykorzystanie charakterystycznych dla Parczewa walorów (3.2.).

VI.1.4.

Działania dotyczące rozwoju infrastruktury społecznej, kulturalnej, turystycznej

1. Urządzenie przestrzeni publicznej (1.1., 6.1.),
2. Tworzenie warunków funkcjonowania centrum miejskiego w miejscu historycznego centrum
Plac Wolności – PCK (5.1.),
3. Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej dla tworzenia poczucia tożsamości
mieszkańców (1.3.),
4. Odtworzenie

historycznego układu urbanistycznego przez uzupełnienie zabudowy przy

ul. Żabiej (3.3.),
5. Wykorzystanie walorów istniejących placów i ulic dla tworzenia

indywidualnego nastroju

dzielnicy (4.1.)
6. Urządzenie powiązań między „miastem” a rzeką Piwonią (4.3.),
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7. Przystosowanie naturalnego zbiornika wodnego

i jego otoczenia do użytkowania

rekreacyjnego (14.1),
przestrzeni

8. Urządzenie

dawnego

cmentarza

żydowskiego

jako

miejsca

-symbolu

wielokulturowej historii (7.1.),
9. Waloryzacja obiektów znaczących historie miasta (20.1).

VI.2.

Plan działań gospodarczych na obszarze rewitalizowanym
Działania dotyczące wspierania przedsiębiorczości

VI.2.1.

1. Wspieranie przedsiębiorczości dla zagospodarowania usług i przestrzeni otwartych (1.2.,
3.5.,4.3.),
2. Wspieranie przedsiębiorczości dla tworzenia ponad lokalnego centrum usługowego (4.2.),
3. Wspieranie przedsiębiorczości dla zagospodarowania przestrzeni przyulicznych (5.2.),
4. Wspieranie przedsiębiorczości dla zagospodarowania i urządzenia przestrzeni terenu
dawnego cmentarza żydowskiego (7.2.),
5. Wspieranie przedsiębiorczości lokalnej dla zagospodarowania przestrzeni nadrzecznej rz.
Piwonii (6.2.).

VI.2.2.

Działania dotyczące rozwoju turystyki bądź innych sektorów gospodarki lokalnej

1. Wspieranie przedsiębiorczości dla rozwoju infrastruktury turystycznej (4.2, 14.1).

VI.3.

VI.3.1.

Plan działań społecznych na obszarze rewitalizowanym

Działania dotyczące rozwoju zasobów ludzkich

1. Angażowanie społeczności lokalnej, szkół i innych środowisk w działaniach na rzecz
rewitalizacji społecznej obszaru i wykorzystania atrakcyjności przestrzeni miejskiej (dyskusje,
koncepcje rozwiązań, prezentacje projektów) - (4.4.,7.3.),
2. Poprawa stanu i funkcjonowania placówek oświaty:
3. Przedszkola (15.1.,16.1., szkoły (17.1, 18.1., 19.1.).

VI.3.2.

Działania dotyczące przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu

1. Rewitalizacja osiedli mieszkaniowych w Parczewie (2.5.1),
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2. Poprawa dostępności przestrzeni

publicznej

(tworzenie

przestrzeni przyjaznej)

dla

wszystkich grup wiekowych, a szczególnie dla osób niepełnosprawnych (1.3.)
3. Inspirowanie aktywności mieszkańców do działań waloryzacyjnych miejsca zamieszkania
i przestrzeni publicznej dzielnicy (6.3.)
4. Zapewnienia warunków bezpieczeństwa przez rozwiązania techniczne (oświetlenie ulic
i chodników, sygnalizacja świetlna) - (1.3.)
5. Tworzenie przestrzeni wspólnych (integracyjnych) wewnątrz-osiedlowych dla wszystkich
grup wiekowych mieszkańców, w tym osób niepełnosprawnych (2.2.,8.4.,9.3.,13.4.)

VI.3.3.

Działania dotyczące tworzenia równych szans

1. Działania placówek oświaty, dyskusje publiczne

dla aktywizacji środowisk dziecięcych

i młodzieżowych oraz mieszkańców na rzecz tworzenie poczucia więzi mieszkańców z
miejscem zamieszkania (3.6)
2. Tworzenie i wykorzystywanie przestrzeni wspólnych (integracyjnych) wewnątrz-osiedlowych
dla działań wspierających osoby o nierównych szansach (2.2.,8.4., 9.3.,10.2.,13.3.,)

VI.3.4.

Działania na rzecz aktywizacji środowisk dziecięcych i młodzieżowych

1. Poprawa dostępności przestrzeni publicznej dla różnych grup wiekowych mieszkańców,
w tym osób niepełnosprawnych (4.4)
2. Aktywizacja środowisk młodzieżowych w programach i działaniach na rzecz poprawy
warunków bezpieczeństwa (4.5)
3. Aktywizacja środowisk zwłaszcza młodzieżowych dla tworzenia nastroju ulicy (ekspozycje
twórczości artystycznej, spektakle uliczne itp.) - (5.3)
4. Inspirowanie aktywności młodych mieszkańców do udziału w koncepcjach i działaniach
waloryzacyjnych przestrzeni wspólnych (8.4)
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VII. PLAN FINANSOWY REALIZACJI REWITALIZACJI- OKREŚLENIE ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA
PROGRAMU REWITALIZACJI
Wymienione poniżej źródła finansowania działań ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji nie
stanowią zamkniętego katalogu możliwych źródeł współfinansowania. Podając źródła finansowania
wzięto pod uwagę realność ich pozyskania poprzez przeanalizowanie środków dostępnych w ramach
programów oraz kryteria wyboru projektów. Wybrano te potencjalne fundusze i programy, które
w okresie 2007-2013 wydają się być głównymi źródłami finansowania.
Niniejszy Lokalny Program Rewitalizacji opracowany został na lata 2011-2023. W czasie
obowiązywania Programu mogą się pojawić inne źródła finansowania, przez co możliwości
współfinansowania realizacji ujętych w nim zadań zostaną rozszerzone.
Biorąc pod uwagę zakres planowanych przedsięwzięć, wydaje się, że głównym źródłem
współfinansowania projektów ujętych w LPR na lata 2011-2023 powinien być Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2007-2013.

