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W S T  P

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Parczew -zamiennie PRL - jest redniookresowym

dokumentem planistycznym, maj cym na celu okre lenie g ównych zamierze

inwestycyjnych, przewidzianych do realizacji na terenie gminy w latach 2007 - 2015 przy

zaanga owaniu rodków w asnych gminy oraz zewn trznych róde  finansowania,

a w szczególno ci funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

W niektórych przypadkach, gdzie mo na ju  na obecnym etapie szczegó owo

zdefiniowa  zamierzenia inwestycyjne gminy, wskazano planowane przedsi wzi cia,

konieczne do realizacji w latach 2007 – 2015. Jednak e nale y podkre li , i  nie s  obecnie

znane w pe nym kszta cie wytyczne okre laj ce zasady wykorzystania rodków Unii

Europejskiej. Wiadomym jest, e w latach 2007 - 2015 rodki b  rozdysponowane m.in.

przez 16 Regionalnych Programów Operacyjnych, Program Operacyjny „Infrastruktura

i rodowisko”, Program Operacyjny „Kapita  Ludzki”  oraz Program Operacyjny Rozwoju

Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

PRL zosta  opracowany w oparciu o zamierzenia dotycz ce d ugo i redniofalowego

rozwoju gminy zawarte w zaktualizowanej Strategii Rozwoju Gminy Parczew, która okre la

ówne kierunki rozwoju, pozwalaj ce na konkretyzacj  zamierze  inwestycyjnych w oparciu

o  dost pne  rodki. Nale y jednak nadmieni , i  zmieniaj ca si  rzeczywisto ,

a w szczególno ci, pojawiaj ce si  nowe szanse wsparcia rozwoju gminy, wymusza równie

uaktualnienie ww. dokumentu.

Kolejnymi dokumentami, które da y podstawy do opracowania za  finansowych

PRL s  uchwa y bud etowe za lata poprzednie i rok bie cy, które pozwalaj  okre li  realne

mo liwo ci finansowe dzia  w adz gminy.

Opracowanie PRL dla Gminy Parczew ma du e znaczenie zarówno dla w adz

samorz dowych, jak i spo eczno ci lokalnej, gdy  pozwala na szczegó owe okre lenie

zamierze  zaspakajaj cych najwa niejsze potrzeby mieszka ców i okre lenie mo liwych

róde  finansowania tych inwestycji, szczególnie za strony funduszy strukturalnych Unii
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Europejskiej. Jednocze nie warunkiem powodzenia ca ego zamierzonego procesu rozwoju tej

jednostki samorz dowej jest komplementarno  PRL z innymi dokumentami tego rodzaju.

Dokument zosta  opracowany przy bardzo du ym zaanga owaniu pracowników

Urz du Miejskiego w Parczewie oraz spo eczno ci lokalnej, ludzi którzy wspó pracowali przy

realizacji tworzeniu niniejszego dokumentu i z którymi zosta y skonsultowane jego zapisy.

Na ko cu opracowania zamieszczono sprawozdanie z konsultacji spo ecznych, które

mia y miejsce w trakcie opracowywania niniejszego dokumentu.
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Obszar  i  czas  realizacji

Planu Rozwoju Lokalnego

Obszar: Gmina   Parczew

Czas realizacji: lata 2007 - 2015
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1.   Aktualna sytuacja spo eczno-gospodarcza na obszarze obj tym
wdra aniem planu.

1.1. Przestrze  i rodowisko.

1.1.1. Po enie, powierzchnia, ludno .

Parczew po ony jest na terenie Polesia Zachodniego, u uj cia Konotopy i K odzianki do

Piwonii. Jest wa nym w em komunikacyjnym. Zbiegaj  si  tu drogi z wielu kierunków:

cznej, W odawy, Lubartowa, Mi dzyrzeca Podlaskiego, Radzynia Podlaskiego, Bia ej

Podlaskiej i Sosnowicy. Miasto jest oddalone o 63 km od Lublina, o 51 km od przej cia

granicznego w S awatyczach i o 182 km od Warszawy. Przez miasto przebiega linia kolejowa

Lublin – uków.

Kartogram  1.
Po enie gminy w kraju i regionie (oznaczona kolorem czerwonym na kartogramie).

ród o: Strona internetowa: www.wikipedia.org - Gmina Parczew

http://www.wikipedia.org
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Parczew ma status gminy miejsko-wiejskiej, po onej  centralnie w pó nocnej cz ci

województwa lubelskiego. Gmina Parczew zajmuje powierzchni  14.623 ha, w tym miasto

805 ha. Na jej terenie zamieszkuje ok. 15.000 osób (miasto liczy ok. 10.300 mieszka ców).

Tabela 1.   Porównanie podstawowych danych [na dzie  31.XII.2006]

Porównanie do... [w %]Wyszczególnienie jedn. Polska Województwo
lubelskie

Powiat
parczewski

Gmina
Parczew kraju wojew. powiatu

Powierzchnia
(obszar l dowy) km2 311889 25121,5 952,6 146,2 0,05 0,58 15,35

Ludno tys. 38125 2172,766 36,466 14,857 0,04 0,68 40,74

sto
zaludnienia os./km2 122 87 38 102 - - -

ród o: Dane z Banku Danych Regionalnych  GUS ; opracowanie w asne

Gmina znajduje si  w obr bie Polesia Zachodniego w mezoregionie Równina Parczewska

na pograniczu z mezoregionem Równina czy sko-W odawska. Obszar miasta nale y

w ca ci do zlewni rzeki Piwonii Parczewskiej, która jest prawostronnym dop ywem

Ty mienicy. W sk ad gminy wchodzi miasto Parczew oraz wsie: Zaniówka, Przew oka, Wola

Przew ocka, Welin, Micha ówka, Wierzbówka, Jasionka, Brudno, Buradów, Królewski Dwór,

Koczergi, Siedliki, Sowin, Szytki, Laski, Komarne, Pohulanka, Kolonia Babianka, Babianka

i Ty mienica.
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Kartogram  2.
Podzia  administracyjny województwa lubelskiego.

ród o: US Lublin; „Województwo lubelskie - podregiony, powiaty, gminy - 2007”; stan w dniu 31.XII.2006
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1.1.2. rodowisko przyrodnicze.

Budowa geologiczna

Najstarszymi utworami geologicznymi, nawierconymi na badanym terenie na

boko ci ok. 3000 m, s  krystaliczne ska y proterozoiku. Bezpo rednio na nich zalegaj

osady mezozoiczne, zakwalifikowane do serii jurajskich i kredowych. Nale  one do zespo u

osadów wype niaj cych Nieck  Lubelsk . W okolicach Parczewa utwory jurajskie maj

mi szo  ok. 100 m i wyst puj  na g boko ci ok. 600 m. Natomiast g boko  zalegania

osadów kredowych wynosi od kilkunastu do kilkudziesi ciu metrów. Utwory trzeciorz dowe

zosta y znacznie zniszczone przez l dolód. Na nich znajduje si  przypowierzchniowa

pokrywa, na któr  sk adaj  si  plejstoce skie ska y czwartorz dowe o zró nicowanej

grubo ci.

Dolina Piwonii wype niona jest torfami oraz namu ami, a cz ciowo równie  piaskami

i mu kami rzecznymi teras nadzalewowych. Akumulacyjn  równin  buduj  piaski i mu ki

rzeczno-peryglacjalne, zalegaj ce na glinach zwa owych. Mu ki stanowi  liczne

przewarstwienia piasków, zarówno drobno-, jak i rednioziarnistych. Wykszta cone s  jako

py y, piaski pylaste i piaski gliniaste.

Dla oceny mo liwo ci wykorzystania osadów do celów zagospodarowania

przestrzennego najistotniejsze jest okre lenie ich przepuszczalno ci. Bior c pod uwag  t

cech  nale y stwierdzi , e ogólnie na terenie miasta i gminy mo na wyró ni  dwa rodzaje

osadów. W zag bieniach bezodp ywowych oraz w dolinach wyst puj  torfy i piaski

holoce skie, b ce utworami o wysokim wspó czynniku przepuszczalno ci. Pozosta y

obszar charakteryzuje si  wyst powaniem osadów o rednim wspó czynniku

przepuszczalno ci.

Rze ba terenu

Wspó czesny obraz rze by terenu Gminy Parczew ukszta towany zosta

w najwi kszym stopniu poprzez procesy maj ce miejsce w czasie zlodowacenia

rodkowopolskiego oraz przez zjawiska klimatyczne powi zane bezpo rednio z przedpolem

dolodu zlodowacenia ba tyckiego, które swoim zasi giem nie obj o tego rejonu.

Formy wkl e, w tym przede wszystkim doliny rzeczne, stanowi  zasadniczy rys

morfologiczny omawianego obszaru. Najwi ksze znaczenie ma g boko wci ta dolina

Piwonii. Dno doliny przechodzi w teras  erozyjno-akumulacyjn , wytworzon

prawdopodobnie podczas zlodowacenia pó nocno-polskiego. Przej cie to wykazuje
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niejednolity charakter. W rejonie zachodniej granicy Parczewa jest agodne, natomiast poni ej

miasta zaznacza si  wyra ny za om. Zasi g den pozosta ych dolin rzecznych (Konotopy,

odzianki oraz cieku spod Lasek) jest trudny do zinterpretowania, ze wzgl du na ci

ich przej cia w poziom akumulacyjny. Doliny rzek wype nione s  utworami

organogenicznymi o du ej mi szo ci.

Przedstawiaj c formy ukszta towania terenu decyduj ce o przewodnich cechach

krajobrazu zaznaczy  nale y, i  wymieniona dolina Piwonii stanowi granic  pomi dzy

dwoma obszarami morfogenetycznymi. Niewielkie fragmenty miasta le ce na pó noc

wzgl dem tej doliny s  cz ci  terenu, na którym wyst puj  wzgórza moren czo owych.

Formy te zosta y przemodelowane przez procesy erozyjno-denudacyjne, czego ladem s  np.

wydmy. Natomiast na po udnie od doliny Piwonii rozci ga si  p aska, rozleg a i prawie

w ca ci piaszczysto-mu kowa równina akumulacji rzeczno-peryglacjalnej. Utwory tworz ce

 równin  powsta y w wyniku akumulacji szeroko rozlewaj cych si  rzek, które p yn y

z po udnia na pó noc, wykazuj c nieznaczne odchylenia na wschód. Charakter

wykszta conych osadów wykazuje, i  tworzy y one sandry na przedpolu l dolodu (czyli na

pó noc od Parczewa, a na po udnie od strefy moren czo owych). Zwarta przestrzennie

powierzchnia równiny, nachylona w kierunku pó nocnym, jest w cz ci zachodniej

urozmaicona przez obecno  niedu ych, rz du pó torametrowych zag bie  terenowych

o ró nej genezie. Przewa aj  formy powsta e po wytopieniu si  tzw. martwego lodu.

Zaobserwowa  je mo na szczególnie w okolicy linii kolejowej i ul. Polnej. Równina jest

tak e porozcinana na kilka cz ci przez doliny cieków wp ywaj cych do Piwonii -

odzianki, Konotopy i strugi spod wsi Laski.

Gleby

Dominuj  rol  odgrywaj  bielice w ciwe wyst puj ce na wierzchowinie.

 to gleby zakwaszone. Powsta y w warunkach klimatu ch odnego oraz wilgotnego pod

ro linno ci  borow . Wytworzy y si  ze ska  ubogich w sk adniki zasadowe, szczególnie za

z utworów piaszczystych ró nej genezy. Na opisywanym terenie przewa aj  bielice

wykszta cone na piaszczysto-gliniastych utworach pochodzenia wodno-lodowcowego,

ównie na glinach zwa owych, piaskach i piaskach pylastych. Bielice okre lane s  jako gleby

redniej jako ci.

Dna dolin rzecznych, jak równie  obni enia terenowe o s abym odp ywie wód

powierzchniowych wy cie ane s  przez gleby bagienne, torfowe oraz murszowe. Proces

bagienny zachodz cy w warunkach beztlenowych sprzyja odk adaniu si  utworów
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organicznych w przypowierzchniowej warstwie gleby. W warunkach s abszej anaerobiozy

proces ten prowadzi do odk adania mu ów, a gdy panuj  warunki ca kowicie beztlenowe,

powstaj  torfy. Spo ród gleb torfowych na omawianym terenie najwi cej jest gleb

wytworzonych z torfów przej ciowych. Gleby murszowe powsta y z przekszta cenia gleb

torfowych w miejscach, gdzie poziom wód gruntowych uleg  obni eniu wskutek zabiegów

melioracyjnych. Stan chemiczny wszystkich gleb jest dobry. Nie stwierdzono w nich metali

ci kich i innych substancji toksycznych, nie s  równie  zasolone.

Wody powierzchniowe

Gmina Parczew charakteryzuje si  stosunkowo dobrze rozwini  sieci

hydrograficzn . Ca y obszar le y w obr bie zlewni rzeki Ty mienicy oraz Piwonii

Parczewskiej, b cej najwi kszym prawostronnym dop ywem Ty mienicy. Piwonia jest

ówn  rzek  miasta Parczewa, posiadaj  uregulowane na ca ej d ugo ci koryto.

Do wodnych form powierzchniowych, znajduj cych si  na obszarze miasta oprócz rzek

nale : niezbyt liczne, odci te zakola; zbiornik retencyjny zlokalizowany w dolinie Piwonii,

a tak e zag bienia bezodp ywowe, okresowo podmok e.

Wody podziemne

Wyst powanie wód podziemnych determinowane jest przez cechy budowy

hydrogeologicznej, rze by oraz klimatu. Opieraj c si  na miejscowych warunkach wodnych

oraz przydatno ci opisywanego obszaru dla budownictwa wydzieli  mo na tereny

charakteryzuj ce si  nast puj cymi g boko ciami wyst powania pierwszego zwierciad a

wody:

0-2 m: Wody w tym przedziale g boko ci znajduj  si  g ównie na obszarze dolin rzecznych

oraz zag bie  terenowych. Wyst puj  one w aluwiach wykszta conych jako osady

piaszczyste i organogeniczne. Poniewa  warstw  wodono  pokrywa seria namu ów

i torfów, zwierciad o wody jest nieznacznie napi te. Wskutek waha  sezonowych i rocznych

wyst puje lokalne zrównywanie si  zwierciad a z powierzchni  topograficzn .

2-5 m: Wody na tej g boko ci obejmuj  najrozleglejsze tereny równiny rzeczno-

peryglacjalnej. Tworz  do  zasobny zbiornik, z którego do niedawna pobierano wod  do

celów gospodarczych. Cz  z nich jest zasilana przez opady atmosferyczne, cz  za  nie

wykazuje podatno ci na ten rodzaj zasilania. Roczna i wieloletnia amplituda waha

zwierciad a wynosi 0,5 - 2,0 m. Na jako  wód tego poziomu wp ywaj  lokalne warunki
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hydrogeologiczne, szczególnie za  obecno  osadów o obni onej przepuszczalno ci

(np. mu ków) w stropie warstwy wodono nej.

Przyroda

Na terenie miasta oraz Gminy Parczew naturalne warunki rodowiska przyrodniczego

zosta y ca kowicie i nieodwracalnie zmienione poprzez dotychczasowe u ytkowanie terenu.

Najistotniejsz  rol  odegra o wprowadzenie intensywnej budowy oraz rolnictwo.

Ró norodno  biologiczna jest obecnie zredukowana do gatunków synantropijnych

(towarzysz cych cz owiekowi), w tym szczególnie ruderalnych (zasiedlaj cych pod a

sztucznie wytworzone przez cz owieka). W ród nich wyró ni  mo na kilka zespo ów

spotykanych w Gminie Parczew:

Zbiorowiska upraw ro lin zbo owych i okopowych

Zespó Digitarietum ischaemi

Ro liny tego zbiorowiska zwi zane s  z glebami piaszczystymi. Nale  do nich takie gatunki

jak: palusznik nitkowaty, nica zielona, w nica sina, sporek polny, ch odek drobny,

mietlica pospolita, iglica pospolita, chrz stkowiec polny.

Digitarietum ischaemi wykszta ca si  zazwyczaj w ród upraw yta, owsa, ubinu, rzepaku,

a tak e cz sto w uprawach ro lin okopowych: tytoniu, marchwi i ziemniaków. Jest

zbiorowiskiem bardzo rozpowszechnionym w Polsce, w tym tak e na Lubelszczy nie,

szczególnie na Polesiu Lubelskim. Zwi zany jest z glebami bielicowymi, wytworzonymi

z piasków s abogliniastych i lu nych o kwa nym odczynie.

Zespó Echinochloo-Setarietum

W zbiorowisku tym panuj  g ównie trawy: chwastnica jednostronna, perz w ciwy, w nica

zielona, w nica sina i nielicznie w nica zielona oraz w nica sina. Wyst puje prawie

wy cznie w uprawach ro lin okopowych: ziemniakach, burakach i marchwi, a ponadto

w lnie, rzepaku, prosie, tytoniu. Rozwija si  na s abo kwa nych glebach bielicowych. Zespó

ten jest gro ny dla ro lin okopowych, zw aszcza kiedy zwi ksza si  zwarcie i liczebno

chwastów.

Zespó Lamio-Veronicetum politae

Charakteryzuje si  wyst powaniem ro lin o odczynie oboj tnym i alkalicznym: przetacznik

ni cy, przetacznik perski, jasnota purpurowa, jasnota ró owa, gwiazdnica pospolita,

kurzy lad polny i bluszczyk kurdybanek. Najcz ciej wyst puje na glebach brunatnych,

wytworzonych z utworów py owych i lessów, rzadziej za  na glebach skrytobielicowych.
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Na pod u bardziej przepuszczalnym i mniej yznym ust puje gatunkom zespo u

Echinochloo-Setarietum. Obecno  tego zbiorowiska wskazuje na korzystne dla wi kszo ci

upraw warunki wilgotno ciowe i tlenowe w glebie. Jednak cz sto osi gaj  w nim du e

zwarcie gro ne chwasty np. perz w ciwy, ostro  polny, czy te  mlecz polny.

Zbiorowiska ruderalne

Zespó Lepidietum drabae

W zbiorowisku tym dominuje pieprznik przydro ny (wiosnówkowy). Znaczny udzia  maj  te

stok osa mi kka, ycica trwa a, pi ciornik g si, wiechlina roczna, a tak e babka lancetowata.

Zespó  wykszta ca si  w miejscach ruderalnych  (zw aszcza na nasypach kolejowych),

rzadziej na gruzowiskach i osiad ych wysypiskach.

Zespó Ivaetum xanthiifoliae

ówny gatunek tego zespo u, iwa rzepieniolistna, na teren Polski dosta a si  z Ameryki

Pó nocnej podczas ostatniej wojny. Wchodzi w sk ad zbiorowisk ruderalnych. Nieliczn

domieszk  w skupieniach iwy stanowi : glistnik jaskó cze ziele, jasnota bia a, pyleniec

pospolity, pokrzywa zwyczajna, komosa bia a oraz bluszczyk kurdybanek. Ivaetum

xanthiifoliae na Lubelszczy nie towarzyszy prawie wy cznie nasypom i dworcom

kolejowym, a znacznie rzadziej przychaciom oraz zaniedbanym ogródkom dzia kowym.

Na yznych wysypiskach ziemi osi ga wysoko  ok. 1,5 metra. Natomiast na lu nych

piaskach nasypów kolejowych iwa jest ma o dorodna - cz sto nie przekracza kilkunastu cm

wysoko ci. Nie jest gatunkiem niebezpiecznym dla upraw, gdy  nie rozprzestrzenia si

intensywnie.

Zespó Sicyo-Echinocystidetum

Panuj cym pn czem jest kolczurka klapowana, obok której wyst puj  tak e inne pn cza:

harbu nik kolczasty, kielisznik zaro lowy, rdest zaro lowy, rdest powojowaty oraz gatunki

siedlisk nitrofilnych: bylica roczna, pokrzywa zwyczajna, jasnota bia a, brodawnik jesienny,

pi ciornik g si, oboda roz ysta, komosa bia a, mierznica czarna i lucerna nerkowata.

Zespó Sicyo-Echinocystidetum wyst puje w  parkach, ywop otach i na p otach

przydomowych. Pn cza, szczególnie kolczurka klapowana, posiada liczne to-bia e kwiaty,

ma kolor wie ej zieleni. Niewiele jest danych na temat ca ego zbiorowiska, jak i dominuj cej

w nim ro liny.
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Obszary i obiekty prawnie chronione (istniej ce oraz projektowane)

Wyrazem wysokich walorów rodowiska przyrodniczego s  tworzone (zgodnie

z „Ustaw  o ochronie przyrody”) obiekty prawnie chronione. Z utworzonych dotychczas

na terenie Gminy Parczew nale y wymieni  rezerwat wodno - torfowiskowy „Jezioro

Obradowskie” i pomniki przyrody. Projektowane jest te  utworzenie torfowiskowego

rezerwatu przyrody „Go ciniec”. Nie  nale y  te  zapomina  o lasach ochronnych, które

zosta y obj te ochron  ze wzgl du na rol  wodochronn , jako ostoje zwierz t oraz

drzewostany nasienne, stanowi ce cenne elementy rodzimej przyrody.