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
Działalność

Europejskiego

Funduszu

Rozwoju

Regionalnego

określa

art.

160

Traktatu

ustanawiającego Wspólnotę Europejską: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ma na celu
przyczynianie się do korygowania podstawowych dysproporcji regionalnych we Wspólnocie poprzez
udział

w rozwoju i

dostosowaniu strukturalnym

regionów opóźnionych

w rozwoju

oraz

w przekształcaniu upadających regionów przemysłowych”.
Działalność Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego koncentruje się na następujących
dziedzinach:


inicjatyw na rzecz rozwoju lokalnego oraz zatrudnienia, jak też działalności średnich i małych
przedsiębiorstw,



rentowych inwestycji produkcyjnych umożliwiających tworzenie lub utrzymywanie trwałego
zatrudnienia,



infrastruktury,



rozwoju turystyki oraz inwestycji w dziedzinie kultury,



ochrony i poprawy stanu środowiska,



rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Jednym z programów, w ramach którego dostępne są środki Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
(RPO WL).
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Doświadczenie Miasta Parczew w pozyskiwaniu i zarządzaniu projektami współfinansowanymi
z Europejskiego

Funduszu

Rozwoju

Regionalnego

w

ramach

Zintegrowanego

Programu

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 pozwala zakładać, że w okresie obowiązywania
RPO WL, właśnie ten program powinien stanowić jedno z najważniejszych źródeł dofinansowania
zadań ujętych niniejszym programie.
Potencjalne krajowe źródła:
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
Celem działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest finansowe
wsparcie inwestycji ekologicznych o znaczeniu i zasięgu ogólnopolskim i ponadregionalnym oraz
zadań lokalnych, istotnych z punktu widzenia potrzeb środowiska.
Dystrybucja środków finansowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej odbywa się w ramach dziedzin: ochrona powietrza, ochrona wód i gospodarka wodna,
ochrona powierzchni ziemi, ochrona przyrody i krajobrazu oraz leśnictwo, geologia i górnictwo,
edukacja

ekologiczna,

państwowy

monitoring

środowiska,

programy

międzydziedzinowe,

nadzwyczajne zagrożenia środowiska, ekspertyzy i prace badawcze.
Wnioskodawcami ubiegającymi się o środki finansowe z Narodowego Funduszu mogą być:


jednostki samorządu terytorialnego,



przedsiębiorstwa, instytucje i urzędy,



szkoły wyższe i uczelnie,



jednostki organizacyjne ochrony zdrowia,



organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia),



administracja państwowa, osoby fizyczne.

W Narodowym Funduszu stosowane są trzy formy dofinansowania:


finansowanie pożyczkowe (pożyczki udzielane przez NF, kredyty udzielane przez banki
ze środków NF, konsorcja czyli wspólne Finansowanie NF z bankami, linie kredytowe
ze środków NF obsługiwane przez banki),



finansowanie dotacyjne (dotacje inwestycyjne, dotacje nieinwestycyjne, dopłaty do kredytów
bankowych, umorzenia),



finansowanie kapitałowe (obejmowanie akcji i udziałów w zakładanych bądź już istniejących
spółkach w celu osiągnięcia efektu ekologicznego).

Dofinansowanie za środków finansowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej przeznacza się na cele określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
środowiska.
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FUNDUSZ ROZWOJU INWESTYCJI KOMUNALNYCH (FRIK)
Preferencyjne kredyty udzielane z Funduszu mają na celu umożliwienie gminom i ich związkom
Finansowanie kosztów przygotowania projektów inwestycji komunalnych, przewidzianych do
współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej.
Gminy, ubiegające się o kredyty z FRIK, mogą korzystać z wyjątkowego trybu zamówienia
publicznego z wolnej ręki bez konieczności przeprowadzenia przetargu wśród innych banków. FRIK
wspiera przygotowanie takich projektów jak:
- infrastruktura ochrony środowiska,
- infrastruktura drogowa i transportu publicznego,
- infrastruktura społeczeństwa informacyjnego,
- infrastruktura edukacji i sportu,
- rozwój turystyki,
- rozwój obszarów wiejskich.
Kwota kredytu nie może przekroczyć 500tys.na jeden projekt (80% zaplanowanych kosztów netto).
Okres kredytowania nie może przekroczyć 36 miesięcy.

KRAJOWY FUNDUSZ MIESZKANIOWY (KFM)
Głównym celem działania KFM jest zwiększenie dostępności do mieszkań dla osób o niskich
i umiarkowanych dochodach. Środkiem służącym realizacji tego celu jest udzielanie preferencyjnych
kredytów dla towarzystw budownictwa społecznego i spółdzielni mieszkaniowych na budowę
i adaptację mieszkań na wynajem, dla gmin na budowę infrastruktury technicznej. Kredyt udzielany
jest w wysokości 70% planowanych kosztów przedsięwzięcia.
REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO- PRYWATNEGO
(PPS)
Jednostki samorządu terytorialnego nie zawsze dysponują odpowiednimi środkami finansowymi na
budowę nowych obiektów lub dokapitalizowanie określony obszarów infrastrukturalnych. Trudna
sytuacja finansowa w znaczący sposób ogranicza możliwości inwestycyjne Miasta. Zdając sobie
sprawę z wagi oraz znaczenia planowanych działań konieczne jest zastosowanie rozwiązań
alternatywnego finansowania inwestycji o charakterze infrastrukturalnym. Możliwość taka pojawia się
wraz z wejściem w życie ustawy o partnerstwie publiczno- prawnym. Pozwoli ona na zaangażowanie
środków prywatnych oraz sektora finansów publicznych we wspólne przedsięwzięcia służące
rozwojowi gospodarczemu Miasta lub regionu.
Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja przedsięwzięć opartych na
podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym. Zasady partnerstwa
określa ustawa z dnia 19 grudnia 2008r. o partnerstwie publiczno- prawnym (Dz. U. z dnia 5 lutego
2009r. Nr 19, poz. 100).
PPP jest formą długoterminowej współpracy sektora prywatnego i publicznego w celu osiągnięcia
obopólnych korzyści. Kluczową cechą PPP jest łączenie zasobów publicznych i kapitału prywatnego
dla realizacji wspólnego przedsięwzięcia.
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Tabela VI.3.1 Montaż finansowy działań zgłoszonych do Lokalnego Programu Rewitalizacji
Teren/Obszar

Inwestycje

Czas
realizacji

Źródła
finansowania

Koszty (PLN)

I ETAP- LATA 2011-2013
1. Plac Wolności- PCK

Budżet Miasta,
RPO WL,
środki krajowe,
inne środki
publiczne i
krajowe

Poprawa funkcjonowania
przestrzeni miejskiej
w miejscu historycznego
centrum Parczewadziałania dla odtworzenia
centrum miejskiego.

300 000,00
PLN

(Działania: 1.1.; 1.2; 1.3)
2. Osiedle 11-go
Listopada –
Spółdzielcza- PCK

Waloryzacja zabudowy
i zagospodarowania terenu
osiedli mieszkaniowych

20112013

(Działania: 2.1; 2.2; 2.3;
2.4; 2.5)

Budżet Miasta,
RPO WL,
środki krajowe,
inne środki
publiczne
(Wspólnoty,
Spółdzielnia
Mieszkaniowa,
prywatne)

3 000 000,00
PLN

Budżet Miasta,
RPO WL,
środki krajowe,
inne środki
publiczne
(Wspólnoty,
Spółdzielnia
Mieszkaniowa,
prywatne)

2 500 000,00
PLN

II ETAP- LATA 2014-2018
3. Plac Wolności -PCKNadwalna – Konotopa

Rewaloryzacja zabudowy
i zagospodarowanie
obszaru stanowiącego
zaplecze ścisłego centrum
miasta
(Działania: 3.1; 3.2; 3.3;
3.4; 3.5; 3.6)

4. Kwartał Plac
Wolności-BemaKonotopa- PiwoniaPCK

Rewaloryzacja kwartałuprzywrócenie placom
historycznym ich walorów
przestrzeni publicznej,
tworzenie ponadlokalnego
centrum i tworzenie
powiązań terenów
miejskich z terenami zieleni
nadrzecznej

20142018

Budżet Miasta,
RPO WL,
środki krajowe,
inne środki
publiczne
(Wspólnoty,
Spółdzielnia
Mieszkaniowa,
prywatne)

3 200 000,00
PLN

(Działania: 4.1; 4.2; 4.3;
4.4)
5. Ulice Spółdzielcza,
Strażacka, 11-go
Listopada, PCK,
Warszawska, Żabia,
Bema, Szeroka,
Nowowiejska, Nowa,
Nadwalna, Piwonia

Rewaloryzacja strefy
centralnej miasta przez
podniesienie jakości
przestrzeni publicznej
warunkującej zachowania
społeczne

Budżet Miasta,
RPO WL,
środki krajowe,
inne środki
publiczne i
prywatne

3 600 000,00
PLN

(Działania: 5.1; 5.2; 5.3)
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Teren/Obszar

6. Kwartał: Piwonia- 11
Listopada- Parkowa
(zabudowa
mieszkaniowa z
usługami)

Czas
realizacji
III ETAP- LATA 2019-2023

Inwestycje

Poprawa warunków
zamieszkania i
bezpieczeństwa poprzez
rewitalizację kwartałudziałania modernizacyjne,
renowacyjne, porządkowe

Źródła
finansowania

Budżet Miasta,
RPO WL,
środki krajowe,
inne środki
publiczne i
prywatne

Koszty (PLN)

3 400 000,00
PLN

(Działania: 6.1; 6.2; 6.3)
7.Dawny cmentarz
żydowski

Rewaloryzacja terenu,
stworzenie przestrzeni
miejskiej posiadającej
cechy miejsca unikalnego
(Działania: 7.1; 7.2; 7.3)

8. Osiedle
SpółdzielczaWyszyńskiego- Jana
Pawła
(wspólnota/spółdzielnia)

Waloryzacja osiedla przez
działania modernizacyjne,
renowacyjne, porządkowe

9. Osiedle 11
Listopada- Parkowa (2)Spółdzielcza

Waloryzacja osiedla przez
działania modernizacyjne,
renowacyjne, porządkowe

(Działania: 8.1; 8.2; 8.3;
8.4)

(Działania: 9.1; 9.2; 9.3)

10. Osiedle 11
Listopada- Jana Pawła
II- SpółdzielczaParkowa

Waloryzacja osiedla przez
działania modernizacyjne,
renowacyjne, porządkowe

11. Ulice Krzywa,
Pogodna

Poprawa warunków
technicznych,
modernizacja ulicy Krzywej
i Pogodnej

(Działania: 10.1; 10.2)

(Działanie: 11.1)
12. Osiedle KolejowaHarcerska- Polna
(zabudowa
mieszkaniowa z
usługami)

Porządkowanie linii
zabudowy, ogrodzeńutrzymanie unikalnego
charakteru przedmieścia
przez rozwiązania
przestrzenne i techniczne

20192023

Budżet Miasta,
RPO WL,
środki krajowe,
inne środki
publiczne i
prywatne

1 200 000,00
PLN

Budżet Miasta,
RPO WL,
środki krajowe,
inne środki
publiczne
(Wspólnoty,
Spółdzielnia
Mieszkaniowa,
prywatne)