Wojewódzki Plan Zagospodarowania Przestrzennego przyjmuje rozwój stref

ochronnych rodowiska przyrodniczego poprzez utworzenie m.in. Parczewskiego Parku

Krajobrazowego (PPK)  wraz  z  otulin .  W Gminie  Parczew,  w granicach  parku  znajduje  si

zachodni fragment Lasów Parczewskich z Dolin  Ty mienicy.

Otulina PPK, obejmuje zachodni skrawek gminy (na zachód od drogi Ostrów Lubelski

- Parczew)  i jej rodkowy fragment - po ony na po udnie od miasta.

Gatunki chronione fauny:

Ostoje gatunków chronionych na terenie gminy wyst puj  w pi ciu stanowiskach:

- puchacza (pi  stref ochronnych w le nictwie Laski);

- orlika krzykliwego (dwie strefy ochronne w projektowanym rezerwacie przyrody

„Gosciniec”);

- or a bielika (trzy strefy ochronne w le nictwie Laski);

- bobra europejskiego (w dolinie Bobrówki);

- wydry (w Ty mienicy i Piwonii Parczewskiej).
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Opisane w tym rozdziale obszary ochrony rodowiska i turystyki obrazuje zamieszczona poni ej

mapka.

Mapa 1.    Turystyka z elementami ochrony rodowiska w Gminie Parczew

ród o: Opracowanie w asne Urz du Gminy Parczew

Rezerwaty przyrody

Rezerwat  „Jezioro Obradowskie”

Rezerwat o powierzchni 81,79 ha powsta  w 1975 roku obejmuj c pierwotnie

dystroficzne, obecnie humusowe, eutroficzne jezioro Obradowskie (12 ha lustra wody) oraz

otaczaj ce je torfowisko przej ciowe i fragmenty boru sosnowego. Rezerwat zosta  utworzony

ze wzgl du na ochron  ekosystemu wodno-torfowiskowego. Wyst puj  tutaj chronione
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gatunki ro lin: wierzby (Salix lapponum, S. myrtilloides),  brzoza  niska  (Betula humilis),

turzyce (Carex chordorrhiza, C. limosa, C. dioica), rosiczki (Drosera intermedia, D. anglica),

wid ak torfowy (Lycopodiella inundata) i inne.

Poziom wód jeziora zosta  obni ony w 1956 roku  przez rowy melioracyjne. Ro liny

zielne torfowiska przej ciowego zamieraj  gromadnie na skutek opanowywania ich przez lasy

brzozowe i olchowe.

Projektowany  rezerwat „Go ciniec”

Rezerwat ma obj  po udniowo-zachodni  cz  Lasów Parczewskich z fragmentem

zabagnionej doliny rzeki Bobrówki (meandry, zbiorowiska ro lin wodnych i szuwarowych).

W latach 1979 - 1980 reintrodukowano tutaj bobra europejskiego, który zaadoptowa  si

i zasiedla równie  obszary po one poza granicami projektowanego rezerwatu.

Krajobraz odznacza si  mozaik  naturalnych rodowisk skupionych wokó  rzeki

Bobrówki, p yn cej w naturalnym korycie przez zabagnion  dolin . Obszar tego rezerwatu

ma by  stosunkowo du y: 172,92 ha, z czego 75,46 ha nale y do Gminy Parczew. Rezerwat

ma otacza  ponadto otulina o powierzchni  97,24 ha.

Pomniki przyrody wyst puj ce w Gminie Parczew (numeracja zgodna  z Map  1):

1 -  Wi z szypu kowy rosn cy na grobli stawów rybnych w Babiance – obwód 295 cm,

       wysoko  25 m;

2 -  Wi z szypu kowy rosn cy na grobli stawów rybnych „Prokop” - obwód 425 cm,

       wysoko  20 m;

3 -  Dwie lipy drobnolistne obok cmentarza wojennego w Ty mienicy – obwody 400 cm,

       wysoko ci 22 i 23 m;

4 -  Grupa 5 d bów szypu kowych rosn cych na skraju wsi Buradów (oddzia y le ne 45 i 46

       Le nictwa Laski, Nadle nictwa Parczew) – obwody od 317 do 400 cm i wysoko ciach

       20 – 22 m;

5 -  D b szypu kowy rosn cy w pobli u wsi Pohulanka (oddzia  19 Le nictwa Laski,

       Nadle nictwa Parczew) – obwód 340 cm, wysoko  24 m;

6 -  Wi z szypu kowy rosn cy na dzia ce Pana Jana Sobianka we wsi Wierzbówka – obwód

       370 cm, wysoko  30 m;
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Obszary  Natura 2000

Dyrektywy s  podstawowymi aktami prawa mi dzynarodowego (obowi zuj cymi

w Unii Europejskiej), a do zawartych w nich uregulowa  musz  by  dostosowane przepisy

krajowe. Ochrona przyrody po rednio obj ta jest kilkoma dyrektywami (np. zwi zanymi

z gospodark  wodn , odpadami, rolnictwem itp.), ale dwie z nich w ca ci po wi cone

 temu zagadnieniu:

Pierwsza z nich to tzw. Dyrektywa Ptasia (79/409/EWG) nakazuj ca ochron

wszystkich gatunków ptaków yj cych dziko, oraz ochron  siedlisk ptaków

(wymienionych w za czniku I), poprzez wyznaczenie ich jako obszarów specjalnej

ochrony (OSO).

Druga to Dyrektywa Siedliskowa, zwana równie  Habitatow  (92/43/EWG),

wskazuj ca m.in. typy siedlisk przyrodniczych oraz gatunki fauny i flory, dla których

pa stwa cz onkowskie zobowi zane s  wyznaczy specjalne obszary ochrony

(SOO).

Chocia  poj cie oraz zasady tworzenia sieci Natura 2000 wprowadza Dyrektywa Siedliskowa

to jednak sie  jest konstruowana i b dzie funkcjonowa  w oparciu o te dwa akty prawne.

Docelowo 15-20% obszaru naszego kraju zostanie obj tych t  form  ochrony prawnej.

W chwili obecnej na obszarze Gminy Parczew wyznaczone s  dwa OSO utworzone dla

ochrony siedlisk ptaków: OSO Dolina Ty mienicy i OSO Lasy Parczewskie.

Przedstawione poni ej krótkie opisy odnosz  si  do ca ych obszarów ochronnych,

nie tylko do ich zasi gów na terenie gminy.

Obszar  Specjalnej  Ochrony  „Dolina Ty mienicy”

Obszar obejmuje dolny i rodkowy odcinek doliny Ty mienicy (od Ostrowa

Lubelskiego  do  Kocka)  do  uj cia  rzeki  do  Wieprza.  Zmeliorowan  w  wi kszo ci  dolin

zajmuj  wilgotne ki z fragmentami turzycowisk oraz miejscowo wyst puj cymi zaro lami

wierzbowymi i olszynami. Znajduje si  tu kilka niewielkich kompleksów stawów, liczne

torfianki i starorzecza oraz kompleks stawów w Siemieniu (790 ha – 2 du e i 12 ma ych

stawów). W tym kompleksie 20% powierzchni du ych stawów i 40-50% powierzchni wielu

stawów ma ych zaj te jest przez szuwary trzcinowe i pa kowe. Otoczenie obszaru stanowi

tereny rolnicze.
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Obszar obejmuje równie  krasowe zapadlisko wype nione torfem, zaj te przez

torfowisko przej ciowe poro ni te oz  z osik  i brzoz  oraz otaczaj cy je Las Wólczy ski

i skrawki pól uprawnych, a tak e do y potorfowe, zaj te obecnie przez kilkadziesi t torfianek.

W ostoi ptasiej o randze europejskiej, wyst puje co najmniej 25 gatunków ptaków

z Za cznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG, 13 gatunków z Polskiej Czerwonej Ksi gi

(PCK). W okresie l gowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej nast puj cych

gatunków ptaków: batalion (PCK), b czek (PCK), b k (PCK), bielik (PCK), b otniak kowy,

otniak stawowy, mewa czarnog owa, mewa ma a (PCK), podró niczek (PCK), puchacz

(PCK), rybitwa czarna, rybitwa rzeczna, sowa b otna (PCK), zielonka (PCK), cyranka,

gawa, krakwa, krwawodziób, kulik wielki (PCK), perkoz rdzawoszyi, pustu ka, rybitwa

bia oskrzyd a (PCK), rycyk. W stosunkowo wysokim zag szczeniu wyst puje bocian bia y,

dubelt (PCK), derkacz  i rybitwa bia ow sa (PCK). W okresie w drówek du e koncentracje

osi ga bielik, a stawy w Siemieniu s  pierzowiskiem dla ok. 250-550 osobników ab dzia

niemego.

Wa na jest ostoja wydry Lutra lutra i kilku zagro onych gatunków ryb.

Wymienione gatunki ro lin to gatunki prawnie chronione w Polsce.

Wielko  wyst powania siedliska w ww. obszarze charakteryzuje poni sza tabela.

Tabela 2.   Stopie  pokrycia poszczególnych klas siedlisk w OSO „Dolina Ty mienicy”

Klasy siedlisk Pokrycie siedliska w [%]
bagna  1,00
grunty orne 8,00
lasy iglaste 1,00
lasy li ciaste 5,00
lasy mieszane 0,00

ki i pastwiska 65,00
tereny lu no zabudowane 0,00
tereny rolnicze z du ym udzia em elementów naturalnych 4,00
zbiorniki wodne 15,00

one systemy upraw i dzia ek 1,00
ród o: Opracowanie w asne UGP, na podstawie Standardowych Formularzy Danych obszarów Natura 2000
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Obszar Specjalnej Ochrony „Lasy Parczewskie”

Obszar obejmuje kompleks le ny „Lasy Parczewskie”, usytuowany pomi dzy

Kana em Wieprz-Krzna, a rzek  Ty mienic , wraz z przecinaj cymi je kami „Ocho a”.

Od zachodu lasy przylegaj  do doliny Ty mienicy. Od wschodu, pó nocy, a tak e cz ciowo

od po udnia obszary le ne s siaduj  z polami uprawnymi. Ca y kompleks le ny po ony jest

w zlewni rzeki Ty mienicy, a odwadniaj  go jej dop ywy Ocho a i Piwonia-Bobrówka oraz

Konotopa. Bezpo rednio w s siedztwie lub w niewielkiej odleg ci od Lasów Parczewskich

po onych jest kilka kompleksów stawów rybnych i jezior (Jez. Czarne Go cinieckie,

Jez. Kleszczów i Jez. Miejskie). Przewa aj  bory sosnowe i bory mieszane, lokalnie

wyst puj  olsy, gr dy, gi jesionowo-olchowe oraz zanikaj ce obecnie bory bagienne

i torfowiska przej ciowe.

W ostoi ptasiej o  randze  europejskiej  w  tym  obszarze  wyst puje  co  najmniej

23 gatunki ptaków z Za cznika I Dyrektywy Ptasiej, 5 gatunków z Polskiej Czerwonej

Ksi gi (PCK). Znajduje si  tu równie  jedno z nielicznych stanowisk l gowych podgorza ki.

W okresie l gowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej nast puj cych

gatunków ptaków: bielik (PCK), podgorza ka (PCK), puchacz (PCK), trzmielojad.

W stosunkowo wysokim zag szczeniu wyst puje bocian czarny i dzi cio  bia ogrzbiety

(PCK).

Wielko  wyst powania siedliska w ww. obszarze charakteryzuje poni sza tabela.

Tabela 3.   Stopie  pokrycia poszczególnych klas siedlisk w OSO „Lasy Parczewskie”
Klasy siedlisk Pokrycie siedliska w [%]

bagna 2,00
grunty orne 5,00
lasy iglaste 46,00
lasy li ciaste 8,00
lasy mieszane 19,00
lasy w stanie zmian 0,00

ki i pastwiska 11,00
tereny lu no zabudowane 0,00
tereny rolnicze z du ym udzia em elementów naturalnych 2,00
zbiorniki wodne 5,00

one systemy upraw i dzia ek 2,00
ród o: Opracowanie w asne UGP, na podstawie Standardowych Formularzy Danych obszarów Natura 2000
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Podsumowanie najwa niejszych informacji o obszarach Natura 2000 znajduj cych si

w Gminie Parczew przedstawia poni sza tabela.

Tabela 4.  Zestawienie podstawowych informacji dotycz cych OSO „Dolina Ty mienicy”
                  i  OSO „Lasy Parczewskie”

 Obszary Natura 2000 Dolina Ty mienicy Lasy Parczewskie
Typ Obszar Specjalnej Ochrony (OSO) Obszar Specjalnej Ochrony (OSO)
Kod i data opracowania PLB060004;    2002-10-05 PLB060006;    2002-02-15
Powierzchnia w  [ha] 7 363,66 14 024,30

Region biogeograficzny Kontynentalny Kontynentalny

Informacja   przyrodnicza

Ptaki wymienione
w Za czniku I
Dyrektywy Rady
79/409/EWG

Botaurus stellaris (b k)
Ixobrychus minutus (b czek)
Ciconia nigra (bocian czarny)
Ciconia ciconia (bocian bia y)
Haliaeetus albicilla (bielik)
Circus aeruginosus (b otniak stawowy)
Circus pygargus (b otniak kowy)
Porzana porzana (kropiatka)
Porzana parva (zielonka)
Crex crex (derkacz)
Philomachus pugnax (batalion)
Gallinago media (dubelt)
Larus melanocephalus (mewa
czarnog owa)
Larus minutus (mewa ma a)
Sterna hirundo (rybitwa rzeczna)
Chlidonias hybridus (rybitwa bia ow sa)
Chlidonias niger (rybitwa czarna)
Bubo bubo (puchacz)
Asio flammeus (sowa b otna)
Alcedo atthis (zimorodek)
Luscinia svecica (podró niczek)
Sylvia nisoria (jarz batka)
Lanius collurio (g siorek)
Emberiza hortulana (ortolan)

Ciconia nigra (bocian czarny)
Ciconia ciconia (bocian bia y)
Aythya nyroca (podgorza ka)
Pernis apivorus (trzmielojad)
Haliaeetus albicilla (bielik)
Circus aeruginosus (b otniak stawowy)
Circus pygargus (b otniak kowy)
Aquila pomarina (orlik krzykliwy)
Bonasa bonasia (jarz bek)
Crex crex (derkacz)
Grus grus ( uraw)
Bubo bubo (puchacz) Caprimulgus
europaeus (lelek)
Alcedo atthis (zimorodek)
Picus canus (dzi cio  zielonosiwy)
Dendrocopos medius (dzi cio redni)
Dendrocopos leucotos (dzi cio
bia ogrzbiety)
Lullula arborea (lerka)
Sylvia nisoria (jarz batka)
Ficedula parva (mucho ówka ma a)
Ficedula albicollis (mucho ówka
bia oszyja)
Lanius collurio (g siorek) Emberiza
hortulana (ortolan)

Regularnie
wyst puj ce
ptaki migruj ce
(nie wymienione
w Za czniku I
Dyrektywy Rady
79/409/EWG)

Podiceps grisegena (perkoz rdzawoszyi)
Anser anser (g gawa)
Anas penelope ( wistun)
Anas strepera (krakwa)
Anas querquedula (cyranka)
Anas clypeata (p askonos)
Bucephala clangula (g go )
Falco tinnunculus (pustu ka)
Limosa limosa (rycyk)
Numenius arquata (kulik wielki)
Tringa totanus (krwawodziób)
Larus argentatus (mewa srebrzysta)
Chlidonias leucopterus (rybitwa
bia oskrzyd a)
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Ssaki
(wymienione w
Za czniku II
Dyrektywy Rady
92/43/EWG)

Lutra lutra (wydra)

Ryby
(wymienione w
Za czniku II
Dyrektywy Rady
92/43/EWG)

Rhodeus sericeus amarus (ró anka)
Misgurnus fossilis (piskorz)

Inne  wa ne  gatunki

Ryby Alburnoides bipunctatus (piekielnica)
Silurus glanis (sum europejski)

Ro liny Betula humilis
Frangula alnus
Ledum palustre
Nuphar lutea
Nymphaea alba

Autorzy informacji Zak ad Ornitologii PAN Gda sk; Instytut
Ochrony Przyrody PAN Kraków;
TECHMEX SA Bielsko-
Bia a (GIS data statistics); WZR woj.
lubelskiego: Lubelskie Towarzystwo
Ornitologiczne; Z. Jaszcz; Departament
Ochrony Przyrody M .

Zak ad Ornitologii PAN Gda sk; Instytut
Ochrony Przyrody PAN Kraków;
TECHMEX SA Bielsko-
Bia a (GIS data statistics); WZR woj.
lubelskiego; Lubelskie Towarzystwo
Ornitologiczne

ród o: Opracowanie w asne UGP, na podstawie Standardowych Formularzy Danych obszarów Natura 2000

Inne formy ochrony

Mi dzynarodowy Rezerwat Biosfery „Polesie Zachodnie” (MRBPZ)

Utworzony zosta  po wieloletnich staraniach w roku 2002, w sk ad rezerwatu wchodz

m.in. Parczewski Park Krajobrazowy.

MRBPZ na terenach Polski obejmuje Pojezierze czy sko-W odawskie, fragmenty

Równiny Parczewskiej, Garbu W odawskiego i Pagórów Che mskich. Rezerwat rozci ga si

od rzeki Bug, poni ej Woli Uhruskiej na po udniowym wschodzie, do Stawów Siemie

w dolinie Ty mienicy na pó nocnym zachodzie (obejmuj c po udniow  cz  Gminy Parczew

w granicach projektowanego PPK). Rezerwat podzielono na trzy strefy o ró nych zakresach

ytkowania i ochrony. W strefie buforowej prowadzona jest gospodarka le na, rolna

i rybacka zgodna z przyrod  i krajobrazem oraz znajduj  si  obiekty obs ugi dydaktycznej,

turystycznej i naukowej.

czna powierzchnia MRBPZ to prawie 200 tys. km2, z czego polska strefa ma czn

powierzchni  oko o 140 tys. ha.
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Nale y podkre li , e w rejonie MRBPZ znajduj  si  elementy interregionalnej sieci

Natura  2000  i  tzw.  Krajowej  Sieci  Ekologicznej  (EKONET  –  PL)  oraz  program  CORINE

gromadz cy informacje o ostojach przyrody rangi mi dzynarodowej.

Proponowane  ostoje  CORINE  Biotopes:

Lasy Parczewskie, doliny: Ty mienicy i Bobrówki, jezioro Obradowskie.

Projektowany Parczewski Obszar Chronionego Krajobrazu

W jego sk ad ma wej  ca a cz  gminy po ona na po udnie od linii Koczergi –

Sowin, obejmuj ca ok. 290 km2, od Uhnina i Bia ki w Gminie D bowa K oda, po Be cz c w

Gminie Czemierniki.

Ta cz  Gminy Parczew stanowi korytarz ekologiczny mi dzy Poleskim Parkiem

Narodowym,  a systemem obszarów chronionych „Ma ego Mazowsza”.

Celem ustanowienia systemu jest zapewnienie powi za  przestrzennych

i funkcjonalnych mi dzy obszarami chronionymi (Parczewski Park Krajobrazowy,

Park Krajobrazowy Pojezierza czy skiego, Poleski Park Narodowy) w skali regionalnej

i ponadregionalnej. Zasady funkcjonowania systemu nale y podporz dkowa  ochronie

rodowiska. Za funkcje uzupe niaj ce uznaje si  rekreacj , gospodark  le

i  rolno - hodowlan   podlegaj  rygorom ochrony wód.

Uwarunkowania ochrony rodowiska

Gmina Parczew posiada dobre warunki rodowiskowe. Zalicza si  do nich:

- wystarczaj ce zasoby wód podziemnych;

- dobry stan chemiczny gleb;

- znaczn  powierzchni  terenów odznaczaj cych si  korzystnymi warunkami dla

zabudowy;

- powi zanie miasta, poprzez Przyrodniczy System Miasta i Gminy (PSMiG) z obszarami

o wysokich walorach przyrodniczych (np. Lasy Parczewskie).

W granicach administracyjnych miasta Parczew nie wyst puj  obszary, czy obiekty

obj te prawn  ochron . Jedynym gatunkiem chronionym fauny, wyst puj cym w rejonie

rzeki Piwonii, jest wydra i bóbr europejski.
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1.1.3. Turystyka.