2 700 000,00
PLN

Budżet Miasta,
RPO WL,
środki krajowe,
inne środki
publiczne
(Spółdzielnia
Mieszkaniowa)

2 900 000,00
PLN

Budżet Miasta,
RPO WL,
środki krajowe,
inne środki
publiczne

2 600 000,00

Budżet Miasta,
RPO WL,
środki krajowe,
inne środki
publiczne

1 800 000,00
PLN

Budżet Miasta,
RPO WL,
środki krajowe,
inne środki
publiczne

3 000 000,00
PLN

(Działanie: 12.1)
13. Osiedle PolnaHarcerska- Jana Pawła
II (zabudowa
mieszkaniowa z

Poprawa warunków
zamieszkania, walorów
estetycznych poprzez
rozwiązania przestrzenne i
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Teren/Obszar
usługami)

Inwestycje

Czas
realizacji

Źródła
finansowania
publiczne
(Spółdzielnia
Mieszkaniowa)

po roku
2023

Budżet Miasta,
RPO WL,
środki krajowe,
inne środki
publiczne i
prywatne

1 800 000,00
PLN

po roku
2023

Budżet Miasta,
RPO WL,
środki krajowe,
inne środki
publiczne

1 500 000,00
PLN

po roku
2023

Budżet Miasta,
RPO WL,
środki krajowe,
inne środki
publiczne

3 000 000,00
PLN

po roku
2023

Budżet Miasta,
RPO WL,
środki krajowe,
inne środki
publiczne

200 000,00
PLN

po roku
2023

Budżet Miasta,
RPO WL,
środki krajowe,
inne środki
publiczne

3 000 000,00
PLN

techniczne
(Działania: 13.1; 13.2;
13.3)

14. Zbiornik wodny

Poprawa sytuacji
gospodarczej Miasta
poprzez zagospodarowanie
zdegradowanych terenów
nadrzecznych i wodnych
(Działanie: 14.1)

15. Przedszkole przy ul
Wojska Polskiego

Remont i modernizacja
obiektu oraz jego otoczenia
w obrębie działki
przedszkola
(Działanie: 15.1)

16. Szkoła gminna przy
ul. Spółdzielczej

Remont, modernizacja oraz
wyposażenie obiektu
(Działanie: 16.1)

17. Szkoła
ponadgminna przy ul.
Wojska Polskiego

Wyposażenie obiektu

18. Rejon dworca PKP

Wyeksponowanie
wartościowych obiektów
historycznej zabudowy i
infrastruktury kolejowej

(Działanie: 17.1)

(Działanie 18.1)

CAŁKOWITY KOSZT PROGRAMU REWITALIZACJI

Koszty (PLN)

41 900 000,00
PLN

Źródło: Opracowanie własne na podstawie założeń beneficjentów poszczególnych działań.
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VIII. SYSTEM WDRAŻANIA LOKALNEGO PLANU REWITALIZACJI

VIII.1.

Główne instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu

Proces wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji jest kilkuetapowy. Efekt ostateczny realizacji
Programu jest sumą efektów pośrednich, jakie przyniesie wdrożenie składających się nań projektów.
Beneficjenci mogą realizować poszczególne projekty przy udziale środków własnych, jak również
ubiegać się o dofinansowanie zewnętrzne – z udziałem krajowych środków publicznych bądź
środków dostępnych w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
Te ostatnie rozdysponowywane są na podstawie zapisów programów operacyjnych. W okresie
programowania Unii Europejskiej określonym na lata 2007-2013 obowiązują dwa rodzaje programów
operacyjnych:
1. programy zarządzane na szczeblu centralnym:
Infrastruktura i Środowisko,
Innowacyjna Gospodarka,
Kapitał Ludzki,
Rozwój Polski Wschodniej,
Pomoc Techniczna,
Europejska Współpraca Terytorialna;
2. programy

zarządzane

na

szczeblu

regionalnym

–

16

programów

operacyjnych

dla

poszczególnych województw.
Programem najistotniejszym dla inwestorów biorących udział w procesie rewitalizacji Miasta
Parczewa jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego.
Zgodnie z założeniami wdrażanie Programu będzie odbywało się poprzez realizację projektów
wpisanych do LPR. Poszczególne inwestycje realizowane będą przez instytucje będące obecnie
właścicielem majątku objętego projektami. Instytucje będą występowały jako beneficjenci końcowi
i będą odpowiedzialni za przygotowanie, realizację oraz finansowanie projektów w części
przypadającej na udział własny. Jednostkami tymi będą:


Gmina Parczew,



Spółdzielnie mieszkaniowe,



Wspólnoty mieszkaniowe,



Przedsiębiorstwa prywatne,



Inne osoby prawne.

W/w jednostki będą właścicielami majątku wytworzonego w wyniku realizacji projektów, będą również
odpowiedzialne za późniejszą eksploatację i zapewnienie trwałości realizowanych projektów.
Podmioty te będą organizowały przetargi na wykonanie prac objętych poszczególnymi projektami,
będą również płatnikami w stosunku do dostawców, wykonawców oraz nadzoru.
EKO-GEO Consulting
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Gmina Parczew będzie pełnić funkcję zarówno beneficjenta projektów będących częścią LPR, jak
również funkcję instytucji odpowiedzialnej za koordynację wdrażania i monitorowanie efektów
realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji
Gmina Parczew - jednostka samorządu terytorialnego posiada wszelkie struktury organizacyjne oraz
doświadczenie umożliwiające połączenie tych dwóch funkcji.
Strukturę Urzędu Miejskiego w Parczewie- jednostce odpowiedzialnej za wdrożenie LPR przedstawia
poniższy rysunek.
Wykres VIII.1 Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Parczewie

Źródło: Dane UM w Parczewie, Opracowanie własne
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VIII.2.