Turystka jest jednym z elementów, na którym gmina mo e budowa  swój dalszy

rozwój.

Gmina po ona jest w ci gu historycznego szlaku handlowego Kraków-Wilno, co jest

wielkim atutem i potencja em do wykorzystania. Parczew jako jedno z najstarszych miast

za onych na Lubelszczy nie posiada redniowieczne za enie urbanistyczne wraz

z podziemnymi ladami osadnictwa i rozwoju miasta w postaci warstw i obiektów

archeologicznych oraz wiele unikatowych budynków, budowli sakralnych i wieckich.

Na terenie gminy znajduj  si  równie  stanowiska archeologiczne z ró nych epok,

wskazuj ce na pocz tki osadnictwa.

Ponadto gmina charakteryzuje si  wa nymi, wp ywaj cymi pozytywnie na rozwój

turystyki, walorami przyrodniczo-krajoznawczymi. Parczew i jego okolice wyró niaj  si

wyj tkowym pi knem lasów i jezior, torfowisk i mokrade , bogactwem flory i fauny.

Czyste, nieska one  powietrze i wody, a tak e wielokulturowa historia tych terenów s  dla turystów

gwarancj  niezwykle udanego wypoczynku.

Bior c powy sze pod uwag  mo na stwierdzi , e dominuj cy nacisk powinien zosta

po ony na rozwijanie  ró nych form aktywnego wypoczynku. Przede wszystkim konieczny jest

rozwój turystyki pieszej i rowerowej, a tak e innych form, np.: jazda konna, w dkarstwo,

owiectwo, itp…

Obecnie na terenie Gminy Parczew istniej  ni ej opisane szlaki turystyczne.

Szlaki turystyczne piesze:

W województwie lubelskim jest 78 nizinnych pieszych szlaków turystycznych PTTK

o cznej d ugo ci 3 185 km. Na terenie Gminy Parczew znajduj  si  dwa z nich:

Szlak czerwony („partyzancki”)

Nr katalogowy:   LU – 5515

Pocz tek:            Urszulin PKS

Przebieg:             Kol. Wola Wereszczy ska – Jamniki – Zawadówka –

                            Za ucze  Stare –Jez. U ciwierz –Jez. Rogo no – Jez. Krasne –

                            Ostrów Lubelski

Koniec:               Parczew PKP

ugo :             104,7 km
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Szlak zielony („le ny”)

Nr katalogowy:   LU – 5516

Pocz tek:            Parczew PKS

Przebieg:            „Go ciniec Ostrowski” – obok miejscowo ci: Sowin,

                            Plebania Wola, Makoszka, Ocho a – Rezerwat

                           „Lasy Parczewskie”

Koniec:                Bia ka – skrzy owanie za jeziorem

ugo :              29,0 km

Drogi rowerowe:

Szlak czerwony („Szlak Dzikiej Przyrody”)

Pocz tek:            Parczew – Bazylika Mniejsza

Przebieg:             od parkingu przy Bazylice, gdzie umieszczona jest tablica

                            informacyjna z map  i opisem trasy – ul. Wojska Polskiego w

                            kierunku wsi Laski – w miejscowo ci Pohulanka w sk

                            asfaltow  drog  wje a si  w kompleks Lasów

                            Parczewskich – na trasie b  w pobli u szlaku po one s

                            4 rezerwaty  przyrody: dwa wodno-torfowiskowe

                           „Jez. Obradowskie” i „Torfowisko przy Jez. Czarnym” oraz

                           dwa le ne: „Królowa  Droga” i „Lasy Parczewskie”

Koniec:               Sosnowica – cie ka dydaktyczna „Borek”

ugo :              42,0 km (na terenie gminy – 9,0 km)

Trasa ta wyznaczona zosta a przez cz onków Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju

Regionalnego w Parczewie.

Usytuowanie szlaków  turystycznych opisanych powy ej obrazuje Mapa nr 1, zamieszczona

na stronie 16 .

Obecnie na etapie projektowania jest kilka cie ek rowerowych wraz z niezb dn

infrastruktur . Trwaj  uzgodnienia i prace koordynacyjne z samorz dami i organizacjami

spo ecznymi s siednich gmin.

Ponadto zaplanowane jest zagospodarowanie zbiornika wodnego w Parczewie, który

zwi kszy atrakcyjno  terenów gminy pod wzgl dem turystycznym.
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Tabela 5. Obiekty zbiorowego zakwaterowania w Gminie Parczew
Lp. Wyszczególnienie 2002 2003 2004 2005 2006
1. Obiekty ca oroczne 2 2 2 2 2
2. Miejsca noclegowe 38 41 41 41 41
3. Osoby korzystaj ce z noclegów 1 159 2 255 1 944 1 259 1 181
         w tym: tury ci zagraniczni 154 138 101 109 110

4. Wynaj te pokoje ogó em b.d. b.d. 945 668 632
         w tym: turystom zagranicznym b.d. b.d. 58 58 66

5. Udzielone noclegi ogó em 1 861 3 207 2 361 2 116 1 600
         w tym: turystom zagranicznym 355 339 103 143 155

ród o: Dane z Banku Danych Regionalnych  GUS; opracowanie w asne

Za czona tabela pokazuje, e w gminie od 2002 roku nie przyby o nowych

ca orocznych obiektów turystycznych. W ostatnich trzech latach drastycznie spad a liczba

osób korzystaj cych z noclegów. Dane te pokazuj  konieczno  promowania w ród

przedsi biorców inwestowania po czonego z wykorzystaniem Funduszy Unijnych w celu

powstania w gminie nowoczesnej bazy noclegowej zach caj cej przyje aj cych turystów

do skorzystania z noclegów.

Blisko  Pojezierza czy sko-W odawskiego i Poleskiego Parku Narodowego, Lasy

Parczewskie, Dolina Ty mienicy, s  dodatkowym atutem dla rozwoju turystyki oraz

agroturystyki na terenie Gminy Parczew.

1.1.4. Zagospodarowanie przestrzenne.

Rys historyczny

Parczew (dawniej Parczów), nale y do jednych z najstarszych miast Lubelszczyzny.

Jak podaje Jan D ugosz, osada o tej nazwie istnia a ju  w XIII wieku.

Prawa miejskie Parczew otrzyma  w 1401 roku z r k W adys awa Jagie y i wkrótce

zacz  si  szybko rozwija . Rozkwit miasta za Jagiellonów nast pi  g ównie dzi ki po eniu

na pograniczu ziem Polski i Litwy oraz na szlaku handlowym z Krakowa do Wilna. W 1413

roku na zje dzie w Horodle, Parczew zosta  wyznaczony na miejsce sejmików i zjazdów

polsko-litewskich. Sta  si  odt d wa nym o rodkiem ycia politycznego kraju. Go cili tu

wszyscy królowie z dynastii Jagiellonów. Zapad o tu wiele wa nych dla obu krajów decyzji.

Ostatni Sejm Parczewski odby  si  w 1564 roku za Zygmunta Augusta. Omawiano spraw
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dalszej unii z Litw . Na zako czenie obrad nast pi o przyj cie przez króla i senat uchwa

soboru trydenckiego, dzi ki czemu Polska unikn a walk religijnych. W wiekach XV-XVII

Parczew by  siedzib  niegrodowego starostwa. Jako miasto warowne posiada  trzy bramy:

Lubelsk , Che msk  i omask . Tu  obok miasta wznosi a si  królewska rezydencja zwana

Zamkiem, a na rynku sta  Ratusz. Miasto posiada o dwie nie, cztery m yny, kilka

browarów oraz prawo sk adu na sól. W XVI wieku znajdowa y si  tu trzy ko cio y, cerkiew

i synagoga, a tak e szko a i szpital. Wraz z wyga ni ciem dynastii Jagiellonów nast puje

zanik wietno ci Parczewa. W czasach panowania ostatniego króla polskiego Stanis awa

Augusta, miasto zacz o d wiga  si  z upadku. Wzros a liczba mieszka ców, nast pi o

ywienie rzemios a i handlu. Niebawem nast pi y zabory, które ponownie zahamowa y

rozwój.

Pewien wp yw na o ywienie miasta mia o zbudowanie w 1898 roku linii kolejowej

z Lublina do ukowa. W latach mi dzywojennych Parczew rozwija  si  powoli i nieco

przekroczy  liczb  10.000 mieszka ców.

10 wrze nia 1939 roku miasto by o bombardowane przez niemieckie samoloty. Pod

koniec wrze nia w Parczewie i okolicy zatrzyma a si  Samodzielna Grupa Operacyjna

„Polesie”, dowodzona przez genera a F. Kleeberga. W dniach 23 i 30 wrze nia w pobli u

Parczewa, pod Jab oniem i Milanowem, nierze tego ugrupowania stoczyli krwawe walki

z nacieraj  od wschodu Armi  Czerwon . Miasto i okoliczne wsie by y wielokrotnie

bombardowane przez sowieckie samoloty. 7 pa dziernika do Parczewa wkroczyli Niemcy.

W latach okupacji Parczew by  silnym o rodkiem konspiracyjnym, a okoliczne Lasy

Parczewskie stanowi y baz  dla wielu ugrupowa  partyzanckich.

Dnia 22 lipca 1944 roku utworzono w Parczewie gimnazjum (dzisiejsze I Liceum

Ogólnokszta ce im. M. Kopernika) a w kilka lat pó niej szko  zawodow . Pierwsze lata

powojenne by y do  trudne. Na o ywienie gospodarki i aktywno  mieszka ców wp yn o

dopiero utworzenie w 1955 roku Powiatu Parczewskiego. Miasto zacz o rozbudowywa  si .

Wybudowano siedzib  dla urz dów: powiatowego i miejskiego, przychodni  lekarsk , szpital,

liceum i szko y podstawowe. Wybudowano szereg nowych ulic, zmodernizowano ju

istniej ce. W szybkim tempie rozwija o si  budownictwo mieszkaniowe. Powsta y zak ady

przemys owe i obiekty u yteczno ci publicznej. W roku 1978 miasto zosta o odznaczone

Krzy em Grunwaldzkim II klasy.

Od pierwszego stycznia 1999 roku Parczew sta  si  ponownie siedzib  Powiatu

Parczewskiego.
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Zró nicowanie kulturowe

Parczew i jego okolice, podobnie jak wiele miast Lubelszczyzny, od wieków

zamieszkiwali ludzie ró nych narodowo ci.  Jedn  z liczniejszych narodowo ci stanowili

ydzi, mieszkaj cy w Parczewie od co najmniej XVI wieku.  Na przestrzeni wieków

stanowili niezmiennie ok. 50 % mieszka ców miasta. Zajmowali si  g ównie handlem.

W wieku XIX parczewscy ydzi byli w wi kszo ci zwolennikami chasydyzmu. W chwili

wybuchu  II  wojny  wiatowej  w  Parczewie  o  oko o  5  tysi cy ydów. Na pocz tku 1942

roku Niemcy utworzyli getto, w pa dzierniku tego samego roku zlikwidowali je, wywo c

prawie ca  ludno  narodowo ci ydowskiej do obozu zag ady w Treblince oraz do getta

w Mi dzyrzeczu Podlaskim.

Strefy ochrony konserwatorskiej

Studium Warto ci Kulturowych zawiera analiz  zasobów kulturowych i warto ci

krajobrazowych miasta. Ponadto przedstawia wytyczne i zalecenia, jako zagadnienia

planistyczne dla ca ego miasta. Ustala nast puj ce strefy ochrony konserwatorskiej:

- strefa cis ej ochrony konserwatorskiej obejmuj ca obszar miasta wpisany do rejestru

zabytków, czyli obszar miasta lokacyjnego (historyczne, redniowieczne za enie

urbanistyczne miasta Parczew wraz z warstwami archeologicznymi);

- strefa ochrony konserwatorskiej obejmuj ca zasi giem historyczne przedmie cia

miasta „Stare”, „Nowe”, „Nowy Parczew”;

- strefa ochrony ekspozycji obejmuj ca dolin  rzek  Piwonii i Konotopy;

- strefa ochrony krajobrazu pokrywaj ca si  cz ciowo ze stref  ochrony ekspozycji

poszerzon  o nieliczne enklawy zieleni;

- strefa ochrony archeologicznej pokrywaj ca si  cz ciowo ze stref cis ej ochrony

konserwatorskiej;

Obszary zabytkowe

Na podstawie analizy rozwoju historycznego Parczewa, na terenie wspó czesnego

miasta mo na wyodr bni  cztery charakterystyczne jednostki strukturalne, tworz ce

wspó istniej cy uk ad urbanistyczny:
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Centrum – Stare Miasto – obszar miasta lokacyjnego, rozwini ty w XVIII wieku.

Historyczne redniowieczne za enie urbanistyczne miasta Parczewa wraz z podziemnymi

ladami osadnictwa i rozwoju miasta w postaci warstw i obiektów archeologicznych – rejestr

zabytków woj. lubelskiego nr BP A/195 publ. w Dzienniku Urz dowym Województwa

Lubelskiego Nr 220 poz.7846

Teren, na pó nocnym zachodzie oparty o rzek  Piwoni , ma zachowany redniowieczny uk ad

miasta za onego na prawie magdeburskim. Istotnym elementem kompozycyjnym jest rynek

(88 x 104 m) pomi dzy „równoleg ymi” do rzeki Piwonii ulicami stanowi cymi g ówne osie

kompozycyjne na kierunku pó nocny-zachód –> po udniowy-wschód. Wraz z prostopad ymi

do nich ulicami tworz  regularn  sie  urbanistyczn , zachowan  od czasów redniowiecza.

Szczególn  cech  tego uk adu s  drogi gospodarcze, tzw. miedzuchy.

Tkank  przestrzenn  tworzy zabudowa przewa nie z XIX i XX wieku. S  to

dwukondygnacyjne kamienice mieszkalne z us ugami na parterze lub czynszowe bez oficyn.

Usytuowane s  zawsze kalenicowo w linii zabudowy. Zabudowa gospodarcza wzd  granic

dzia ki. Na obrze ach centrum (pomi dzy ul. Szeroka i rzek  Piwoni ) oraz przy ul. Nowej

i Nadwalnej wyst puje typ zabudowy wiejskiej (mieszkaniowej i gospodarczej) oraz

wolnostoj ce wille.

Obszar ten posiadaj cy pierwotnie funkcje handlowe i reprezentacyjne, utrzymuje historyczn

funkcj  centrum g ównie handlowego, ale równie  cz ciowo administracyjnego. Funkcje te

 uzupe nione tkank  mieszkaniow .

Wie  Stary Parczew – wie  przedlokacyjna, Nowy Parczew

Teren, na pó nocy oparty o rzek  Piwoni , na wschodzie o rzek  Konotop , ma zachowany

pierwotny uk ad kompozycyjny z placem znajduj cym si  na skrzy owaniu g ównych ci gów

komunikacyjnych, ulic: Krzywej, Wojska Polskiego, Kolejowej i Bema. Plac ten, po ony na

styku z obszarem centralnym (bez w tku kompozycyjnego), w XIX wieku pe ni  funkcj

reprezentacyjn  (Magistrat, Posterunek Policji, Szko a Carska), która jest kontynuowana do

dzi  (Urz d Miejski, Starostwo Powiatowe).

Zachowane na przedlokacyjnym uk adzie ulice zabudowane s  wolnostoj cymi budynkami

mieszkalnymi (pierwotnie o charakterze rolniczym) na du ych dzia kach. Jest to przewa nie

stara zabudowa drewniana typu wiejskiego, wille podmiejskie, eklektyczne kamienice

z ko ca XIX i pocz. XX wieku, a tak e wspó czesne obiekty „katalogowe”.
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Przedmie cie Stare – „ ydowskie”

Teren po ony równolegle do rzeki Piwonii, na wschód od obszaru centralnego pierwotnie

(XVI w.) by  przeznaczony na osadnictwo ydowskie. Na styku z obszarem centralnym

powsta  rynek („Targ Bydl cy”), przy którym zlokalizowano w pó nocnej pierzei – bo nic

oraz w pierzei po udniowej - cerkiew.

Pozosta a cz  tego terenu mia a charakter zabudowy przedmiejskiej (wzd  obecnej ulicy

Nowowiejskiej) i rolniczej (przy ul. Piwonii) na dzia kach o ró nych planach.

W cz ci wschodniej ok. r. 1566 za ono cmentarz ydowski – kirkut. Zosta  on zniszczony

w czasie II wojny wiatowej. Teren ten pe ni obecnie funkcje terenu zielonego, parku.

Przedmie cie Nowe – „Polskie”

Teren po ony równolegle do rzeki Konotopy, na po udniowo–wschodnim kierunku od

obszaru Centrum, wzd  uk adu komunikacyjnego b cego kontynuacj  kompozycji uk adu

miasta lokacyjnego (obecnie ul. Ko cielna).

Podstawow  funkcj  tego terenu jest funkcja mieszkaniowa (zabudowa mieszkaniowa

podmiejska i rolnicza).

Przy ul. Ko cielnej powsta y wa ne dla struktury przestrzennej miasta obiekty: zespó

ko cio a parafialnego pod wezwaniem w. Jana Chrzciciela i dawny szpital.

W s siedztwie ko cio a parafialnego od pocz. XIX wieku funkcjonuje cmentarz rzymsko –

katolicki z zachowanym uk adem  pierwotnym.

Miejsca komponuj ce przestrze  miejsk

Plac Wolno ci – centralny punkt kompozycji urbanistycznej (rynek miejski) od wieku XV

do dzi . Prostok tny, z ulicami w naro ach i zabudow  pierzejow  wokó . Pierwotnie mia

funkcj  reprezentacyjn  (ratusz, ko ció , waga) oraz handlow  (targi, kramy), a od

pocz tku XX w.  tak e rekreacyjn  (po nasadzeniu zieleni w okresie mi dzywojennym).

W latach 30-tych wewn trz rynku postawiono hal  targow  z centralnie umieszczon

wie yczk  zegarow . Obecnie hala podzielona jest na ma e, pojedyncze sklepiki dost pne

z zewn trz.

ówny plac „Nowego Parczewa” (dawnej wsi przedlokacyjnej) – powsta y w rozwidleniu

szlaków komunikacyjnych, nie ma charakteru przestrzeni komponowanej. Usytuowany tu

Magistrat nada  mu funkcj  placu reprezentacyjnego jednak bez cech przestrzennych.
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Rynek Ko ski – wyznaczony w XV w. ul. Szerok  i obwa owaniami. Obecnie ma y placyk

bez szczególnego charakteru otoczony drobn  zabudow .

Plac targowy bydl cy – powsta y przy szlaku komunikacyjnym, pomi dzy drogami,

z czasem przejmowa  funkcje handlowe i reprezentacyjne dla Przedmie cia ydowskiego

i Ruskiego. W XVII wieku znajdowa y si  tu obiekty kultu: bo nica i cerkiew unicka,

a tak e mykwa. Obecnie przestrze  placu jest zdezorganizowana. Budynek dawnej mykwy

wyremontowany na dom weselny stanowi atrakcyjn  dominant  lokaln . Dawna synagoga

funkcjonuj ca obecnie jako substandardowy obiekt handlowy bezwzgl dnie wymaga

rewaloryzacji.

Cmentarze

Cmentarz rzymsko–katolicki przy ko ciele parafialnym pod wezwaniem w. Jana

Chrzciciela, czynny. Za ony w r. 1801 pierwotnie przestrzennie powi zany z ko cio em,

wielokrotnie powi kszany, w latach  1905 – 1913 ogrodzony murem. Na planie wyd onego

prostok ta, podzielony trzema wzd nymi alejami na cztery du e kwatery. Do dzi

zachowany uk ad pierwotny cmentarza i du a ilo  nagrobków. Drzewostan w zaniku.

Cmentarz ydowski – kirkut. Za ony ok. roku 1566, zniszczony w czasie II wojny

wiatowej. Obecnie ogrodzony park, z pomnikiem ofiar II wojny wiatowej.

Brak ladów po dwóch starych cmentarzach: pierwszym katolickim przy nieistniej cym

ju  ko ciele przy rynku w centrum, oraz przy równie  nie istniej cej ju  cerkwi unickiej

w po udniowej stronie targu bydl cego (Przedmie cie Ruskie).

Osie i dominanty

W uk adzie urbanistycznym wspó czesnego miasta wyra nie jest widoczna

dominuj ca o  kompozycyjna uk adaj ca si  na kierunku pó nocny wschód – po udniowy

zachód z „nanizanymi” na ni  kolejnymi placami miejskimi. Tworzy j  ci g ulic:

11 Listopada –  Warszawska – Kolejowa, nak adaj cy si  na historyczne trakty.

Ze wschodniej pierzei rynku (Plac Wolno ci) wychodzi znacznie pó niej powsta a o

ul. Ko cielnej (na kierunku pó nocny-zachód –> po udniowy-wschód), przy której wznosi si

dominanta przestrzenna krajobrazu miasta – wie e ko cio a parafialnego pod wezwaniem

w. Jana Chrzciciela.
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Charakterystycznym elementem kompozycji uk adu miasta redniowiecznego by y

zachowane do dzi  w rysunku przebiegu fortyfikacje miejskie.

Obiekty zabytkowe

Budynki unikatowe na terenie Centrum:

Hala targowa – rynek miejski /Plac Wolno ci – rejestr zabytków woj. lubelskiego nr BP

A/291 publ. w Dzienniku Urz dowym Województwa Lubelskiego Nr 220 poz.7846

Wzniesiona w roku 1938 wg projektu Artura Bernhardta. Murowana, parterowa nakryta

dachem dwuspadowym. Nad cz ci rodkow  niewielka wie yczka zegarowa nakryta

daszkiem namiotowym. Plan jej nawi zywa  do dawnych jatek i kramów rynkowych –

wyd ony prostok t o uk adzie dwutraktowym z sieni  przelotow  na osi g ównej. Obecnie

zatarte podzia y wewn trzne i elewacyjne.

Kapliczka przydro na – ul. Ko cielna – z II po owy XVIII wieku, murowana.

Budynki unikatowe na terenie „Nowego Parczewa”:

Dawna Szko a Carska – ul. Wojska Polskiego 2 – wzniesiona pod koniec XIX wieku,

murowana, dwukondygnacyjna, nakryta dachem czterospadowym. Na planie prostok ta

z ryzalitami w naro ach i w cz ci rodkowej elewacji frontowej.

Budynki unikatowe na terenie „Przedmie cia Starego – ydowskiego”:

Bo nica – synagoga – rejestr zabytków woj. lubelskiego nr BP A/155 publ. w Dzienniku

Urz dowym Województwa Lubelskiego Nr 220 poz.7846

Wybudowana przez gmin ydowsk  w ko cu XIX wieku (po 1873 roku) w stylu

eklektycznym. Murowana, na planie prostok ta z trójosiowym ryzalitem w cz ci rodkowej,

akcentuj cym wej cie dla kobiet i sal  modlitw. Po bokach znajdowa y si  symetryczne klatki

schodowe i pomieszczenia szko y. Dwukondygnacyjna bry a nakryta dachem amanym

czterospadowym, jednokondygnacyjne pomieszczenia szko y mia y dachy jednospadowe.

Elementy dawnych artykulacji zachowa y si  na górnych cz ciach elewacji. Do roku 1939

obiekt pe ni  funkcje kultowe.

Mykwa – wybudowana na pocz tku XX wieku, o cechach architektury modernistycznej,

murowana. Na planie wyd onego prostok ta z dwukondygnacyjnym przedsionkiem.
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Po II wojnie wiatowej przebudowana na sal  widowiskowo – kinow . Obecnie mie ci si

tu dom weselny.

Dawny cmentarz ydowski (kirkut) - za ony ok. 1566 roku. W kszta cie prostok ta,

ograniczony ulicami Parkow , 11-Listopada , Piwonia i Lubartowsk . Zniszczony w czasie

II wojny wiatowej. Obecnie teren zamieniony na rodzaj parku z pomnikiem w jego

pó nocno-wschodniej cz ci, po wi conym ofiarom II wojny wiatowej .

Budynki unikatowe na terenie Przedmie cia Nowego – Polskiego:

Zespó  ko cio a p.w. w. Jana Chrzciciela, rejestr zabytków woj. lubelskiego nr BP A/34

[A/108] publ. w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 220 poz.7846

w sk ad  którego wchodz :

- ko ció  parafialny, murowany, wybudowany w latach 1906 – 1914. Budow  rozpocz

w roku 1906 ks. Stanis aw Wierzejski wg planów architekta powiatowego W adys awa

Wo odko. Konsekrowany w roku 1915. Jest to ko ció  murowany w stylu neogotyckim,

za ony na planie wyd onego prostok ta, trójnawowy z transeptem. Fasada flankowana

dwiema ustawionymi uko nie kwadratowymi wie ami. Dach nad naw  g ówn  i bocznymi –

jednolity, dwuspadowy. Nad prezbiterium dach trójspadowy. Wie e zwie czone stromymi

miobocznymi ostros upami he mów. Trójk tne szczyty fasady i ramion transeptu

flankowane wie yczkami i ozdobione sterczynami.

- drewniana plebania – rejestr zabytków woj. lubelskiego nr BP A/240 [A108] publ.

w Dzienniku Urz dowym Województwa Lubelskiego Nr 220 poz.7846, wybudowana w latach

1918-1923 na planie prostok ta, jednokondygnacyjna. Od frontu – kolumnowy portyk. Dach

tzw. „polski”.

- kapliczka przedpogrzebowa, murowana, z lat 1918-1925

wzorowana na istniej cej wcze niej, z ostatniego wier wiecza XIX wieku, zniszczonej

podczas po aru ko cio a w roku 1918. Powsta a na planie prostok ta zbli onego do kwadratu,

jednokondygnacyjna, nakryta dachem dwuspadowym.

- dawny szpital drewniany przy ul. Ko cielnej

wzniesiony oko o 1905 roku, drewniany, jednokondygnacyjny. Za ony na planie

prostok ta, dwutraktowy. Nakryty dachem czterospadowym. Od frontu ganek z daszkiem

dwuspadowym. Po II wojnie wiatowej adaptowany na internat szkolny. Od lat 60-tych

prywatne mieszkania.
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Budynki do bezwzgl dnego zachowania i rewaloryzacji na terenie Centrum:

Rynek /Pl. Wolno ci nr 1, dom /kamienica, murowany, k. XIX w.

Rynek /Pl. Wolno ci nr 3, dom /kamienica, murowany, k. XIX w.

Rynek /Pl. Wolno ci nr 5, dom /kamienica, murowany, k. XIX w.

Rynek /Pl. Wolno ci nr 7, dom /kamienica, murowany, k. XIX w.

Rynek /Pl. Wolno ci nr 9, dom /kamienica, murowany, ok. 1910 r..

Rynek /Pl. Wolno ci nr 11, dom /kamienica, murowany, 1. w. XX w.

Rynek /Pl. Wolno ci nr 15, dom /kamienica, murowany, pocz. XX w.

Rynek /Pl. Wolno ci nr 17, dom /kamienica, murowany, pocz. XX w.

ul. 11 Listopada /Rynek nr 1, dom /kamienica, murowany, pocz. XX w.

ul. 11 Listopada /Rynek nr 2, dom /kamienica, murowany, k. XIX w.

ul. 11 Listopada /Rynek nr 4, dom /kamienica, murowany, k. XIX w.

ul. 11 Listopada /Rynek nr 6, dom /kamienica, murowany, k. XIX w.

ul. 11 Listopada /Rynek nr 8, dom /kamienica, murowany, k. XIX w.

ul. 11 Listopada /Rynek nr 10, dom /kamienica, murowany, k. XIX w.

ul. 11 Listopada /Rynek nr 12, dom /kamienica, murowany, k. XIX w.

ul. 11 Listopada /Rynek nr 14, dom /kamienica, murowany, k. XIX w.

ul. 11 Listopada /Rynek nr 16, dom /kamienica, murowany, k. XIX w.

ul. 11 Listopada /Rynek nr 18, dom /kamienica, murowany, k. XIX w.

ul. 11 Listopada /Rynek nr 20, dom /kamienica, murowany, k. XIX w.

ul. 11 Listopada /Rynek nr 22, dom /kamienica, murowany, k. XIX w.

ul. 11 Listopada /Rynek nr 24, dom /kamienica, murowany, 1935 r.

ul. 11 Listopada /Rynek nr 26, dom /kamienica, murowany, k. XIX w.

ul. 11 Listopada /Rynek nr 28, dom /kamienica, murowany, ok. 1920 r.

ul. 11 Listopada /Rynek nr 30, dom /kamienica, murowany, ok. 1920 r.

ul. 11 Listopada /Rynek nr 38, dom /kamienica, murowany, ok. 1920 r.

ul. 11 Listopada /Rynek nr 44, dom /kamienica, murowany, ok. 1920 r.

ul. 11 Listopada /Rynek nr 46, dom /kamienica, murowany, ok. 1920 r.

ul. Nowa /zaplecze ul. 11 Listopada 18, magazyn murowany, 1910 r.

ul. Ko cielna nr 1, dom /kamienica, murowany, k. XIX w.

ul. Ko cielna nr 2, dom /kamienica, murowany, k. XIX w.

ul. Ko cielna nr 3, dom /kamienica, murowany, k. XIX w.

ul. Ko cielna nr 4, dom, murowany, k. XIX w.

ul. Ko cielna nr 5, dom /kamienica, murowany, k. XIX w.
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ul. Ko cielna nr 6, dom /kamienica, murowany, k. XIX w.

ul. Ko cielna nr 7, dom /kamienica, murowany, k. XIX w.

ul. Ko cielna nr 8, dom /kamienica, murowany, k. XIX w.

ul. Ko cielna nr 9, dom /kamienica, murowany, k. XIX w.

ul. Ko cielna nr 10, dom /kamienica, murowany, k. XIX w.

ul. Ko cielna nr 12, dom, murowany, k. XIX w.

ul. Ko cielna nr 14, dom /kamienica, murowany, k. XIX w.

ul. Ko cielna nr 16, dom /kamienica, murowany, k. XIX w.

ul. Ko cielna nr 18, dom /kamienica, murowany, k. XIX w.

ul. Ko cielna nr 20, dom /kamienica, murowany, k. XIX w.

ul. Ko cielna nr 22, dom /kamienica, murowany, k. XIX w.

ul. Ko cielna nr 24, dom, murowany, k. XIX w.

ul. Warszawska nr 2, dom /kamienica, murowany, k. XIX w.

ul. Warszawska nr 4, dom /kamienica, murowany, k. XIX w.

ul. Warszawska nr 6, dom, murowany, k. XIX w.

ul. Warszawska nr 7/9, dom /kamienica, murowany, k. XIX w.

ul. Warszawska nr 10, dom, murowany, k. XIX w.

ul. Warszawska nr 11, dom /kamienica, murowany, k. XIX w.

ul. Warszawska nr 12, dom, murowany, k. XIX w.

Budynki do bezwzgl dnego zachowania i rewaloryzacji na terenie ”Nowego Parczewa”
ul. Wojska Polskiego nr 1,dom /kamienica, ob. Policja, murowany, pocz. XX w.

ul. Warszawska nr 24a, d. S d Miejski, drewniany, k. XIX w.

ul. Kolejowa nr 40, dom murowany, ok. 1920 r.

ul. Mickiewicza nr 1, dom drewniany, 1878 r.

Budynki do bezwzgl dnego zachowania i rewaloryzacji na terenie Przedmie cia ydowskiego

jak  obiekty unikatowe

Budynki do bezwzgl dnego zachowania i rewaloryzacji na terenie Przedmie cia Polskiego

- ul. Ko cielna nr 27, dom (od 1910 bank), murowany, k. XIX w.;

- ul. Ko cielna nr 60, dom, murowany, 1938 – 39 r.;

Obiekty warto ciowe kulturowo na terenie Centrum – z dopuszczeniem wyburzenia po

uprzednim wykonaniu karty ewidencyjnej ;
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- Domy drewniane przy ul. Ko cielnej 22, Nadwalnej 11, 13, 12, 18, PCK 4, 6,

Szerokiej 23, 25, 33, 35, Warszawskiej 8;

Obiekty warto ciowe kulturowo na terenie „Nowego Parczewa”– z dopuszczeniem

wyburzenia po uprzednim wykonaniu karty ewidencyjnej;

- Domy drewniane przy ul. Kolejowej 4, 6, 8, 12/14, 17, 21, 25, 24, 27, 29, 35, 44, 46,

Krzywej 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, Polnej 7, 9, 11, 17;

Obiekty warto ciowe kulturowo na terenie Przedmie cia ydowskiego – z dopuszczeniem

wyburzenia po uprzednim wykonaniu karty ewidencyjnej;

- Domy drewniane przy ul. Piwonia 6/8, 11, 34, 11 Listopada 17, 19, 21/23, 25, 27, 29,

31, 35, 59/61;

Obiekty warto ciowe kulturowo na terenie Przedmie cia Polskiego – z dopuszczeniem

wyburzenia po uprzednim wykonaniu karty ewidencyjnej ;

- Domy drewniane przy ul. Ko cielnej 19a, 23/25, 29, 32, 33, 34/36, 37, 38, 43, 42,

44/46, 45, 47, 49, 50, 51, 54, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 69, 70, 71, 76, 78, 80, 96;
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Archeologia

Strefy ochrony archeologicznej na terenie Gminy Parczew.

Tabela 6.  Lista stanowisk archeologicznych; wg AZP na obszarze 69-84

Nr
stanowiska
na obszarze

Miejscowo Nr stanowiska
w miejscowo ci

Rodzaj
stanowiska Chronologia

1 Parczew I lad osadnictwa Pó ne redniowiecze  (XV w.)

2 Parczew II Skarb monet Okres nowo ytny  (XVII w.)

3 Parczew III lad osadnictwa Neolit   (?)

4 Parczew IV lad osadnictwa Neolit   (?)

5 Parczew V lad osadnictwa Okres nowo ytny (po 1794 r.)

6 Parczew VI Cmentarzysko (?) Wczesna epoka br zu
7 Parczew VII lad osadnictwa Okres late ski – wcz. redniowiecze
8 Parczew VIII lad osadnictwa Okres late ski – wcz. redniowiecze

9 Parczew IX lad osadnictwa Wczesne  redniowiecze
(XI–XII w.)

lad osadnictwa Epoka kamienna – epoka elaza10 Parczew X lad osadnictwa Epoka br zu – epoka elaza
11 Parczew XI lad osadnictwa Wczesne  redniowiecze
12 Parczew XII lad osadnictwa Wcz. epoka elaza  (k. ycka) (?)

13 Parczew XIII lad osadnictwa Okres late ski –
wczesne  redniowiecze  (?)

14 Parczew XIV lad osadnictwa Neolit – nieokre lone
15 Parczew XV lad osadnictwa Staro ytno
16 Parczew XVI lad osadnictwa Staro ytno
17 Parczew XVII lad osadnictwa k. trzciniecka (II okres epoki br zu)

18 Parczew XVIII lad osadnictwa k. trzciniecka
(wczesna  epoka br zu)

19 Parczew XIX lad osadnictwa Staro ytno
20 Parczew XX lad osadnictwa Staro ytno

21 Koczergi I lad osadnictwa k. trzciniecka (wcz. epoka br zu),
epoka br zu – epoka elaza

22 Parczew XXI lad osadnictwa Staro ytno

23 Parczew XXII lad osadnictwa Okres late ski –
wczesne  redniowiecze  (?)

24 Parczew XXIII lad osadnictwa k. ycka  ( rednia epoka br zu –
wczesna  epoka elaza)

25 Mi ków –
Kol. I lad osadnictwa k. trzciniecka  (?)  (wcz. epoka

br zu); epoka br zu – epoka elaza
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Tabela 6.  Lista stanowisk archeologicznych; wg AZP na obszarze 69-84;  c.d.

26 Mi ków I lad osadnictwa Okres late ski –
wczesne  redniowiecze  (?)

27 Mi ków II lad osadnictwa Wczesne  redniowiecze  (?)

28 Parczew XXIV lad osadnictwa Staro ytno

29 Mi ków III Cmentarzysko Epoka br zu –
Wczesne  redniowiecze

Ko ció Okres nowo ytny
(XVI-XVII w.)

Cmentarzysko Okres nowo ytny
(XVI-XVII w.)30 Parczew XXV

lad osadnictwa Okres nowo ytny
(pocz. XVIII w.)

31 Parczew XXVI Miasto Okres nowo ytny

32 Parczew XXVII Droga Okres nowo ytny

33 Parczew XXVIII Skarb monet  (?) Okres nowo ytny (?)

34 Parczew XXIX Zamek Pó ne redniowiecze / okres
nowo ytny (XV-XVI w.)

35 Parczew XXX Ko ció Okres nowo ytny

36 Parczew XXXI Mury obronne Okres nowo ytny (od XV w.)

37 Parczew XXXII Cmentarzysko Okres nowo ytny (?)

38 Parczew XXXIII Cmentarzysko Okres nowo ytny (?)

39 Mi ków –
Kolonia II lad osadnictwa Neolit – epoka br zu

40 Parczew XXXIV Cerkiew Okres nowo ytny  (do XX w.)
ród o: Dane z opracowania: Studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta

Parczew – 2006 r.
(?) - oznacza brak pewno ci identyfikacji (rodzaju, okresu)
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Rysunek 1 . OKRES  NOWO YTNY
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1.1.5. Identyfikacja problemów w obszarze zagospodarowania
przestrzennego.

1. abe  wykorzystanie  potencja u  Gminy Parczew wynikaj cego  z   po enia   na

historycznym  szlaku handlowym  Kraków – Wilno;

2. Brak  wykorzystania  potencja u  rodowiskowego  gminy  w dzia aniach  na  rzecz

rozwoju  turystyki;

3. Brak   nowoczesnych  obiektów  sportowo - rekreacyjnych,  w  tym niewielkie

wykorzystanie  potencja u  rekreacyjnego  zasobów  naturalnych;

4. Niedostatecznie  rozwini ta  sie   cie ek  rowerowych;

5. abe  wykorzystanie  partnerstwa  mi dzynarodowego  oraz  po enia  w  strefie

przygranicznej  na  rzecz  realizacji  inicjatyw  promuj cych  gmin ;
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1.2. Sfera spo eczna.

Celem przeprowadzonej poni ej analizy jest okre lenie sytuacji demograficznej

w Gminie Parczew oraz zobrazowanie najwa niejszych aspektów ycia mieszka ców.

Okre lone s  tak e obszary, co do których mo na uzna , i  s  zagro one procesami

patologicznymi, negatywnie wp ywaj cymi na otoczenie i wizerunek gminy.

1.2.1. Sytuacja demograficzna.

Demografia

Z danych GUS wynika, e na terenie Gminy Parczew zamieszkuje 14 857 osób,

natomiast zameldowanych jest 14 941 osób (stan na 31 grudnia 2006 roku). Liczba

mieszka ców gminy w  ostatnich pi ciu latach systematycznie mala a.

Tabela 7.  Stan ludno ci w Gminie Parczew
Lp. Wyszczególnienie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

1 Ludno  wg zameldowania 15 306 15 283 15 225 15 190 15 121 14 996 14 941

2 Ludno  wg zamieszkania 15 171 15 100 15 010 15 005 14 985 14 871 14 857
ród o: Dane z Banku Danych Regionalnych GUS; opracowanie w asne

Wykres 1.    Stan ludno ci w Gminie Parczew
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ród o: Dane z Banku Danych Regionalnych GUS; opracowanie w asne
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Tabela 8. Stan ludno ci i ruch naturalny w Gminie Parczew

Lp. Wyszczególnienie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
1. Ludno  ogó em na 31.XII 15306 15283 15225 15190 15121 14996 14941

czy ni 7490 7484 7439 7409 7368 7302 7283

kobiety 7816 7799 7786 7781 7753 7694 7658

a. Ludno  w mie cie na 31.XII 10534 10505 10439 10458 10414 10404 10297

czy ni 5082 5077 5040 5041 5002 4970 4947

kobiety 5452 5428 5399 5417 5412 5369 5350

b. Ludno  na wsi na 31.XII 4772 4778 4786 4732 4707 4657 4644

czy ni 2408 2407 2399 2368 2366 2332 2336

kobiety 2364 2371 2387 2364 2341 2325 2308

2. Przyrost naturalny ogó em 47 38 29 25 -13 1 21

czy ni 23 11 7 5 -22 -14 9

kobiety 24 27 22 20 9 15 12

3. Saldo migracji -23 -61 -87 -60 -56 -126 -76

     w ruchu wewn trznym

         ogó em -21 -59 -91 -65 -58 -126 -59

czy ni 2 -17 -55 -36 -19 -52 -17

kobiety -23 -42 -36 -29 -39 -74 -42

     zagranica

          ogó em -2 -2 4 5 2 0 -17

czy ni -1 0 3 1 0 0 -11

kobiety -1 -2 1 4 2 0 -42
ród o: Dane z Banku Danych Regionalnych GUS; opracowanie w asne

Spadek liczby mieszka ców spowodowany jest przede wszystkim tym, i  w ostatnich

latach saldo migracji by o stale ujemne (w roku 2006 wynios o – 76), co oznacza, e wi cej

osób wyprowadza si  ni  si  w nim osiedla. Zjawisko to zwi zane jest przede wszystkim

z wyjazdami do szkó  wy szych oraz w poszukiwaniu pracy.
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Wykres 2.   Saldo migracji
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ród o: Dane z Banku Danych Regionalnych GUS; opracowanie w asne

W roku 2005 ujemne saldo migracji by o najwy sze (-126). Trudno jest wskaza

bezpo redni  przyczyn  tak du ej liczby osób. Sumaryczny wska nik za lata 2000 – 2006

wyniós  (-489).