Określenie kryteriów kolejności realizowanych zadań

Projekty zgłoszone do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Parczew na lata 2011-2023
przygotowane są do realizacji w zróżnicowanym stopniu. Niektóre z nich są już w fazie realizacji, inne
posiadają aktualną dokumentację techniczną lub są w trakcie przygotowania w/w opracowań.
W Programie znajdują się również projekty inwestycyjne na etapie pomysłów, które zaznaczają swoją
obecność w ogólnym planie działań i będą doprecyzowywane w najbliższym okresie. Stopień
przygotowania projektów stał się punktem wyjścia dla przyjętego okresu realizacji poszczególnych
zadań.

EKO-GEO Consulting
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VIII.3.

Powołanie zespołu do spraw rewitalizacji zajmującego się opiniowaniem planów
zgłaszanych do realizacji

Zarządzeniem Nr 103/08 z dnia 03.12.2008 r. na podstawie art. 30 ustawy z dnia 08.03.1990 roku
o samorządzie gminnym, (Dz.U. nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późn. zmianami) Burmistrz Miasta
Parczew powołał Zespół zadaniowy ds. rewitalizacji.
W skład zespołu zadaniowego wchodzą:
1. Grażyna Kamionowska – Przewodnicząca /Koordynator/ zespołu
Stanowisko w urzędzie: Inspektor ds. Planowania Przestrzennego
2. Paweł Romaniuk – Członek zespołu
Stanowisko w urzędzie: Inspektor ds. zamówień publicznych
3. Danuta Golonka – Członek zespołu
Stanowisko w urzędzie: Inspektor w Referacie Finansowym
Zadaniem zespołu jest udział w przygotowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji- wieloletniego
programu działań Miasta w sferze przestrzeni, urządzeń technicznych, społeczeństwa i gospodarki,
poprzez wyznaczenie obszaru wymagającego rewitalizacji, zbieranie i opiniowanie wniosków
zgłaszanych

do

realizacji

oraz

przygotowywanie

danych

niezbędnych

do

opracowania

kompleksowego, skoordynowanego programu.

EKO-GEO Consulting
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VIII.4.

Wykaz zadań kluczowych do realizacji

I ETAP- LATA 2011-2013
Projekt kluczowy etapu I :
Tabela VIII.4.1 Planowane do realizacji działania w ramach projektu kluczowego
Lp.

1

PODMIOT
ODPOWIEDZIALNY

Gmina Parczew
/W partnerstwie
ze Spółdzielnią
Mieszkaniową/

NAZWA
ZADANIA

LOKALIZACJA

Rewitalizacja osiedli
mieszkaniowych w Parczewie

NAKŁADY
OKRES
INWESTYCYJNE
REALIZACJI
[TYS. PLN]

Osiedle 11 Listopada
– Spółdzielcza –PCK/ 2 000 000,00
Plac Wolności PCK

2011-2012

LOKALIZACJA:

STAN OBECNY:
Fragment drogi osiedlowej na wysokości budynku nr
50 przy ulicy 11 Listopada.

Droga osiedlowa w obszarze osiedla PCKSpółdzielcz-11 Listopada

Źródło: Urząd Miejski w Parczewie

Źródło: Urząd Miejski w Parczewie
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Wjazd na osiedle od strony ulicy PCK 1

Wyjazd z osiedla do ulicy 11 Listopada będącej
drogą wojewódzką

Źródło: Urząd Miejski w Parczewie

Źródło: Urząd Miejski w Parczewie

Hala staromiejska w Parczewie

Hala staromiejska w Parczewie

Źródło: Urząd Miejski w Parczewie

Źródło: Urząd Miejski w Parczewie

ZAKRES PROJEKTU:

Zakres przedsięwzięcia:
Modernizacja systemu komunikacyjnego,
Zagospodarowanie obszarów zieleni,
Modernizacja i przebudowa linii energetycznej,
Poprawa kondycji substancji miejskiej- uzupełnienie i odnowienie elewacji oraz
poprawa elementów konstrukcji hali miejskiej,
Wykonanie elewacji budynków mieszkalnych.
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II ETAP- LATA 2014-2018
Projekt kluczowy etapu II
Tabela VIII.4.2 Planowane do realizacji działania w ramach projektu kluczowego
Lp.

1

PODMIOT
ODPOWIEDZIALNY

Gmina Parczew

NAZWA
ZADANIA

LOKALIZACJA

Rewaloryzacja przestrzeni
placu dawnego dworca PKS

Plac Wolności –
Bema- Konotopa –
Piwonia - PCK

NAKŁADY
OKRES
INWESTYCYJNE
REALIZACJI
[TYS. PLN]

1 500 000,00

2014-2018

LOKALIZACJA:

STAN OBECNY:
Plac dawnego dworca PKS

Plac dawnego dworca PKS

Źródło: Urząd Miejski w Parczewie

Źródło: Urząd Miejski w Parczewie
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Źródło: Urząd Miejski w Parczewie

Źródło: Urząd Miejski w Parczewie

ZAKRES PROJEKTU:

Zakres:


Realizacja kanalizacji,



Realizacja deszczówki,



Skanalizowanie energetyki,



Realizacja nawierzchni,



Oświetlenie,



Urządzenie placu.

III ETAP- LATA 2019-2023
Tabela VIII.4.3 Planowane do realizacji działania w ramach projektu kluczowego
Lp.

1

PODMIOT
ODPOWIEDZIALNY

Gmina Parczew

NAZWA
ZADANIA

LOKALIZACJA

Zagospodarowanie
zdegradowanych terenów
nadrzecznych i wodnychprzystosowanie naturalnego
Zbiornik wodny
zbiornika wodnego i jego
otoczenia do użytkowania
rekreacyjnego
LOKALIZACJA:

EKO-GEO Consulting

NAKŁADY
OKRES
INWESTYCYJNE
REALIZACJI
[TYS. PLN]

1 800 000,00

2019-2023

154

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Parczew na lata 2011-2023

Lp.