Wykres 3.    Przyrost naturalny
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ród o: Dane z Banku Danych Regionalnych GUS; opracowanie w asne

Przyrost naturalny ogó em zacz  spada  od 2000 roku z poziomu 47 osób i osi gn

najni szy w analizowanym okresie wska nik (- 13) w roku 2004, po czym znacznie wzrós  do

poziomu  21 osób na koniec 2006 roku.
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Tabela 9. Podstawowe wska niki demograficzne

Gmina  Parczew Woj.
lubelskie Kraj

Lp. Wyszczególnienie 2002 2003 2004 2005 2006 2006 2006
1. Ludno  na 1 km2 103 103 102 102 101 87 122
2. Kobiety na 100 m czyzn 105 105 106 106 106 106 107
3. Ma stwa na 1000 ludno ci 5,4 6,0 5,7 7,8 7,6 5,93 5,9
4. Urodzenia ywe na 1000 ludno ci 9,5 9,5 9,2 9,8 10,2 9,75 9,8
5. Zgony na 1000 ludno ci 7,6 7,8 10 9,7 8,8 10,58 9,7
6. Przyrost naturalny na 1000 ludno ci 1,9 1,6 - 0,9 0,1 1,4 - 0,84 0,2
ród o: Dane z Banku Danych Regionalnych GUS; opracowanie w asne

Analizuj c rok 2006, w Gminie Parczew zag szczenie ludno ci wynosi o 101 osób na

1 km2. W województwie lubelskim zag szczenie ludno ci na 1 km2 by o stosunkowo ma e

i wynosi o 87, przy wska niku dla kraju 122 osób/km2.

Zjawiskiem pozytywnym jest fakt, e po 2004 roku zmieni a si  tendencja przyrostu

naturalnego osi gaj c w Gminie Parczew w roku 2006 na 1000 mieszka ców wska nik + 1,4.

Dla porównania : w kraju  + 0,2 ;  a w województwie lubelskim  - 0,84.

Wska nik zawieranych ma stw dla Gminy Parczew by  w latach 2005 - 2006

wy szy ni  w kraju i województwie lubelskim,  jego warto  kszta towa a si  na poziomie

7,6 - 7,8 na 1000 ludno ci. W kraju i województwie lubelskim wska nik ten by

porównywalny  i wynosi   5,9.

Liczba urodze ywych w roku 2006  w Gminie Parczew by a wy sza ni  liczba

zgonów, tj. 10,2 / 8,8.  W województwie lubelskim proporcje te by y odwrotne i wyra y si

stosunkiem  9,75 / 10,58.  Statystyka urodze  w województwie by y porównywalne z danymi

ogólnopolskimi (9,8 urodze  na 1000 ludno ci), natomiast statystyka zgonów by a

niekorzystna, w kraju warto  wska nika by a ni sza i wynosi a 9,7 .
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Kartogram 3.

ród o: Lublin: „Ludno , ruch naturalny i migracje w woj. lubelskim w latach 2003-2005”

Tabela 10.  Prognoza  ludno ci w powiecie parczewskim do  2030  roku, na tle Polski i regionu

2005 a) 2010 2015 2020 2025 2030 + wzrost / - spadek b)

Wyszczególnienie

w  tys. w  tys. w %
ogó em 38123,0 37899,0 37626,0 37229,0 36598,0 35693,0 -2430,0 -6,4

Polska
kobiety 19679,0 19569,0 19409,0 19171,0 18821,0 18348,0 -1331,0 -6,8
ogó em 2179,6 2151,0 2125,7 2095,8 2055,5 2000,8 -178,8 -8,2Województwo

lubelskie kobiety 1121,6 1107,5 1093,0 1075,2 1053,0 1024,1 -97,5 -8,7

ogó em 310,5 306,8 304,1 301,4 297,3 291,3 -19,2 -6,2Podregion
bialskopodlaski kobiety 157,6 155,9 154,2 152,5 150,3 147,2 -10,4 -6,6

ogó em 36,6 35,8 35,2 34,7 34,2 33,6 -3,0 -8,2
Powiat parczewski

kobiety 18,6 18,1 17,8 17,5 17,2 16,9 -1,7 -9,1
a) Dane  rzeczywiste
b) 2005 r = 100%

ród o: Prognoza demograficzna na lata 2004-2030, GUS, Warszawa 2005 (opracowanie w asne)
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Prognoza ludno ci, wg analiz GUS, zak ada systematyczny spadek ludno ci zarówno

w kraju, województwie jak i w powiecie parczewskim. Najwi kszym ubytkiem ludno ci

we  wszystkich  analizowanych  obszarach  b dzie  charakteryzowa   si   trzecia dekada

(2020 – 2030). G ówn  przyczyn  b dzie przewidywany du y spadek ludno ci wiejskiej.

Szacowane warto ci spadku ludno ci dla powiatu parczewskiego s  wy sze o ok. 2 %

w stosunku do prognoz dla Polski. Z du ym prawdopodobie stwem mo na za

porównywalne prognozy dla Gminy Parczew.

Tabela 11. Udzia  ludno ci wg ekonomicznych grup wieku w % ludno ci ogó em

Gmina Parczew Woj.
lubelskie Kraj

Lp. Wyszczególnienie 2002 2003 2004 2005 2006 2006 2006

1. w wieku przedprodukcyjnym 25,4 24,5 23,4 22,9 22,1 21,3 20,1

2. w wieku produkcyjnym 60,5 61,1 61,8 62,2 62,6 61,9 64,2

3. w wieku poprodukcyjnym 14,1 14,4 14,7 14,9 15,3 16,8 15,7
ród o: Dane z Banku Danych Regionalnych GUS; opracowanie w asne

Spo ecze stwo gminy jest jeszcze stosunkowo m ode. Obecnie ponad 22,1% ludno ci

stanowi grupa wiekowa do 19 lat, dla porównania w województwie lubelskim 21,3%, w kraju

20,1%. Odsetek osób powy ej 60 roku ycia w roku 2006 wynosi  w Gminie Parczew 15,3%,

odpowiednio w woj. lubelskim 16,8%, a w kraju 15,7%.  Warto ci dla osób w wieku

produkcyjnym odpowiednio wynosz  :  62,6% - gmina,  61,9% - województwo, 64,2% kraj.

Wykres 4.  Struktura ekonomiczna ludno ci Gminy Parczew
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ród o: Dane z Banku Danych Regionalnych GUS; opracowanie w asne
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Gmin  charakteryzuje stosunkowo wysoki udzia  ludno ci w wieku produkcyjnym

(ponad 62,6% w roku 2006) i niski ludno ci w wieku poprodukcyjnym (15,3% w roku 2006).

rednia krajowa ludno ci w wieku produkcyjnym w roku 2006 przekracza a 64%, a w wieku

poprodukcyjnym wynosi a 15,7% . Nale y jednak stwierdzi  zmieniaj ce si  tendencje.

Od 2002 roku wzrasta odsetek ludzi w wieku poprodukcyjnym, natomiast w szybkim tempie

maleje odsetek w wieku przedprodukcyjnym. Przy zachowaniu tego tempa przewidywane

zrównanie nast pi oko o 2009 roku, a od 2010 mo e nast pi  tendencja odwrotna,

co wskazywa  b dzie na starzenie si  spo ecze stwa.

Wykszta cenie

Poziom wykszta cenia w Gminie Parczew zosta  przedstawiony na postawie danych

statystycznych wynikaj cych z Narodowego Spisu Powszechnego w 2002 roku. Dane te nie

odbiegaj  od przekroju poziomu wykszta cenia wi kszo ci gmin w Polsce. Najwi ksz  grup

stanowi  osoby z wykszta ceniem podstawowym i poni ej – 35,1%, drug  z wykszta ceniem

rednim – 30,2%, trzeci  z zasadniczym zawodowym – 19,4%. Osoby z wykszta ceniem

wy szym stanowi   9,3%, a policealnym – 6,0% .

Tabela 12.   Poziom wykszta cenia ludno ci w wieku 13 lat i wi cej w Gminie Parczew.

Lp. Wyszczególnienie Osoby Odsetek [w %]
1. wy sze 1170 9,30
2. policealne 755 6,00
3. rednie ogólnokszta ce 1136 9,00
4. rednie zawodowe 2658 21,20
5. zasadnicze zawodowe 2432 19,40
6. podstawowe uko czone 3955 31,50

7. podstawowe nieuko czone i bez
wykszta cenia szkolnego 459 3,60

Ludno  w wieku 13 lat i wi cej - RAZEM : 12565 100
ród o; Dane GUS Narodowy Spis Powszechny z 2002 r.; opracowanie w asne
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Wykres 5. Poziom wykszta cenia ludno ci w wieku 13 lat i wi cej w Gminie Parczew
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ród o: Dane z Banku Danych Regionalnych GUS; opracowanie w asne

Bezrobocie

Stopa bezrobocia w powiecie parczewskim  na koniec roku 2006 wynosi a 16,0%.

Zarejestrowanych by o 2.420 osób bezrobotnych w tym 1.231 kobiet. Z prawem do zasi ku

pozostawa o 152 osoby, w tym 53 kobiety. Oprócz bezrobotnych zarejestrowanych jest

równie  wiele osób pobieraj cych zasi ki i wiadczenia przedemerytalne.

Najbardziej niepokoj cy jest fakt, e w ostatnich latach bardzo wyra nie wzros a

liczba d ugotrwale bezrobotnych, szczególnie powy ej 24 miesi cy. S  oni najliczniejsz

grup  w ród bezrobotnych i stanowi  37,81%, natomiast wiekowo najwi ksz  liczb

zarejestrowanych osi gn y osoby m ode w wieku 18 - 24 lata, tj. 716, co stanowi 29,59%

ogó u osób zarejestrowanych.

Bior c pod uwag  kwalifikacje zawodowe mo na stwierdzi , e podobnie jak w skali

ca ego kraju, najliczniejsz  grup  stanowi  osoby z wykszta ceniem gimnazjalnym i poni ej

tj. 728 (30,08%). Troch  mniejsz  grup  stanowi  osoby z wykszta ceniem policealnym

i rednim zawodowym 718 osób (29,67%), najmniej jest zarejestrowanych osób

z wykszta ceniem wy szym 176 (7,27%) i rednim ogólnokszta cym 219 (9,05%).

Analizuj c rynek bezrobotnych wed ug kryterium sta u pracy okazuje si , e

najliczniejsza jest grupa osób, które przepracowa y do 5 lat, czyli posiadaj  stosunkowo

niewielki sta  pracy. Wysoki pozostaje równie  odsetek osób nie maj cych adnego

do wiadczenia zawodowego. Jest to szczególnie niepokoj ce zjawisko, gdy m odzi ludzie po

zako czeniu nauki trafiaj  do grupy osób bezrobotnych.
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Tabela 13. Osoby bezrobotne w powiecie parczewskim wg czasu pozostawania bez pracy,
                  wieku i wykszta cenia (stan na koniec 2006 roku)

Wyszczególnienie Liczba   ogó em Liczba   kobiet

Czas pozostawania bez pracy   [w miesi cach]
      do 1 210 109
      od 1 do 3 262 90
      od 3 do 6 297 152
      od 6 do 12 337 146
      od 12 do 24 399 191
      powy ej  24 915 543
Wiek
      18 – 24 716 361
      25 – 34 710 398
      35 – 44 403 220
      45 – 54 480 224
      55 – 59 99 28
      60 – 64 12 -
Wykszta cenie
      Wy sze 176 107
      Policealne i rednie zawodowe 718 379
      rednie ogólnokszta ce 219 158
      Zasadnicze zawodowe 579 254
      Gimnazjalne i poni ej 728 333

ród o: Dane PUP w Parczewie

Tabela 14.   Bezrobocie rejestrowane -  dane dla powiatu parczewskiego

2003 2004 2005 2006

Stopa  bezrobocia 17,80 % 17,20 % 17,60 % 16,00 %
ród o: Dane z Banku Danych Regionalnych GUS; opracowanie w asne

Wykres 6.  Stopa bezrobocia dla powiatu parczewskiego
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Kartogram 4.

ród o: Lublin: „Warunki ycia ludno ci w woj. lubelskim w latach 2003-2005”; stan na 31.12.2005

Powy szy kartogram obrazuje zró nicowanie stopy bezrobocia w województwie

lubelskim. Stopa bezrobocia w powiecie parczewskim na koniec  roku 2005 by a wy sza od

stopy bezrobocia dla województwa lubelskiego o 0,6 punktu procentowego.
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Kartogram 5.

ród o: Lublin: „Warunki ycia ludno ci w woj. lubelskim w latach 2003-2005”; stan na 31.12.2005

Tabela 15.   Bezrobocie zarejestrowane wg  p ci na terenie Gminy Parczew

Wyszczególnienie 2003 2004 2005 2006

Ogó em: 1107 1087 1136 1008

         M czy ni 539 544 606 508

         Kobiety 568 543 530 500
ród o: Dane z Banku Danych Regionalnych GUS; opracowanie w asne
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Wykres 7.  Bezrobotni zarejestrowani wg  p ci  na terenie Gminy Parczew
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ród o: Dane z Banku Danych Regionalnych GUS; opracowanie w asne

Na terenie Gminy Parczew liczba bezrobotnych od kilku lat stopniowo zmniejsza si ,

podobnie jak w ca ym powiecie parczewskim. Wp yw na to ma wysoka migracja osób,

odzi ludzie po uko czeniu szkó  wy szych oraz specjalistycznych niech tnie wracaj , ze

wzgl du na brak atrakcyjnej oferty pracy.

1.2.2. Warunki i jako ycia mieszka ców, w tym poziom
bezpiecze stwa.

Na warunki ycia mieszka ców podstawowy wp yw maj  dochody mieszka ców.

Niestety brak jest tego typu danych dotycz cych gminy Parczew. Z porównania danych

dotycz cych redniego wynagrodzenia brutto w powiecie parczewskim wynika, e warto ci

tego parametru w roku 2006 znacznie odbiegaj  od danych wojewódzkich ( ni sze o 14,8 %)

oraz danych dla Polski (ni sze o 32,2 %).

Tabela 16.   Przeci tne miesi czne wynagrodzenie i wiadczenie emerytalno-rentowe brutto

                    [w PLN]

Wyszczególnienie 2002 2003 2004 2005 2006

Polska 2 239,56 2 314,66 2 409,69 2 506,93 2 636,81

Województwo lubelskie 1 941,01 1 995,50 2 096,15 2 180,18 2 290,60

Powiat parczewski 1 670,96 1 740,20 1 848,49 1 946,46 1 995,22

ród o: Dane z Banku Danych Regionalnych GUS; opracowanie w asne
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Tak  sam  tendencj  wykazuj  dane dotycz ce przeci tnego miesi cznego dochodu na

1 osob  w gospodarstwie domowym.

Tabela 17.   Przeci tny miesi czny dochód na 1 osob  w gospodarstwie domowym [w PLN]

Wyszczególnienie 2002 2003 2004 2005 2006

Polska 664,21 711,96 735,40 761,46 834,68

Województwo lubelskie 581,22 648,02 676,70 672,37 725,10

Powiat parczewski 502,59 538,73 556,46 576,18 631,59
ród o: Dane z Banku Danych Regionalnych GUS; opracowanie w asne

Kolejnym wa nym elementem wiadcz cym o warunkach ycia mieszka ców jest

stan oraz jako  zasobów mieszkaniowych gminy. Istotnym kryterium oceny standardów

mieszkaniowych jest ich wyposa enie w wodoci g, azienk  (ust p); kanalizacj  i centralne

ogrzewanie.

Zasoby mieszkaniowe

Wed ug danych statystycznych na 31.12.2006 r. zasoby mieszkaniowe przedstawiaj

si  nast puj co:

Tabela 18.  Zasoby mieszkaniowe - dane podstawowe

Wyszczególnienie Powiat Gmina
Parczew

Miasto
Parczew

Ilo  mieszka  ogó em 12 149 4 983 3 476
Ilo  izb ogó em 45 429 19 368 13 624
Przeci tna liczba izb w mieszkaniu 3,74 3,87 3,92
Liczba osób na 1 mieszkanie 3,0 2,98 2,96
Liczba osób na 1 izb 0,80 0,77 0,76
Powierzchnia u ytkowa w m2 - 1 mieszkania 75,3 72,4 68,7
Powierzchnia u ytkowa w m2 -  na osob 25,1 24,3 23,2

ród o: Dane z Banku Danych Regionalnych GUS; opracowanie w asne; stan na 31.12.2006

Pokazane dane charakteryzuj  mo liwo ci mieszkaniowe, które na ogó  s  do siebie

zbli one. Najwi ksze zró nicowane nale y zauwa  przy powierzchni u ytkowej

1 mieszkania, gdzie  dla  powiatu jest  to 75,3 m2,  dla  gminy 72,4 m2 ,  dla miasta Parczewa

68,7 m2, a dla województwa lubelskiego 73,7 m2.   Powierzchnia  u ytkowa  na  osob

odpowiednio wynosi: dla powiatu  25,1 m2 , dla gminy  24,3 m2, dla miasta  23,2 m2,  a  dla

województwa lubelskiego 23,9 m2.
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Porównanie powiatu parczewskiego na tle innych powiatów regionu i województwa

przedstawia poni szy kartogram.

Kartogram 6.

ród o: US Lublin: „Warunki ycia ludno ci w woj. lubelskim w latach 2003-2005”; stan na 31.12.2005

Porównuj c dane z roku 2005, do którego odnosi si  powy szy kartogram,

powierzchnia u ytkowa 1 mieszkania w Gminie Parczew (71,9 m2) jest mniejsza od tego

wska nika dla ca ego województwa lubelskiego.
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Tabela 19.  Zasoby mieszkaniowe w Gminie Parczew wg form w asno ci

Lp. Wyszczególnienie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

1. Mieszkania ogó em 4851 4853 4571 4874 4937 4950 4983
 Ilo  izb 16981 16995 17687 18781 19093 19171 19368
 Powierzchnia u ytkowa w m2 293906 294211 325189 347408 354021 355758 360567

2. Zasoby gminy:
      Mieszkania ogó em 158 157 241 144 144 241 241
      Ilo  izb 374 370 620 339 339 742 742
      Powierzchnia u ytkowa w m2 5959 5911 9424 5562 5562 10031 10031

3. Zasoby spó dzielni mieszkaniowych: b.d. b.d.
      Mieszkania ogó em 1158 1158 1169 1065 1065
      Ilo  izb 4258 4258 4296 3925 3925
      Powierzchnia u ytkowa w m2 60626 60626 61167 55996 55996

4. Zasoby zak adów pracy: b.d. b.d.
      Mieszkania ogó em 35 92 92 91 91
      Ilo  izb 96 257 257 252 252
      Powierzchnia u ytkowa w m2 1598 4183 4183 4117 4117

5. Zasoby osób fizycznych: b.d. b.d.
      Mieszkania ogó em 3371 3471 3523 3544 3577
      Ilo  izb 13486 13898 14172 14223 14420
      Powierzchnia u ytkowa w m2 269064 276470 282545 285047 289856

6. Zasoby pozosta ych podmiotów: b.d. b.d.
      Mieszkania ogó em 9 9 9 9 9
      Ilo  izb 29 29 29 29 29
      Powierzchnia u ytkowa w m2 567 567 567 567 567

7. Przeci tna powierzchnia u ytkowa w m2 b.d. b.d.
      1 mieszkania 71,1 71,3 71,7 71,9 72,4

       na 1 osob 21,7 23,2 23,6 23,9 24,3
ród o: Dane z Banku Danych Regionalnych GUS; opracowanie w asne

Tabela 19 przedstawia zasoby mieszkaniowe wg form w asno ci. I tak najwi ksze

znajduj  si  w r kach osób fizycznych tj. prawie 72%, spó dzielnie mieszkaniowe posiadaj

21% ogó u zasobów. Zasoby mieszkaniowe gminy stanowi  niespe na 5%.
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Kartogram 7.

ród o: US Lublin: „Warunki ycia ludno ci w woj. lubelskim w latach 2003-2005”; stan na 31.12.2005

Wska nik wyposa enia mieszka  w wodoci g w Gminie Parczew wynosi  83,2% (bior c pod

uwag redni  z miasta i wsi) i jest ni szy od wska nika dla województwa lubelskiego.
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Tabela 20.   Mieszkania w Gminie Parczew wyposa one w instalacje - w % ogó u mieszka

Lp. Wyszczególnienie 2003 2004 2005 2006

1. W  miastach

             wodoci g 90,7 90,9 91,0 91,0

             azienka 87,5 87,7 87,7 87,8

             centralne ogrzewanie 84,3 84,5 84,6 84,6

2. Na  wsi

             wodoci g 74,7 75,0 75,2 75,4

            azienka 57,1 57,8 58,0 58,5

            centralne ogrzewanie 54,7 55,4 55,6 56,1
ród o: Dane z Banku Danych Regionalnych GUS; opracowanie w asne

Na terenie miasta do wi kszo ci mieszka  jest doprowadzona woda bie ca, nie

wszystkie posiadaj azienki (12%) oraz centralne ogrzewanie. Sytuacja na terenie wsi jest

o wiele gorsza. Prawie 25% mieszka  nie posiada pod czenia do wodoci gu, 41,5% nie jest

wyposa ona w azienki a 44% nie posiada centralnego ogrzewania.
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Kartogram 8.

ród o: US Lublin: „Warunki ycia ludno ci w woj. lubelskim w latach 2003-2005”; stan na 31.12.2005

Wska nik wyposa enia mieszka  w ust p okre la stan posiadania w mieszkaniach

azienek. Po rednio charakteryzuje te  stopie  uzbrojenia w sie  kanalizacyjn . Dla Gminy

Parczew  ( rednio  dla  wsi  i  miasta)  wynosi  on  ok.  73,2%  i  jest  ni szy  ni  w  województwie

lubelskim. Z kartogramu wynika natomiast, i  jest wy szy ni redni wska nik w powiecie

parczewskim (poni ej 68%).
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W Gminie Parczew w 2005 roku oddano do u ytku 37 mieszka  z 181 izbami, w tym

w mie cie Parczew 27 z 123 izbami. Wszystkie w budynkach indywidualnych z przeci tn

powierzchni  1 mieszkania w gminie – 102,6 m2, w mie cie Parczew  86,6 m2.

Ubóstwo

Pomoc  O rodka Pomocy Spo ecznej w Parczewie w 2006 r. obj tych by o 1868 osób.

Udzielono pomocy w zakresie:

Zasi ków rodzinnych                                          –    27.020

Dodatków do zasi ków rodzinnych                    –    11.361

Zasi ków piel gnacyjnych                                  –      3.120

Zapomóg wed ug tytu u urodzenia dziecka        –         157

 Zaliczek alimentacyjnych                                  –      2.202

 Sk adek spo ecznych od wiadcze                    –         290

Tabela 21.   Informacje statystyczne dotycz ce wiadcze  MOPS w Parczewie

Lp. Wyszczególnienie Liczba wiadcze

1. Liczba rodzin pobieraj cych wiadczenie rodzinne, w tym w dochodzie rodziny
w przeliczeniu na osob :

1438

1.1    Do 252 z 692

1.2    Od 252,01 do 504 z 570

1.3    Powy ej 583 z 141

2. Liczba rodzin pobieraj cych zasi ek rodzinny, w tym: 1277

2.1.    Na 1 dziecko 532

2.2    Na 2 dzieci 497

2.3    Na 3 dzieci 181

2.4    Na 4 dzieci i wi cej 67

3. Liczba rodzin pobieraj cych dodatek do zasi ku rodzinnego wed ug tytu u
samotnego wychowywania dziecka

71

4. Liczba dzieci, na które wyp acany jest zasi ek rodzinny, w tym w wieku: 2370

4.1    Do uko czenia 5 roku ycia 469

4.2    Powy ej 5 roku ycia do uko czenia 18 roku ycia 1647

4.3    Powy ej 18 roku ycia do uko czenia 24 roku ycia 254

5. Liczba rodzin pobieraj cych zaliczki alimentacyjne 99

ród o: Dane MOPS w Parczewie

Zasi ki:

493   zasi ki sta e dla  46 osób,

317   zasi ków celowych dla  263 osób,

3197 zasi ków okresowych dla  449 osób.
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W roku 2006 zrealizowano 13255 godzin us ug opieku czych dla 32 osób, poniesiono

odp atno  za 11 osób za pobyt w Domach Pomocy Spo ecznej, wyp acono 5712 dodatków

mieszkaniowych. W ramach do ywiania w szko ach i posi kach w jad odajni sfinansowano

158129 posi ków.

Na terenie gminy dzia a rodowiskowy Dom Samopomocy w Laskach. O rodek

przystosowany jest na 35 uczestników. O rodek obejmuje opiek  ludzi z Parczewa, Sowina,

Jasionki, Zienek, D bowej K ody, Letni, Uhnina, Pasieki i Sosnowicy. Podopieczni

codziennie s  dowo eni do O rodka.

Problem osób niepe nosprawnych

W Gminie Parczew, pomimo braku danych statystycznych dotycz cych w szerokim

zakresie problematyki osób  niepe nosprawnych, stwierdza si , i  problem istnieje i nale y go

mo liwie jak najszybciej podda  przebadaniu i przeanalizowaniu w ramach szerokiego

partnerstwa (równie  wspó pracy mi dzynarodowej), wykorzystuj c mo liwo ci

finansowania w ramach rodków UE.

Problemy ludzi niepe nosprawnych w gminie mog  by  zwi zane m.in. z:

- brakiem o rodka rehabilitacyjnego, o rodka terapii i poradnictwa dla osób

niepe nosprawnych;

- wyst powaniem barier architektonicznych w budynkach u yteczno ci publicznej;

- wyrównywaniem szans edukacyjnych (aktywizacja zawodowa, adekwatne kierunki

kszta cenia, pomoc w rozwoju samodzielno ci yciowej, bariery transportowe);

- promowaniem osób niepe nosprawnych uzdolnionych artystycznie lub chc cych

wykaza  si  w ró nych dziedzinach sportu;

ycie kulturalne

Od wielu lat w Mie cie i Gminie Parczew znacz cy nacisk k adzie si  na utrzymanie

wysokiego poziomu ycia kulturalnego mieszka ców. Organizacj   ycia kulturalnego

zajmuje si  przede wszystkim Parczewski Dom Kultury, przy wspó pracy z Osiedlowym

Domem Kultury przy Spó dzielni Mieszkaniowej w Parczewie.

Domen  tych instytucji jest profesjonalne organizowanie imprez kulturalnych w

gminie na podstawie wcze niej opracowanego Kalendarza Imprez Kulturalnych. S  to

zarówno imprezy o charakterze miejscowym, jak i o zasi gu regionalnym oraz

ogólnopolskim. Najwa niejsze w ród nich to: Jarmark Jagielo ski; Ogólnopolski Zlot Grup

Rekonstrukcji Historycznych i Bractw Rycerskich; Dni Parczewa; Ogólnopolski Zlot Kapel

Podwórkowych; Parczewska Jesie  Kulturalna; Spotkania Orkiestr D tych; konkursy
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recytatorskie, fotograficzne; koncerty muzyczne i wiele innych. Wszystkie imprezy wpisane

 w Wojewódzki Kalendarz Imprez Kulturalnych, a z racji udzia u w nich ludzi z ca ej

Polski, s  znakomit  wizytówk  i promocj  Gminy Parczew. Ponadregionalny charakter

wielu imprez jest zauwa any i pozytywnie oceniany przez Ministerstwo Kultury oraz Urz d

Marsza kowski, które udzielaj  wsparcia finansowego.

Nale y jednak wyra nie zaznaczy , e Domy Kultury zajmuj  si  te , albo przede

wszystkim, aktywizacj  ludno ci lokalnej. Organizowane s  ciekawe spotkania, zaj cia dla

dzieci i m odzie y pozwalaj ce rozwija  uzdolnienia i zainteresowania. Funkcjonuj  liczne

tzw. „kó ka zainteresowa  tematycznych” (muzyczne, plastyczne modelarskie, teatralne,

taneczne, itd.), prowadzona jest nauka j zyków obcych. Przy PDK dzia aj  zespo y

muzyczne: „KBM”; „Dedli Swim”, „Taaka Paka” , dzia a klub fotograficzny, który

organizuje liczne wystawy. Galeria PDK to nie tylko prace fotografików, wystawiane s

rze by, obrazy, a tak e prace twórców r kodzie a. Nie zapomina si  o ludziach starszych i

kobietach. Pr nie dzia a Klub Seniora, kobiety spotykaj  si  w zorganizowanych ko ach

tematycznych.

W temat ycia kulturalnego wpisuje si  równie  dzia alno  Miejsko-Gminnej

Biblioteki Publicznej w Parczewie, ze swoim zadaniem propagowania czytelnictwa w ród

mieszka ców gminy.

Przest pczo

W 2006 roku na terenie dzia ania Komendy Powiatowej Policji w Parczewie

w porównaniu do 2005 roku nast pi  spadek ilo ci stwierdzonych przest pstw o 27%

tj. z 1216 do 888. Jednocze nie zdarzenia te by y obj te mniejsz  liczb  wszcz tych

post powa  przygotowawczych, a mianowicie z 1277 w 2005 r. do 986 w roku 2006,

tj. o 22,8%. Na ogóln  liczb  888 stwierdzonych przest pstw decyduj cy wp yw maj

(podobnie jak w roku ubieg ym) przest pstwa kierowania pojazdami w stanie nietrze wym,

co stanowi 40,5%.

Szczegó owo dla 2006 roku przedstawia si  to w sposób nast puj cy:

ogó em wszcz to 986 post powa  przygotowawczych, tj. o 291 mniej ni  w roku

ubieg ym, uzyskuj c wska nik dynamiki 77,2%, przy wska niku dynamiki

w województwie 91,7%,

stwierdzono 888 przest pstw, tj. o 328 mniej ni  w roku 2005, uzyskuj c wska nik

dynamiki 73,0%, przy wska niku wojewódzkim 93,4%,
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wykryto 756 przest pstw, o 266 mniej ni  w roku ubieg ym uzyskuj c ogóln

wykrywalno  83,2% , tj. o 0,5% ni sz  ni  w roku ubieg ym, przy wykrywalno ci

wojewódzkiej 68,6%,

w analizowanym okresie ustalono 754 podejrzanych natomiast w roku ubieg ym

o 242 podejrzanych mniej,

ustalono 24 nieletnich sprawców czynów karalnych, tj. o 12 mniej ni  w roku

ubieg ym, przy czym pope nili oni 19 czynów karalnych, odpowiednio o 9 mniej.

Na ogóln  liczb  888 stwierdzonych przest pstw 401 to przest pstwa o charakterze

kryminalnym, co stanowi 45% (w roku 2005 wska nik ten wynosi  43,8%), gdy

w województwie wska nik ten wynosi 64%. Wska nik dynamiki przest pstw stwierdzonych

o charakterze kryminalnym wynosi 74,4%, w roku 2005 - 93,3%.

Wska nik wykrywalno ci przest pstw o charakterze kryminalnym wynosi 64,2% przy

wojewódzkiej wykrywalno ci 52,3% i jest wy szy od wska nika w 2005 roku o 1,1%.

W kategorii przest pstw o charakterze gospodarczym w 2006 roku wszcz to

59 post powa  przygotowawczych, tj. o 23 mniej ni  w roku ubieg ym, uzyskuj c wska nik

dynamiki 72,0% stwierdzono 34 przest pstwa, tj. o 54 mniej ni  w roku 2005, uzyskuj c

wska nik dynamiki 38,6%. Osi gni to wykrywalno  97,1%, tj. o 2,9% mniejsz  ni  w roku

ubieg ym.

Odr bn  kategori  zdarze  w analizowanym okresie by y zabójstwa lub ich

usi owania. Na terenie podleg ym KPP w Parczewie dosz o w roku 2006 do jednego

usi owania pozbawienia ycia.

Na ogóln  ilo  888 stwierdzonych przest pstw, 415 pope niono na terenie miasta

i gminy Parczew, co stanowi 46,7% ogó u stwierdzonych przest pstw, 473 przest pstwa

pope niono  w pozosta ych gminach powiatu i stanowi  one 53,3% ogó u stwierdzonych.
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1.2.3. Identyfikacja problemów w sferze spo ecznej.

1. Problem  marginalizacji  znacz cej  grupy  mieszka ców  gminy,  szczególnie  by ych

pracowników  Rolniczych  Spó dzielni  Produkcyjnych;

2. Niedostosowany  system  kszta cenia  do  potrzeb  lokalnego  rynku  pracy

(zmniejszenie  roli  szkolnictwa  zawodowego);

3. Brak  bazy  dydaktycznej  dostosowanej  do  potrzeb  edukacji  j zykowej  (np.  brak

placówek  ucz cych j zyka  francuskiego);

4. Konieczno   pilnych  dzia   inwestycyjnych  w  placówkach  o wiatowych

(np.  potrzeby  termomodernizacyjne);

5. Wysokie  bezrobocie,  w  szczególno ci  w ród  ludzi  m odych;

6. Rosn ca  emigracja  ludzi  m odych;

7. Narastaj ce  patologie  w ród  dzieci  i  m odzie y;

8. Nierozwi zane  problemy  osób  niepe nosprawnych;
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1.3. Sfera gospodarcza.

Drug  sfer  poddan  analizie, bardzo wa  w procesie formu owania wniosków

dotycz cych sytuacji spo eczno-gospodarczej gminy, jest sfera gospodarcza. Celem

przeprowadzonej poni ej analizy jest okre lenie dynamiki rozwoju gospodarczego. Wa nym

aspektem b dzie wskazanie instrumentów i narz dzi dostarczanych przez gmin  lub inne

podmioty, dzia aj ce na rzecz intensyfikacji dzia alno ci gospodarczej, opieraj cej si

w szczególno ci na wypracowanych przez wiele lat przewagach konkurencyjnych,

konkurencyjnych bran ach kojarzonych z Parczewem oraz w sektorze nowych technologii.

1.3.1. G ówni pracodawcy - struktura i trendy.

ród najwi kszych zak adów pracy funkcjonuj cych na terenie gminy Parczew s :

Fabryka Kabli,

Huta Szk a Gospodarczego,

Szpital Samodzielnego Publicznego Zak adu Opieki Zdrowotnej w Parczewie;

Wytwórnia Mas Bitumicznych PRDM

Oddzia  Produkcyjny SM „SPOMLEK”

Sk ady Budowlane,

Szwalnia,

Wytwórnia Octu i Musztardy

Pieczarkarnia,

ZPCH Alma Sp. z o.o. – Zak ad Cukierniczy

Gospodarstwo Ogrodnicze Wies aw Sidor w Koczergach

a tak e administracja, filie banków, us ugi czno ci i komunalne.

Miejsca pracy roz one s  na terenie ca ego miasta stanowi c struktur

mieszkaniowo - us ugow .  G ówna ich koncentracja znajduje si  w obszarze centralnym

(Stare Miasto). Tereny przemys u i rozwoju biznesu lokalizowane s  w dobrze

skomunikowanym rejonie dworca i linii kolejowej, co zapewnia najbardziej ekonomiczn  ich

obs ug .

W ramach prac zwi zanych z uaktualnieniem Planu Zagospodarowania

Przestrzennego Gminy, planuje si  wyznaczenie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych poza

granicami administracyjnymi miasta.
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1.3.2. Struktura podstawowych bran  na terenie gminy.

Wg danych Urz du Miejskiego, na terenie Gminy Parczew na dzie  31.12.2006 roku,

zarejestrowanych by o 1084 podmiotów gospodarczych, w tym w mie cie 946. Sektor

prywatny stanowi 95,8%. W ród dzia aj cych podmiotów przewa aj  podmioty z bran y:

handel i naprawy – 415, us ugi – 136, przemys  – 110, budownictwo – 85.  Pozosta e bran e

to  transport – 57, rolnictwo – 39, hotele i restauracje – 39.

Tabela 22.  Podmioty zarejestrowane w rejestrze REGON w Gminie Parczew

Lp. Wyszczególnienie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

  Ogó em, w tym: 1031 1089 1117 1159 1082 1075 1084

1. Sektor publiczny 49 46 52 54 52 46 45

a.      Jednostki samorz dowe i pa stwowe 40 33 39 41 40 34 34

b.      Przedsi biorstwa pa stwowe 3 3 3 3 2 2 1

c.      Spó ki prawa handlowego 1 1 1 1 1 1 1

d.      Sp. prawa handlowego z kapit. zagr. 0 0 0 0 0 0 0

e.      Gospodarstwa pomocnicze 1 1 1 1 1 1 1

2. Sektor prywatny 982 1043 1065 1105 1030 1029 1039

a.      Osoby fizyczne prowadz. dzia  gosp. 791 841 861 896 812 806 816

b.      Spó ki prawa handlowego 32 37 40 40 43 45 44

c.      Sp. handlowe z kapit. zagranicznym 7 8 8 8 8 8 8

c.      Spó dzielnie 13 13 13 13 13 13 13

d.      Fundacje 1 1 1 1 1 1 1

e.      Stowarzyszenia i org. spo . 23 28 26 28 30 31 31
ród o: Dane z Banku Danych Regionalnych GUS; opracowanie w asne
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Wykres 8.    Podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrze REGON
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ród o: Dane z Banku Danych Regionalnych GUS; opracowanie w asne

Kartogram 9

ród o: US Lublin: „Warunki ycia ludno ci w woj. lubelskim w latach 2003-2005”; stan na 31.12.2005
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Sektor prywatny stanowi 95,8% ogó u podmiotów zarejestrowanych w rejestrze

REGON,   z czego najwi ksz  grup  s  osoby fizyczne prowadz ce dzia alno  gospodarcz

(75% ogó u). W poszczególnych latach mo na zauwa  zró nicowane tendencje. Do roku

2003 by a widoczna tendencja wyra nie wzrostowa, po czym nast pi  spadek, a ostatnim

2006 roku niewielki wzrost zarejestrowanych podmiotów gospodarczych.

Kartogram 10

ród o: US Lublin: „Warunki ycia ludno ci w woj. lubelskim w latach 2003-2005”; stan na 31.12.2005
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Tabela 23.   Nasycenie przedsi biorczo ci w Gminie Parczew (liczba przedsi biorstw na
                    1000 mieszka ców)

Porównanie do... [w %]
Wyszczególnienie Jednostka Polska Wojew.

lubelskie
Powiat
parcz.

Gmina
Parczew kraju wojew. powiatu

Nasycenie
przedsi biorczo ci

szt./1000
mieszka ców 95 68 53 72 75,79 105,88 135,85

ród o: Dane z Banku Danych Regionalnych GUS; opracowanie w asne; stan na 31.12.2005

Nasycenie przedsi biorczo ci  w Gminie Parczew wynosz ce 72 zarejestrowanych

przedsi biorstw na 1000 mieszka ców, wg stanu na dzie  31.12.2005,  jest du o ni sze

(o ok. 25%) ni  wska nik ogólnopolski – 95 . Pozytywny natomiast jest fakt, i  jest on

wy szy  ni   redni  w  województwie  lubelskim  (68)  o  ok.  5,9%  oraz  w  powiecie (53),

 o ok. 35,9%.

1.3.3. Ilo  osób zatrudnionych w danych sektorach.

Tabela 24.  Osoby zatrudnione w sektorach

Wyszczególnienie Miasto Parczew Gmina Powiat

Ogó em : 2510 3145 4424

   Sektor publiczny - - 2139

   Sektor prywatny - - 1066

   Rolnictwo, le nictwo - 12 217

   Przemys  i budownictwo 788 1321 1424

   Us ugi rynkowe 564 599 858

   Us ugi nierynkowe 1158 1213 1925
ród o: Dane z Banku Danych Regionalnych GUS; opracowanie w asne; stan na 31.XII.2005r.

Powy sza tabela obrazuje zatrudnienie w poszczególnych sektorach gospodarki.

W 2005r.  najwi cej osób pracowa o w przemy le i budownictwie – 1321, co stanowi 42,0%

ogó u zatrudnionych. Przewa y us ugi nierynkowe.
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1.3.4. Rolnictwo.

Nie mo na pomin  faktu, e Gmina Parczew ma charakter typowo rolniczy.

W produkcji ro linnej dominuj  uprawy zbo owe z przewa aj cym udzia em yta i pszenicy,

owsa oraz uprawy ziemniaków. W produkcji zwierz cej istniej  dogodne warunki do hodowli

trzody chlewnej, byd a i owiec.

Praca w gospodarstwach rolnych jest ród em utrzymania ok. 30%  ludno ci Gminy

Parczew. rednia powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi ok. 9 ha.

Tabela 25.  Struktura powierzchni gruntów w ha (stan na 31.12.2006r.)