PODMIOT
ODPOWIEDZIALNY

NAZWA
ZADANIA

LOKALIZACJA

NAKŁADY
OKRES
INWESTYCYJNE
REALIZACJI
[TYS. PLN]

STAN OBECNY:
Droga prowadząca nad Zalew

Droga prowadząca nad Zalew

Źródło: Urząd Miejski w Parczewie

Źródło: Urząd Miejski w Parczewie

Teren przed zbiornikiem wodnym

Teren przed zbiornikiem wodnym

Źródło: Urząd Miejski w Parczewie

Źródło: Urząd Miejski w Parczewie

ZAKRES PROJEKTU:

Zakres przedsięwzięcia:
Wykonanie ciągów pieszo-jezdnych,
Realizacja punktów obsługi gastronomicznej,
Realizacja sieci energetycznej – wykonanie oświetlenia,
Realizacja sieci wodno – kanalizacyjnej,
Zagospodarowanie brzegów.
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IX. SYSTEM MONITOROWANIA I OCENY REALIZACJI LOKALNEGO PLANU REWITALIZACJI
I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
Określenie właściwego systemu zarządzania realizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji, zasad
i sposobów wdrażania Programu oraz jego monitorowania jest bardzo ważnym elementem
planowania strategicznego i operacyjnego, który decyduje o dynamice procesu realizacji dokumentu
o charakterze strategicznym jakim jest Lokalny Program Rewitalizacji.
IX.1.

Zestaw wskaźników do oceny wdrożenia planu

Monitorowanie projektów będzie przeprowadzane przy wykorzystaniu mierników ilościowych. Będą to
wskaźniki:
–

produktu

–

odnoszące

się

do

rzeczowych

efektów

działalności

i

liczone

w jednostkach materialnych,
–

rezultatu – odpowiadające bezpośrednim efektom wynikającym z realizacji projektu.

Tabela IX.1.1 Wskaźniki osiągnięć dla procesu rewitalizacji
Typ
Nazwa wskaźnika
Produkt Liczba zrewitalizowanych obszarów
Powierzchnia zdegradowanych dzielnic i obszarów miast poddanych
Produkt
rehabilitacji/rewitalizacji
Powierzchnia wyremontowanej i przebudowanej infrastruktury publicznej na
Produkt
terenie zrewitalizowanym
Produkt Powierzchnia zabudowanych/zrehabilitowanych pustych przestrzeni publicznych
Produkt Liczba zmodernizowanych obiektów dziedzictwa kulturowego
Produkt Powierzchnia zmodernizowanych obiektów dziedzictwa kulturowego
Produkt Kubatura obiektów poddanych regeneracji/rehabilitacji
Produkt Liczba przebudowanych obiektów zabytkowych na potrzeby turystyki
Produkt Powierzchnia przebudowanych obiektów zabytkowych na potrzeby turystyki
Produkt Liczba budynków poddanych renowacji
Produkt Powierzchnia budynków poddanych renowacji
Produkt Powierzchnia usługowa w budynkach poddanych renowacji
Produkt Liczba obiektów zmodernizowanych na cele kulturalne i turystyczne
Produkt Powierzchnia obiektów zmodernizowanych na cele kulturalne i turystyczne
Produkt Powierzchnia wybudowanych „plomb” w zabudowie
Produkt Powierzchnia terenów rewitalizowanych przeznaczonych na małą infrastrukturę
Powierzchnia terenów rewitalizowanych przeznaczonych na małą infrastrukturę
Produkt
(np. tarasy widokowe, fontanny, ławki, kosze na śmieci)
Produkt Powierzchnia zagospodarowanych terenów zielonych
Powierzchnia zmodernizowanej/przebudowanej infrastruktury publicznej (np.
Produkt place zabaw, miejsca rekreacji) na terenie zrewitalizowanym z przeznaczeniem
na cele turystyczne, kulturalne, edukacyjne, społeczne lub gospodarcze
Produkt Powierzchnia utworzonych stref bezpieczeństwa
Produkt Liczba systemów zabezpieczeń w obiektach dziedzictwa kulturowego
Liczba projektów walki z przestępczością i poprawy bezpieczeństwa
Produkt
mieszkańców
Produkt Liczba budynków poddanych termo-renowacji
Produkt Powierzchnia budynków poddanych termo-renowacji
Produkt Liczba budynków poddanych remontowi/przebudowie infrastruktury technicznej
Powierzchnia budynków poddanych remontowi/przebudowie infrastruktury
Produkt
technicznej
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Typ
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Rezultat
Rezultat
Rezultat
Rezultat