Wyszczególnienie Miasto Wie Razem
Gmina  Parczew

ytki rolne, w tym: 500 9335 9835

     - grunty orne 299 6411 6710

     - sady 2 32 34

     - ki 131 1929 2060

     - pastwiska 12 340 352

     - pozosta e 56 623 679

ytki le ne 2 3816 3818

Grunty zabudowane i zurbanizowane 287 492 779

Grunty pod wodami 14 95 109

Nieu ytki 2 160 162

Ogó em 805 13898 14703
ród o; Dane UM Parczew

ytki rolne stanowi  67% ogó u powierzchni gruntów na terenie gminy, z czego 46%

to grunty orne a 16,4% to ki i pastwiska. U ytki le ne zajmuj  26%. Dane wskazuj  na

typowo rolniczy charakter Gminy Parczew.
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Tabela 26.  Struktura zasiewów w Gminie Parczew wg Powszechnego Spisu Rolnego 2002

Lp. Wyszczególnienie Jednostka
miary 2002

OGÓ EM ar 526 727
1 Mieszanki zbo owe jare ar 129 234
2 yto ar 72 353
3 Pszen yto ozime ar 69 147
4 Owies ar 67 384
5 Ziemniaki ar 29 958
6 J czmie  jary ar 24 677
7 Pszen yto jare ar 23 737
8 Pszenica jara ar 23 327
9 Pszenica ozima ar 18 182
10 Kukurydza na ziarno ar 13 816
11 Gryka, proso i inne zbo owe ar 9 372
12 Mieszanki zbo owe ozime ar 9 058
13 Warzywa gruntowe ar 7 627
14 Kukurydza na zielonk ar 5 320
15 Rzepak ozimy ar 3 232
16 J czmie  ozimy ar 2 709
17 Truskawki ar 2 063
18 Str czkowe jadalne ar 1 549
19 Rzepak jary ar 665
20 Okopowe pastewne ar 322
21 Buraki cukrowe ar 102

ród o: Dane GUS z Powszechnego Spisu Rolnego 2002

Tabela 27.  Pog owie zwierz t gospodarskich w Gminie Parczew wg Powszechnego Spisu
                   Rolnego 2002

Lp. Wyszczególnienie Jednostka
miary 2002

1 Kury szt. 35 589
2 Trzoda chlewna szt. 8 854
3 Kury nioski szt. 6 754
4 Byd o szt. 1 481
5 Krowy szt. 887
6 Trzoda chlewna lochy szt. 818
7 Owce szt. 234
8 Konie szt. 168
9 Kozy szt. 138

ród o: Dane GUS z Powszechnego Spisu Rolnego 2002
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Tabela 28.  Gospodarstwa rolne w Gminie Parczew wg  rodzaju
Lp. Wyszczególnienie 2002

1. Gospodarstwa rolne ogó em 1671

2. Gospodarstwa indywidualne 1670

3. Gospodarstwa indywidualne powy ej 1 ha u ytków rolnych 1122
ród o: Dane GUS z Powszechnego Spisu Rolnego 2002

Na terenie Gminy Parczew dominuj  gospodarstwa indywidualne, gdzie prawie 90% z

nich posiada area  poni ej 10ha.

Tabela 29.  Maszyny i urz dzenia w Gminie Parczew

Lp. Wyszczególnienie Ilo  maszyn
na 31.12.2002

Ilo  gospodarstw,
w których
wyst puj

1.       Ci gniki 562 487

2.       Samochody ci arowe 46 36

3.       Kombajny zbo owe 54 51

4.       Kombajny ziemniaczane 32 32

5.       Kombajny buraczane 0 0

6.       Silosokombajny samobie ne 4 4

7.       Dojarki ba kowe 34 33

8.       Konwiowe sch adzarki do mleka 83 73
OGÓ EM

liczba gospodarstw rolnych w gminie 1671
ród o: Dane GUS z Powszechnego Spisu Rolnego 2002r.

Rolnictwo nale y do s abo wyposa onych w sprz t rolniczy. Wed ug spisu

powszechnego z 2002 roku jedynie co trzecie gospodarstwo posiada o ci gnik. Znacznie

gorzej wypada statystyka zwi zana ze sprz tem specjalistycznym. G ównym powodem jest

znaczne rozdrobnienie gospodarstw indywidualnych oraz niski odsetek gospodarstw

specjalistycznych ok. 10%.
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1.3.5. Gospodarstwa rybne.

Na terenie Gminy Parczew funkcjonuj  3 gospodarstwa rybne o cznej powierzchni 281 ha.

Tabela 30.   Stawy rybne (stan na 31.12.2006r.)

Obr b Babianka Ty mienica Komarne

Powierzchnia [ok. w ha] 31 151 99

Od owy [kg] Brak danych 44.930 29.550

asno prywatna
Gospodarstwo
Rybackie Siemie
Sp.  z o.o.

Gospodarstwo
Rybackie Siemie
Sp.  z o.o.

ród o: Dane UM Parczew

Najwi ksz  powierzchni  tj. 250 ha posiada Gospodarstwo Rybackie Siemie  Spó ka z o.o.,

z czego w Ty mienicy 151 ha, natomiast w Komarne 99 ha.

1.3.6. Identyfikacja problemów w sferze gospodarczej.

1. Niedostatecznie rozwini ta  dzia alno   pozarolnicza  (szczególnie  na  terenie  miasta);

2. abo  rozwini ty  sektor magazynowania, obrotu i  przetwórstwa  rolno - spo ywczego,

jako  element uzupe niaj cy  dobrze  rozwini ty  sektor  rolny;

3. Brak  optymalnie  przygotowanych   terenów  inwestycyjnych;

4. Nie  istniej cy  sektor  produkcji  biomasy,  jako  alternatywa  dla  dzia alno ci  rolnej;

5. Niedostatecznie  rozwini ty  system  doradztwa  gospodarczego  i  finansowego

skierowanego  do  przedsi biorców;
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1.4. Infrastruktura techniczna.

Komunikacja

Obszar miasta i gminy Parczew le y poza bezpo rednim zasi giem g ównych krajowych

ci gów komunikacyjnych drogowych i kolejowych, przebiegaj cych przez pó nocn  cz

województwa lubelskiego. Odleg  od drogi krajowej nr 2 (projektowana autostrada)

wynosi ok. 40 km; od drogi nr 19 (droga ekspresowa) – ok. 30 km. Odleg  od magistrali

kolejowej (Pary  – Berlin) – Warszawa – Terespol – Brze  – Moskwa  to ok. 40 km.

Z magistralnymi ci gami transportowymi miasto (i gmina) powi zane jest systemem dróg

wojewódzkich oraz drugorz dn  lini  kolejow .

Mapa 2.    Uk ad komunikacyjny regionu

ród o: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego, T II
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Uk ad drogowy

Drogi publiczne w gminie Parczew licz  167,1 km, w tym 90,7 km stanowi  drogi

o nawierzchni utwardzonej. Drogi te dziel  si  na: wojewódzkie, powiatowe i gminne.

Drogi wojewódzkie

W obszarze gminy znajduj  si  cztery odcinki dróg wojewódzkich o cznej d ugo ci  42,3

km, w tym na terenie miasta 11,3 km:

- Nr 813 relacji Mi dzyrzec Podlaski - Parczew – Ostrów Lub. – czna; d . 5,2  km,

(ulice: 1 Maja – 11 Listopada – Warszawska – Wojska Polskiego – Laskowska);

- Nr 815 relacji Wisznice – Parczew – Siemie  – Lubartów,  o d ugo ci 2,5 km

(ulice: 11 listopada – Lubartowska);

- Nr 819 relacji Parczew – Ko acze – owcza – Wola Uhruska,  d . 3,6 km

(ulica Ko cielna);

Ze wzgl du na konieczno  poprawy stanu i bezpiecze stwa na drogach

wojewódzkich Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego wskazuje

je jako przeznaczone do modernizacji. W odniesieniu do dróg wojewódzkich nale y

podkre li , e konieczna jest przebudowa skrzy owa  tych dróg w mie cie Parczew, gdy

obecne rozwi zania nie gwarantuj  bezpiecze stwa u ytkowników dróg.

Drogi powiatowe miejskie (ulice)

W gminie Parczew licz  ogó em 28,8 km, w tym drogi o nawierzchni utwardzonej

17,9 km, a o nawierzchni gruntowej 10,9 km. Na terenie miasta d ugo  dróg wynosi 15,882

km, wszystkie drogi o nawierzchni twardej:

- Nr 1636L – Aleja Zwyci stwa –  o d ugo ci 1,200 km, w ca ci o nawierzchni

twardej, klasa drogi „G”;

- Nr 1628L –  ul. Stra acka  – o d ugo ci 0,340 km, w ca ci o nawierzchni twardej,
droga klasy „Z”,

- Nr 1629L – ul. Bema  – o d ugo ci  0,296 km,  w ca ci o nawierzchni twardej,
droga klasy „Z”,

- Nr 1635L – Al. Jana Paw a II – o d ugo ci 2,560 km, w ca ci o nawierzchni twardej,
droga klasy „G”;

- Nr 1630L – ul. Polna – o d ugo ci 2,800 km, w ca ci o nawierzchni twardej, droga
klasy „Z”,

- Nr 16237L – ul. Ogrodowa – o d ugo ci 0,500 km, w ca ci o nawierzchni twardej,
droga klasy „Z”,

- Nr 1608L – ul. Mickiewicza – o d ugo ci 1,150 km, w ca ci o nawierzchni twardej,
droga klasy „L”,

- Nr 1608L –  ul. Witosa – o d ugo ci 1,304 km, w ca ci o nawierzchni twardej, droga
klasy „L”,

- Nr 1632L – ul. Kolejowa – o d ugo ci 2,600 km, w ca ci o nawierzchni twardej,
droga klasy „Z”,

- Nr 1631L – ul. Piwonia – o d ugo ci 0,750 km, w ca ci o nawierzchni twardej,
droga klasy „L”,
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- Nr 1633L – ul. Sk adnicowa – o d ugo ci 0,408 km, w ca ci o nawierzchni twardej,
droga klasy „L”,

- Nr 1634L – ul. Tartaczna – o d ugo ci 0,542 km, w ca ci o nawierzchni twardej,
droga klasy „L”,

- Nr 1601L – ul. Lipowa – o d ugo ci 1,432 km, w ca ci o nawierzchni twardej, droga
klasy „Z”.

Ze wzgl du na funkcje w uk adzie przestrzennym miasta nale y rozwa  zmian  statusu

niektórych dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

Drogi gminne – o cznej d ugo ci 96,0 km, w tym drogi o nawierzchni utwardzonej 30,5 km,

a o nawierzchni gruntowej 65,5 km. W granicach administracyjnych miasta d ugo  dróg

wynosi 17,0 km, w tym drogi o nawierzchni utwardzonej 12,6 km, a o nawierzchni gruntowej

4,4 km. Zapewniaj  one obs ug  komunikacyjn  wszystkich obszarów funkcjonalnych miasta

oraz czno  pomi dzy nimi. Drogi (ulice) o nawierzchni utwardzonej stanowi   74,1 %

ogólnej d ugo ci gminnych dróg miejskich. Nie obrazuje on jednak w pe ni standardu

komunikacji  w mie cie, poniewa  nie uwzgl dnia stanu technicznego dróg. Nale y jednak

zaznaczy , e prowadzone intensywnie w ostatnich latach prace inwestycyjne

i modernizacyjne sieci komunikacyjnej w znacznym stopniu podnios y jej funkcjonalno

i jako  (zw aszcza realizacja projektu Modernizacja systemu komunikacyjnego miasta

Parczewa – cz  Wschodnia, wspó finansowanego z funduszy UE).

Uk ad kolejowy

W zachodniej cz ci miasta przebiega linia kolejowa relacji Lublin – uków.

Obs uguje ona dzielnic  przemys owo – sk adow . Obecnie nie funkcjonuje istniej cy

przystanek ruchu pasa erskiego. W planie miasta tereny kolejowe stanowi  tereny zamkni te.

Transport kolejowy mo e sta  si  wa  alternatyw  dla transportu drogowego, szczególnie

w kontek cie przygotowania terenów inwestycyjnych, które zlokalizowane s

w  bezpo rednim s siedztwie stacji kolejowej.

Ocen  jako ciowego i ilo ciowego stanu sieci transportowej nale y przeprowadza

w relacji do aktualnego stanu zagospodarowania przestrzennego i rozwoju spo eczno –

gospodarczego gminy. W tym aspekcie ta ocena wypada korzystnie. Drogi (ulice)

o nawierzchni utwardzonej stanowi  prawie 90% ogólnej d ugo ci dróg miejskich. Jest to

wska nik wysoki. Nie obrazuje on jednak w pe ni standardu komunikacji w mie cie,

poniewa  nie uwzgl dnia stanu technicznego dróg (od kilku lat wyra nie pogarsza si  stan

techniczny nawierzchni). Ma to równie  istotny wp yw na bezpiecze stwo u ytkowników

dróg publicznych
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Elektroenergetyka

Zaopatrzenie miasta Parczewa w energi  elektryczn  odbywa si  z krajowego systemu

energetycznego z elektrowni Kozienice poprzez stacj  redukcyjn  400/220/110 kV Lublin

lini  o napi ciu 110 kV tzw. Lublin 400 oraz od strony pó nocno – wschodniej Bia ystok –

Bia a Podlaska lini  110 kV o nazwie Wisznice. G ówny Punkt Zasilania (GPZ) Królewski

Dwór, po ony w odleg ci 6 km od miasta przy drodze Parczew – Lubartów na gruntach

miejscowo ci Królewski Dwór wyposa ony w dwa transformatory 110/15 kV o mocy 10 i 16

MVA z mo liwo ci  zamiany na mocniejsze. Moc zainstalowanych transformatorów

wykorzystywana jest w ok. 50%. Najwi ksze obci enie w szczycie wynosi ok. 7,0 MW.

Zapas mocy transformatorów i korzystne powi zanie z krajowym systemem energetycznym

 dodatkowym atutem (nie tylko promocyjnym) rozwoju inwestycyjnego. Ze stacji

Królewski Dwór wyprowadzone s  linie SN 15 kV dla zasilania i zredukowania napi cia z 15

do 0,4 kV.  Miasto  Parczew  zasilane  jest  bezpo rednio  z  GPZ 110/15 kV  trzema liniami

SN 15 kV i po rednio przez Rozdzielni  Sieciow  15 kV (zlokalizowan  obok Posterunku

Energetycznego przy ul. Ko cielnej) równie  trzema liniami. 6 linii SN 15 kV zapewnia

dostarczenie wymaganej przez odbiorców energii elektrycznej, ale jednocze nie wymaga

ci ej modernizacji w celu zmniejszenia awaryjno ci

Wszystkie istniej ce linie elektroenergetyczne SN i NN oraz stacje transformatorowe

SN/NN  s  do zachowania i dalszej eksploatacji z mo liwo ci  remontu, przebudowy oraz

dobudowy nowych sieci SN, NN i stacji transformatorowych SN/NN.

Gazownictwo

Gaz ziemny jest dostarczany do Parczewa ruroci giem przesy owym DN 315/280/250

relacji Radzy  Podlaski- Wohy  – Milanów Parczew  wybudowanym w roku 2006.

Sie  gazowa rozdzielcza redniego ci nienia  DN 160/110/90/63  na terenie  Parczewa  ma

czn  d ugo  10 km  i projektowan  zdolno   przesy ow   do  10 000 Nm3/h  gazu

ziemnego GZ50.

Uruchomion  w b.r. sie  poprowadzono w osi ulic: Kolejowej, Polnej, Al. Jana Paw a,

Szkolnej  i 11-Listopada  tak, aby obejmowa a  swoim zasi giem  najwa niejszych odbiorców

przemys owych i  komunalnych  na terenie  miasta i okolic zapewniaj c  dostawy gazu

do celów grzewczych  i technologicznych  m.in. dla  :

        -   Huty Szk a Gospodarczego

        -  Wytwórni Mas Bitumicznych PRDM

        -  Oddzia u Produkcyjnego  SM „SPOMLEK

        -  Gospodarstwa Ogrodniczego W. Sidor w Koczergach
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        -  Wytwórni Octu i Musztardy

        -   zak adów piekarniczych

        -   i innych

W zasi gu sieci  znalaz y si  tym samym  tereny  przemys owo - sk adowe

zlokalizowane w rejonie ulic: Polnej, Kolejowej, Tartacznej i Sk adnicowej,  jak równie

osiedla budownictwa wielorodzinnego w rejonie ulic Polnej i Spó dzielczej. Mo liwe jest te

zasilanie odbiorców w centrum miasta  z cz ci sieci zasilaj cej Zak ad Produkcyjny

SPOMLEK przy ul Stra ackiej.

Realizowany projekt obejmuje te   po udniowo-wschodni   cz  miasta  w rejonie

ulic: Al.Zwyci stwa, W odawska, Ko cielna, Szpitalna, a wi c  obszary zabudowy

mieszkaniowej  jednorodzinnej i obiekty SP ZOZ .

Miasto zosta o pod czone do sieci gazowej, a od ko ca sierpnia 2007 roku zosta y

uruchomione dostawy tego paliwa.

System  melioracyjny

System melioracyjny na terenie gminy przedstawia si  w sposób nast puj cy:

ugo  urz dze  sieci podstawowej        -        45,9  km

ugo  urz dze  sieci szczegó owej        -      235,9  km

Powierzchnia gruntów zdrenowanych       -       440  ha

Dane za 2007 rok uzyskane zosta y w Wojewódzkim Zarz dzie Melioracji i Urz dze

Wodnych w Lublinie, Grupa Terenowa w Parczewie.

Zaopatrzenie w wod

Dane GUS obrazuj  stan sieci wodoci gowej na przestrzeni lat 2000 – 2006.

Tabela 31.   Wodoci gi - dane podstawowe dla Gminy Parczew

Lp. Wyszczególnienie Jedn.
miary 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

1 ugo  czynnej sieci
rozdzielczej km 57,2 57,7 61,2 67,5 86,6 89,9 91,4

2
po czenia prowadz ce do
budynków mieszkalnych i
zbiorowego zamieszkania

szt. 1 618 1 672 1 791 2 104 2 428 2 548 2 516

3 woda dostarczona
gospodarstwom domowym dcm3 294,9 289 297,3 295 301,5 308,9 323,4

4 ludno  korzystaj ca z sieci
wodoci gowej w miastach osoba 8 071 8 061 7 772 8 022 8 088 8 275 8 298

5 ludno  korzystaj ca z sieci
wodoci gowej osoba - - 10 396 10 644 11 052 11 213 11 243

ród o: Dane z Banku Danych Regionalnych GUS; opracowanie w asne
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Wody podziemne stanowi ce g ówne ród o wody dla potrzeb komunalnych

i przemys owych nale  do I poziomu kredowo-czwartorz dowego. W obr bie tego poziomu

najbardziej wydajna jest wodono na warstwa wyst puj ca w sp gu osadów plejstoce skich.

Warstwa ta wykszta cona zosta a w postaci piasków ró noziarnistych, zawieraj cych

domieszk wiru. Dla wód nale cych do przysp gowego poziomu czwartorz dowego

charakterystyczne jest zjawisko samowyp ywu, zaobserwowane w czasie budowy uj cia dla

wodoci gów miejskich w dolinie Konotopy i Piwonii. Przyczyn  samowyp ywu stanowi

pozostawanie wód tego poziomu pod ci nieniem piezometrycznym rz du 1,6 - 4,0 atmosfer.

Kolejna  warstwa wodono na,  partie  górnej  kredy,  wykszta cona  jest  w postaci  kredy

pisz cej oraz wapieni kredowych z wk adkami margli oraz opok. Zarówno zbiornik, jak

i zwierciad o tego poziomu tworzy si  w uszczelnionych i sp kanych ska ach wapiennych.

Okolice Parczewa charakteryzuj  si  jednak przeci tn  szczelinowato ci  utworów górnej

kredy. Brak osadów nieprzepuszczalnych, izoluj cych warstwy mezozoiczne, wp ywa na to,

 jako  wód tej warstwy podobna jest do jako ci wód poziomu czwartorz dowego.

Z punktu widzenia potrzeb gospodarki wodnej wodono ny poziom kredowo-

czwartorz dowy jest ma o zasobny. Natomiast dwa poziomy wyst puj ce poni ej, II jurajsko-

albski i III karbo ski, nie wykazuj adnych warto ci u ytkowych w gospodarce wodnej

z uwagi na bardzo wysok  mineralizacj . Ogólna mineralizacja wód podziemnych na

obszarze Parczewa przyjmuje warto ci od 260 do 600 mg/dcm3.Wska nik hydrotermiczny jest

wysoki, co wiadczy o atwej i szybkiej migracji wód powierzchniowych oraz zanieczyszcze

do wód kredowo-czwartorz dowych.

Z bada  monitoringowych wynika, e wody podziemne Parczewa s  dobrej jako ci.