Nazwa wskaźnika
Długość wybudowanych dróg na obszarach objętych rewitalizacją
Długość zmodernizowanych dróg na obszarach objętych rewitalizacją
Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury drogowej
Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury drogowej
Powierzchnia wybudowanych obiektów infrastruktury drogowej
Powierzchnia zmodernizowanych obiektów infrastruktury drogowej
Powierzchnia wybudowanej drogowej infrastruktury towarzyszącej (np. parkingi)
Powierzchnia przebudowanej drogowej infrastruktury towarzyszącej (np.
parkingi)
Długość wybudowanej infrastruktury komunalnej w zakresie ochrony środowiska
Długość przebudowanej/wyremontowanej infrastruktury komunalnej w zakresie
ochrony środowiska
Długość wybudowanej sieci wodociągowej
Długość przebudowanej sieci wodociągowej
Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej
Długość przebudowanej sieci kanalizacji sanitarnej
Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej
Długość przebudowanej sieci kanalizacji deszczowej
Długość wybudowanej sieci energetycznej
Długość zmodernizowanej sieci energetycznej
Długość wybudowanych gazociągów przesyłowych i dystrybucyjnych
Długość nowopowstałej sieci teleinformatycznej
Długość wybudowanych tras aktywnej turystyki
Długość przebudowanych tras aktywnej turystyki
Powierzchnia zagospodarowanych terenów wokół obiektów turystycznych
Liczba obiektów dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
Powierzchnia obiektów dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
Powierzchnia usługowa w wybudowanych „plombach”
Liczba
budynków
przebudowanych/wyremontowanych
na
cele
edukacyjno/społeczne
Powierzchnia budynków zmodernizowanych na cele edukacyjno/społeczne
Powierzchnia zmodernizowanej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej
Liczba wybudowanych lokalnych punktów informacji kulturalnej i turystycznej
Liczba zmodernizowanych lokalnych punktów informacji kulturalnej i turystycznej
Liczba nowych obiektów bazy noclegowej
Powierzchnia nowych obiektów bazy noclegowej
Liczba przebudowanych obiektów bazy noclegowej
Powierzchnia przebudowanych obiektów bazy noclegowej
Liczba miejsc noclegowych w nowopowstałych obiektach bazy noclegowej
Liczba miejsc noclegowych w przebudowanych obiektach bazy noclegowej
Liczba nowych obiektów bazy noclegowej
Powierzchnia nowych obiektów bazy noclegowej
Liczba nowych obiektów infrastruktury rekreacyjno-sportowej
Powierzchnia nowych obiektów rekreacyjno-sportowej
Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury rekreacyjno-sportowej
Powierzchnia przebudowanych obiektów infrastruktury rekreacyjno-sportowej
Liczba nowych obiektów bazy gastronomicznej
Powierzchnia nowych obiektów bazy gastronomicznej
Liczba przebudowanych obiektów bazy gastronomicznej
Powierzchnia przebudowanych obiektów bazy gastronomicznej
Liczba zakupionych środków trwałych
Wartość zakupionych środków trwałych
Powierzchnia terenów, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektów
Liczba przedsiębiorstw, które podjęły działalność na terenie zrewitalizowanym
Liczba nowych miejsc pracy utworzonych na terenach zrewitalizowanych
Liczba nowych miejsc pracy powstała w wyniku realizacji projektów
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Typ
Rezultat
Rezultat
Rezultat
Rezultat
Rezultat
Rezultat
Rezultat
Rezultat
Rezultat
Rezultat
Rezultat
Rezultat
Rezultat
Rezultat
Rezultat
Rezultat
Rezultat
Rezultat
Rezultat
Rezultat
Rezultat
Rezultat
Rezultat
Rezultat
Rezultat
Rezultat
Rezultat
Rezultat
Rezultat

Nazwa wskaźnika
turystycznych i kulturalnych
Liczba nowych punktów usługowych na terenach zrewitalizowanych
Powierzchnia usługowa faktycznie wykorzystywana
Liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki
Liczba
osób
korzystających
z
obiektów
infrastruktury
społecznoedukacyjnej/kulturalnej/turystycznej będącej przedmiotem projektów
Liczba osób korzystających z nowej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej
Liczba turystów korzystających z bazy noclegowej
Liczba turystów korzystających z infrastruktury rekreacyjno-sportowej
Liczba turystów korzystających z przebudowanych obiektów zabytkowych
Liczba turystów korzystających z bazy gastronomicznej
Liczba turystów korzystających z infrastruktury aktywnego wypoczynku
Liczba turystów korzystających z infrastruktury rekreacyjno-sportowej
Liczba zatrudnionych kobiet w wyniku realizacji projektów
Liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych w wyniku realizacji projektów
Liczba budynków podłączonych do wybudowanej/zmodernizowanej sieci
wodociągowej
Liczba budynków podłączonych do wybudowanej/zmodernizowanej sieci
kanalizacyjnej
Liczba osób podłączonych do wybudowanej sieci wodociągowej
Liczba osób podłączonych do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej
Liczba budynków podłączonych do wybudowanej/zmodernizowanej sieci
wodociągowej
Liczba budynków podłączonych do wybudowanej/zmodernizowanej sieci
kanalizacyjnej
Liczba osób podłączonych do wybudowanej sieci wodociągowej
Liczba przestępstw na obszarze rewitalizowanym
Wskaźnik wykrywalności przestępstw na obszarze rewitalizowanym
Liczba obiektów zabezpieczonych przed zagrożeniami
Liczba osób korzystających z pomocy społecznej
Liczba rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej
Struktura
wiekowa
ludności
(wiek
przedprodukcyjny,
produkcyjny
i poprodukcyjny)
Saldo migracji
Liczba osób biorących udział w zajęciach edukacyjnych, terapeutycznych,
wspierających i ogólnorozwojowych
Liczba osób bezrobotnych

Miara
szt.
m2
szt.
osoby
osoby
osoby
osoby
osoby
osoby
osoby
osoby
osoby
osoby
szt.
szt.
osoby
osoby
szt.
szt.
osoby
szt.
%
szt.
osoby
szt.

osoby
osoby

W celu zebrania danych do monitorowania przeprowadzane będą badania i analizy własne.
Dodatkowymi źródłami danych do monitoringu będą:


informacje uzyskiwane od jednostek publicznych działających na terenie miasta Parczew,



informacje ze źródeł administracyjnych (np. rejestr przedsiębiorstw, dane dotyczące stanu
dróg).

Dane będą pochodziły również z ogólnodostępnych źródeł statystycznych (Główny Urząd
Statystyczny).
Dzięki sformułowanym wskaźnikom można będzie stwierdzić, czy realizacja poszczególnych
projektów przyniosła zamierzone rezultaty, a zatem czy zostały zrealizowane cele Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Parczew.
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Suma wartości wskaźników dla poszczególnych projektów złoży się na ocenę wskaźnikową
Lokalnego Programu Rewitalizacji.
IX.2.

Zasady monitorowania i aktualizacji planu

Monitoring to proces systematycznego zbierania i analizowania wiarygodnych informacji finansowych
i statystycznych dotyczących wdrażania projektów, którego celem będzie zapewnienie zgodności
realizacji projektów i programu z wcześniej zatwierdzonymi założeniami do jego realizacji. Polegał on
będzie na obserwacji procesów rozwoju Miasta Parczew w celu możliwie szybkiego podejmowania
działań, stanowiących reakcję na rozwój powyższych zjawisk.
Wydatkowanie funduszy publicznych, w tym także pochodzących ze źródeł zagranicznych, na
działania wspierające rozwój lokalny i gospodarczy, wymaga stworzenia systemu instytucji
i procedur, które zapewnią, że środki te będą wydatkowane efektywnie i oszczędnie. Elementem
takiego systemu muszą być instrumenty służące do monitoringu i oceny zarówno konkretnych
programów czy projektów, jak i szeroko rozumianej polityki lokalnej. Dlatego też system monitoringu
musi opierać się na efektywnej sprawozdawczości. Muszą zostać konkretnie określone rodzaje
potrzebnych raportów i ich częstotliwość, w zależności od analizowanej problematyki (w okresach
półrocznych lub rocznych). Powstawać też muszą sprawozdania dotyczące ocen konkretnych
programów będących podstawą rozwiązania zidentyfikowanych wcześniej problemów, ocen
przeprowadzonych prac: przed rozpoczęciem programu, w jego trakcie i po jego zakończeniu.
Samorząd miasta Parczew odpowiada za kreowanie i realizację polityki rozwoju na swoim terenie.
Proponuje się więc, aby w oparciu o zaproponowane wskaźniki osiągnięć celu przygotowywane były
roczne sprawozdania dotyczące stopnia realizacji podstawowych zadań Lokalnego Programu
Rewitalizacji składane pod ocenę Rady Miejskiej, dotyczące realizacji przyjętej polityki przestrzennej
w zakresie głównych kierunków rozwoju. Materiał ten byłby dla władz Miasta podstawą do okresowej
oceny i ewentualnej aktualizacji priorytetów i celów rewitalizacji.
Monitoring Lokalnego Programu Rewitalizacji jest elementem koniecznym w celu aktywnej realizacji
zapisów dokumentu. Umożliwia on stwierdzenie, czy program jest prawidłowo realizowany oraz czy
założenia, na których go oparto, nie uległy zmianie. Pozwala poza tym na sprawne i elastyczne
reagowanie na zmiany, ograniczając przy tym podejmowanie kroków intuicyjnych, czemu z kolei
sprzyja brak właściwej informacji i analiz. Efektywny monitoring musi spełniać następujące
wymagania:
musi być oparty na ustalonych kryteriach, pozwalających na obiektywną ocenę realizacji
programu i efektywności zastosowanych instrumentów rozwoju,
musi dostarczać podstawy do podejmowania tak strategicznych, jak i bieżących
operacyjnych decyzji - musi więc odpowiednio często i „wcześnie” informować o stanie jego
realizacji.
Monitoring bieżącej realizacji Programu umożliwi porównywanie - w określonym przedziale czasu –
rzeczywistych efektów z planami, co pozwala stwierdzić, czy procesy realizacji zmierzają w sposób
optymalny do osiągania założonych celów.
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Bazą będą tutaj podstawowe informacje o każdym aktualnie realizowanym przedsięwzięciu, jak:
stopień zaawansowania inwestycji, ilość wyremontowanych obiektów, liczba nowych podmiotów
gospodarczych, turystów itp. Prawidłowy monitoring wymaga również gromadzenia, dysponowania i
analizowania odpowiednich kategorii informacji, związanych tak ze wskaźnikami, jak i założeniami
(baza informacyjna). Są to przykładowo:


trendy rozwojowe w gospodarce – w ujęciu sektorowym,



współczynniki ekonomiczne - krajowe, regionalne, lokalne,



struktura wydatków i inwestycji,



trendy demograficzne i inne.

Monitoring wspomoże proces zarządzania pomocą finansową ze środków unijnych, uzyskaną na
realizację projektów opisanych w LPR.

IX.3.

Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym
i organizacjami pozarządowymi

Tworzenie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Parczew oparto na procesie konsultacji
społecznych. Założono, że Program ma wypracować formy i środki współpracy wszystkich
podmiotów działających na rzecz rozwoju miasta Parczew oraz stymulować spójność między
działaniami sektorowo-branżowymi tych podmiotów. Współpraca opierała się na konsultacjach władz
ze społecznością lokalną, w skład której wchodzili przedstawiciele sektora publicznego, prywatnego
oraz organizacji pozarządowych. Rzeczowym efektem konsultacji społecznych było zatwierdzenie
w drodze konsensusu listy projektów, będących podstawą Lokalnego Programu Rewitalizacji,
dokumentu tworzonego dla społeczności Miasta Parczew w celu ułatwienia możliwości korzystania
m.in. ze środków finansowych funduszy Unii Europejskiej.
Zainicjowana współpraca władzy miasta ze społecznością lokalną będzie kontynuowana poprzez
organizację systematycznych spotkań, na których prezentowane będą oceny wdrażania Lokalnego
Programu Rewitalizacji.
Technicznymi sposobami inicjowania komunikacji pomiędzy wszystkimi sektorami zaangażowanymi
w realizację LPR będą:
 środki komunikacji społecznej bezpośredniej: spotkania mieszkańców z urzędnikami,
spotkania burmistrza z mieszkańcami w czasie przyjęć interesantów, spotkania burmistrza
z mieszkańcami samorządów poszczególnych obszarów, przesyłki pocztowe, poczta elektroniczna,
rozmowy telefoniczne.
 środki komunikacji społecznej pośredniej: relacje z dziennikarzami prasy, radia, telewizji,
(informacja prasowa, konferencja, wywiady), ulotki, biuletyny, informatory, wydawnictwa (stałe,
cykliczne i okazjonalne), strona internetowa.
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