Zaliczono je do wód II klasy czysto ci. Wska nikami przekraczaj cymi normy dla wód

przeznaczonych do spo ycia przez ludzi s : elazo i mangan. W przypadku omówionych

warstw wodono nych podwy szona zawarto  tych pierwiastków jest naturalna. Z tego

wzgl du wody podziemne wymagaj  uzdatniania. Czasami niezb dne jest równie

chlorowanie – w celu eliminacji zanieczyszcze  przedostaj cych si  do wód podziemnych

z powierzchni.

Istniej ce  uj cie  wód  podziemnych  w  pe ni  zaspokaja  potrzeby  gminy.  Sie

wodoci gowa na terenie miasta Parczewa jest dobrze rozwini ta i obs uguje ca y obszar

zainwestowany  z mo liwo ci  rozszerzenia jej na potencjalne tereny rozwojowe.
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Tabela 32.   Sie  wodoci gowa na terenie Gminy Parczew

ugo    sieci
wodoci gowej

Ilo
przy czy

ugo
przy czy

Ogó em
sie

+ przy cza

Sprzeda  wody w/g odbiorców
[m3]Lp Wyszczególnienie

km szt. km km Gosp. dom Pozostali Razem

A Uj cie wody
Parczew 67,7 1291 30,3 98 298694 51068 349762

1 miasto Parczew 37 1546 12,4 49,4 252841 51068 303909
2 Wierzbówka 3,5 118 2,2 5,7 5572 0 5572
3 Królewski Dwór 3,2 16 1 4,2 1223 0 1223

4. Jasionka 6,4 158 4,9 11,3 15829 0 15829
5. Koczergi 3,2 121 3,1 6,3 8318 0 8318
6. Brudno 3 39 1 4 2722 0 2722
7. Laski 5,6 89 2,9 8,5 6069 0 6069
8. Sowin 4,5 80 2,4 6,9 3922 0 3922
9. Siedliki 0,8 9 0,1 0,9 541 0 541

10. Szytki 0,5 15 0,3 0,8 1657 0 1657

B Uj cie wody
Przew oka 19 238 9,7 28,7 14146 0 14146

1. Przew oka 7,3 140 6 13,3 8352 0 8352
2. Wola Przew ocka 3,5 39 1,2 4,7 2201 0 2201
3. Zaniówka 7,4 53 2 9,4 3144 0 3144
4. Welin 0,8 6 0,5 1,3 449 0 449

C Uj cie wody
Ty mienica 3,8 128 3,6 7,4 8276 0 8276

1. Ty mienica 3,8 128 3,6 7,4 8276 0 8276

D Uj cie wody
Ostrów Lub. 1,1 37 1 2,1 2002 0 2002

1. Babianka 1,1 37 1 2,1 2002 0 2002

E Uj cie wody
Nied wiada 1,1 10 0,5 1,6 262 0 262

1. Kol. Babianka 1,1 10 0,5 1,6 262 0 262

F OGÓ EM 92,7 2604 45,1 137,8 323380 51068 374448
ród o: Dane UM Parczew za 2006 rok

Odprowadzanie cieków

Poni sza tabela obrazuje stan gospodarki ciekowej w Gminie Parczew w latach 2000 – 2006.

Tabela 33.   Sie  kanalizacyjna – dane podstawowe dla Gminy Parczew

Lp. Wyszczególnienie Jedn.
miary 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

1 ugo  czynnej sieci
kanalizacyjnej km 26,9 27,4 30,2 32,1 32,1 37,9 38,8

2
po czenia prowadz ce do
budynków mieszkalnych i
zbiorowego zamieszkania

szt 962 1 016 1 094 1 346 1 374 1 512 1 568

3 cieki odprowadzone dam3 346,1 342,2 343,8 341,1 348,5 337,2 344,2

4 ludno  korzystaj ca z sieci
kanalizacyjnej w miastach osoba 7 202 7 219 7 958 8 030 8 060 8 145 8 175

5 ludno  korzystaj ca z sieci
kanalizacyjnej osoba - - 8 630 8 701 8 735 8 813 8 845

ród o: Dane z Banku Danych Regionalnych GUS; opracowanie w asne



.                                   Plan  Rozwoju  Lokalnego  Gminy  Parczew  na  lata  2007 – 2015 .

Biuro  Doradcze  PLUS  Andrzej  Pryzowicz 80

Gospodarka ciekowa ma najwi kszy wp yw na stan czysto ci wód, g ównie

powierzchniowych p yn cych. Ilo , charakter i wydajno  punktowych i obszarowych róde

ska  ma bezpo redni wp yw na stan sanitarny. W omawianym obszarze zdecydowanie

wi ksz  rol  odgrywaj cieki bytowo – gospodarcze.

Oczyszczalnia cieków zlokalizowana jest przy rzece Piwonii, na terenie miasta Parczewa.

Tabela 34.   Dane uzupe niaj ce gospodarki ciekowej w Gminie Parczew

1. Ilo cieków oczyszczonych   -  ogó em* 527,3 tys. m3

2. Ilo cieków dostarczonych systemem zbiorczym           -  ogó em* 521,9 tys. m3

3. Ilo cieków dowo onych transportem asenizacyjnym    -  ogó em*     5,1 tys. m3

4. Szacunkowa liczba korzystaj cych z sieci kanalizacji sanitarnej*                         -  12170  mieszka ców

5.  Szacunkowa liczba korzystaj cych z sieci wodoci gowej  - uj cie wody Parczew    -  13200   mieszk.

6. Szacunkowa liczba korzystaj cych z sieci wodoci gowej  - uj cie wody Ty mienica -     575    mieszk.

7. Szacunkowa liczba korzystaj cych z sieci wodoci gowej  - uj cie wody Przew oka   -     710    mieszk.

8. Szacunkowa liczba korzystaj cych z sieci wodoci gowej  - m. Babianka                  -       85    mieszk.

9. Szacunkowa liczba korzystaj cych z sieci wodoci gowej  - m. kol. Babianka           -       24    mieszk.

*) Uwaga !!!   Dane obejmuj  obszar  ca ej  aglomeracji Parczew  - oprócz miejscowo ci wymienionych w tab. II , tak e
dwóch  miejscowo ci z terenu s siedniej Gminy Siemie   ( Mi ków i kol. Mi ków).
ród o: Dane UM Parczew za 2006 rok

Gospodarka ciekowa jest równie  funkcj  ogólnej d ugo ci sieci kanalizacyjnej

i liczby gospodarstwa pod czonych do sieci. Obecnie d ugo  sieci kanalizacyjnej na terenie

miasta Parczewa wynosi 31,4 km, natomiast w ca ej gminie ok. 38,8 km, za  liczba osób

w gospodarstwach pod czonych do kanalizacji wynosi ok. 8 845 (dane na 31.12.2006 r.)

Wska nikiem dobrze charakteryzuj cym konieczno  dalszych prac kanalizacyjnych

jest stosunek d ugo ci sieci kanalizacyjnej (38,8 km) do wodoci gowej (92,7 km), który

wynosi 0,418. Jest to wynik niski, ponad po owa sieci wodoci gowej nie ma odpowiednika

w sieci kanalizacji sanitarnej.
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Tabela 35.  Sie  kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Parczew

ugo
sieci

ogó em

ugo  sieci
grawitacyjnej

ugo
sieci

ci nieniowej

Ilo
przy czy

ugo
przy czy

(przykanalików)

Ogó em
sie  +

przy cza

Ilo
pompowni

ciekówLp Wyszczególnienie

km km km szt. km km szt.

A Gmina Parczew 38,8 33,2 5,6 1569 16,8 55,6 21

1 Miasto Parczew 31,4 27,4 4 1417 14,4 45,8 18

2 Koczergi 4,2 2,8 1,4 113 1,6 5,8 2

3 Brudno 3,2 3 0,2 39 0,8 4 1
ród o: Dane UM za 2006 rok

Sie  kanalizacji sanitarnej obejmuje jedynie miasto Parczew oraz miejscowo ci

Koczergi i Brudno. Pozosta e miejscowo ci s  planowane do obj cia je systemem ciekowym

w okresie kilku najbli szych lat.

Gospodarka odpadami sta ymi

Analiza stanu gospodarki odpadami w gminie zosta a wykonana na podstawie

materia ów ród owych zawartych w „Programie ochrony rodowiska i planu gospodarki

odpadami”. Przez „odpady komunalne” rozumie si  rodzaj odpadów powstaj cy

w gospodarstwach domowych, a tak e odpady pochodz ce od innych wytwórców odpadów,

które ze wzgl du na swój charakter lub sk ad s  podobne do odpadów powstaj cych

w gospodarstwach domowych.

W mie cie Parczew organizacja gospodarki odpadowej jest prosta, a jednocze nie

skuteczna. Unieszkodliwieniem odpadów z terenu gminy zajmuje si  Zak ad Us ug

Komunalnych Sp. z o.o., a odpady deponowane s  na sk adowisku odpadów zlokalizowanym

poza granicami miasta.

Sposób zbiórki odpadów niesegregowanych jest typowy dla warunków polskich.

Urz dzenia do zbiórki odpadów to kontenery KP-7, pojemniki SM 110, SM 1100 i worki.

Kontenery ustawione s  w rejonie du ych skupisk ludno ci (gospodarstw) i dogodnych do ich

odbioru miejscach. Zbiórka odpadów wykazuje charakterystyczny rytm roczny czyli wyra ny

wzrost odpadów w okresie letnim.

Wed ug danych GUS z 2006 roku oko o 70% odpadów sta ych w powiecie wytwarza

Gmina Parczew.
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Tabela 36.  Odpady sta e w Gminie Parczew

Wyszczególnienie 2003 2004 2005 2006

Ilo  odpadów z onych  na
sk adowisku w Królewskim Dworze
(Mg/r) 2569 Mg 2706 Mg 2420 Mg 2364 Mg

Szacowany udzia  odpadów nie
sk adowanych w ogólnej masie odpadów
(%) 7,2% 8% 9% 11%

Ilo  odpadów odzyskanych  w wyniku
zbiórki selektywnej (Mg/r) 13,0 18,4 28.4 43,7

Szacowana wielko  odpadów
odzyskanych w ogólnej masie odpadów
(%) 0,4% 0,6% 1,2% 1,9%

ród o: Dane UM Parczew

Ilo  odpadów z onych na sk adowisku zmniejsza si  corocznie, natomiast ro nie

ilo  odpadów ze zbiórki selektywnej. Z powy szych danych wynika, e niewielka ilo

odpadów jest odzyskiwana do recyklingu, ale jest zauwa any pozytywny trend wskazuj cy na

wzrost odzysku.

1.5. Infrastruktura spo eczna.

1.5.1. Stan szkó , ilo  uczniów.
Od 2000 roku ilo  uczniów w szko ach sukcesywnie maleje i w porównaniu z 2007

jest to spadek o prawie 30%. Jest to tendencja ogólnokrajowa, spowodowana niskim

wska nikiem urodze .

Tabela 37.   Ilo  uczniów w szko ach, których organem prowadz cym jest Gmina Parczew
Nazwa    szko y

Rok
Szko a

Podstawowa
nr 1

w Parczewie

Szko a
Podstawowa

nr 2
w Parczewie

Zespó
Placówek
Szkolnych

w Przew oce

Szko a
Podstawowa

w Ty mienicy

Publiczne
Gimnazjum w

Parczewie

IX.2007 477 424 60 53 708
2006 528 465 62 57 771
2005 533 466 62 57 769
2004 540 511 71 63 830
2003 579 539 77 64 851
2002 620 605 90 64 832
2001 665 644 90 68 833
2000 688 609 94 73 –

ród o: Dane UM Parczew
*) lata 2006 i 2007 – dane za marzec



.                                   Plan  Rozwoju  Lokalnego  Gminy  Parczew  na  lata  2007 – 2015 .

Biuro  Doradcze  PLUS  Andrzej  Pryzowicz 83

Podstawowym j zykiem obcym w szko ach podlegaj cych samorz dowi gminnemu

jest j zyk angielski prowadzony we wszystkich szko ach, ponadto j zyk niemiecki i rosyjski.

Nauczanie j zyków obcych w szko ach podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym

2007/2008 :

Zespó  Placówek Szkolnych w Przew oce
- angielski  – 61 w tym obowi zkowo   –    50
- rosyjski – 24 w tym obowi zkowo   –      0

Szko a Podstawowa w Ty mienicy
- angielski  – 49 w tym obowi zkowo   –    42

Publiczne Gimnazjum w Parczewie
- angielski  – 676 w tym obowi zkowo –  461
- rosyjski – 117 w tym obowi zkowo –    44
- niemiecki  – 530 w tym obowi zkowo –  171

Szko a Podstawowa nr 1 w Parczewie
- angielski  – 319 w tym obowi zkowo –  319
- niemiecki  – 157 w tym obowi zkowo –    78
- rosyjski – 163 w tym obowi zkowo –      0

Szko a Podstawowa nr 2 w Parczewie
- angielski  – 242 w tym obowi zkowo –  242
- niemiecki  – 76   w tym obowi zkowo –    76

Ze wzgl du na wspó prac  mi dzynarodow  planowane jest rozszerzenie nauczania j zyków

obcych o j zyk francuski.

Bior c pod uwag  stan techniczny budynków, infrastruktura szkolna jest poddawana

sukcesywnie od 2005 roku termomodernizacji.

1.5.2. Stan s by zdrowia

Podstaw  opieki zdrowotnej w gminie jest szpital powiatowy w Parczewie,

Samodzielny Publiczny Zak ad Opieki Zdrowotnej. Jego zadaniem jest udzielanie wiadcze

zdrowotnych w zakresie specjalistycznej stacjonarnej opieki zdrowotnej na bazie oddzia ów

szpitalnych i Zespo u Poradni Specjalistycznych. W strukturze szpitala znajduje si  8

oddzia ów:

- Anestezjologii i Intensywnej Terapii  -  4 ka;   4 lekarzy;

- Chirurgiczno-Urazowy z Blokiem Operacyjnym – 26 ek; 6 lekarzy;

18 piel gniarek;

- Dzieci cy – 15 ek; 5 lekarzy;

- Geriatryczny – 33 ka; 5 lekarzy; 14 piel gniarek; 2 techników rehabilitacji;

4 sanitariuszy;
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- Ginekologiczno – Po niczy  - 8 ek po niczych + 17 ginekologicznych;

5 lekarzy;

- Internistyczno – Kardiologiczny – 71 ek;  8 lekarzy;

- Psychiatryczny z Pododdzia em Leczenia Uzale nie  – 57 ek; 8 lekarzy;

11 piel gniarek;

- Szpitalny Oddzia  Ratunkowy – 2 sale zabiegowe (mo liwo  przeprowadzania

operacji); 2 sale obserwacyjne do krótkiego pobytu;

Ponadto, wg Informatora Lubelskiego Oddzia u Wojewódzkiego NFZ, w Parczewie

dzia alno  medyczn   prowadz :

- NZOZ  Przychodnia  Rejonowa  Praktyka  Lekarza  Rodzinnego;

- NZOZ  Parster Medical;

- NZOZ  O rodek Zdrowia  Pro Omni;

Do dyspozycji mieszka ców s  równie :

- Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna (z Oddzia em Nadzoru Sanitarnego i

Oddzia em Laboratoryjnym);

- Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego;

Opiek  spo eczn  na terenie Gminy Parczew zajmuje si  Miejski O rodek Pomocy

Spo ecznej.  W  ramach  MOPS  w  Parczewie  dzia a  rodowiskowy  Dom  Samopomocy  w

Laskach. Przebywaj  i lecz  si  tam  osoby niepe nosprawne intelektualnie i psychicznie

chore, ilo  miejsc - 35. Gmina nie posiada na swoim terenie Domu Pomocy Spo ecznej,

mieszka cy gminy musz  korzysta  z DPS Kalinka w gminie Jab  w powiecie

parczewskim. Na terenie gminy brak jest równie  Domu Dziecka.

1.5.3. Stan obiektów sportowych.

Na terenie Miejskiego O rodka Sportu i Rekreacji w Parczewie prowadzona jest

dzia alno  sportowo-rekreacyjna oraz us ugi w zakresie kultury fizycznej. Obiekt zajmuje

5ha powierzchni, posiada m.in. boiska do pi ki no nej, siatkówki, koszykówki, badmintona,

korty tenisowe, bie ni  LA wraz z urz dzeniami. Boisko g ówne do pi ki no nej posiada

widowni  z 2000 miejsc siedz cych.

Pozosta a baza sportowa jest wybudowana w obr bie szkó , i tak:

1. SP  w  Ty mienicy  -  boisko  uniwersalne  o  powierzchni  trawiastej  oraz  zast pcza  sala

gimnastyczna.

2. ZPS w Przyw oce – boisko do gier ma ych, zast pcza sala gimnastyczna.

3. SP nr 1 w Parczewie – hala sportowa oraz boisko uniwersalne trawiaste.
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4. SP nr 2 w Parczewie – boiska do gier ma ych o nawierzchni asfaltowej, boisko gruntowe

do mini pi ki no nej, bie nia lekkoatletyczna, skocznia do skoków w dal,

niepe nowymiarowa sala gimnastyczna.

5. PG w Parczewie – boisko do gier ma ych o nawierzchni asfaltowej, boisko trawiaste do

mini pi ki no nej, pe nowymiarowa sala gimnastyczna.

6. ZSP w Parczewie – boisko trawiaste do pi ki no nej, hala sportowa, sala gimnastyczna

niepe nowymiarowa.

7. LO w Parczewie – boisko trawiaste do pi ki no nej, boisko do gier ma ych o nawierzchni

asfaltowej, sala gimnastyczna.

Obiekty te nie maj  charakteru ogólnodost pnego dla ca ego spo ecze stwa. Na

terenie gminy brakuje krytej p ywalni oraz obiektu dost pnego przez ca y rok z sal

widowiskowo-sportow .

1.5.4. Stan obiektów dziedzictwa kulturowego.

Operuj c terminem, którego rozumienie zosta o okre lone w art.3,  pkt.14, rozdzia u 1,

ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568) jako

cyt.: „Krajobraz kulturowy – przestrze  historycznie ukszta towana w wyniku dzia alno ci

cz owieka, zawieraj ca wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze”, zawieramy w nim

zarówno stan dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dobra kultury wspó czesnej.

Krajobraz kulturowy miasta Parczewa jest bogaty, barwny i ró norodny. Przekszta cenia

poczynione w przestrzeni w ostatnich dziesi cioleciach nie spowodowa y jego degradacji

i jest on wci  wspó dominuj cym (obok jako ci rodowiska przyrodniczego) walorem

obszaru miasta.

Stare Miasto (Centrum) zachowa o niemal nienaruszony redniowieczny lokacyjny

uk ad urbanistyczny z prostok tnym rynkiem i siatk  ulic, a tak e dawny uk ad katastralny

oparty na module pr ta. Nie zachowa y si  elementy przestrzenne redniowiecznych

fortyfikacji (obwa owania ziemne) czytelny natomiast jest ich przebieg.

Miasto po one w rozwidleniu dolin rzecznych Piwonii i Konotopy rozwija o si

w oparciu  o te naturalne komponenty krajobrazu. Wyodr bnione w strukturze miasta uk ady

urbanistyczne trzech przedmie  tworz  wraz z Centrum charakterystyczn  przestrze

„narastaj cego” historycznie o rodka.

ówne osie kompozycyjne przedmie : ul. Kolejowa („Nowy Parczew” – dawna

wie  przedlokacyjna), ul. Ko cielna (Przedmie cie Polskie) i ul. 11-Listopada (Przedmie cie

ydowskie) cz  si  z obszarem Centrum skrajnie zlokalizowanymi placami (dawne place
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targowe), wyra nie zaznaczonymi w planie miasta. Przy placach tych mie ci y si

i zachowa y si  do dzisiaj reprezentacyjne budowle:  magistrat, dawna szko a carska,

synagoga, dawna mykwa.

Dominant  przestrzenn  w krajobrazie miasta tworzy bry a  Bazyliki Mniejszej przy

ul. Ko cielnej. Dwie smuk e wie e neogotyckie z wysokimi he mami widoczne s  ze znacznej

odleg ci z drogi lubartowskiej i stanowi  wyró nik to samo ci terytorialnej.

To samo  kulturow  miasta podkre la, nie figuruj ca w ewidencji zabytków,

drewniana zabudowa historycznych Przedmie . Wraz z otaczaj  j  zieleni  tworzy

charakterystyczny walor miasta, w którym wyra nie czytelny jest jego historyczny rodowód.

Zagro enia krajobrazu kulturowego

Wyst puj ce tu zagro enia i problemy zwi zane s  przede wszystkim z post puj cym

niszczeniem zabytków, wynikaj cym g ównie z braku rodków materialnych na ich

renowacj  i utrzymanie. Najbardziej zagro one s  zabytki budownictwa z prze omu XIX i XX

wieku g ównie domy drewniane. Niestety równie  stan zachowania charakterystycznego dla

miasta wielokulturowego obiektu kultu ydowskiego – synagogi, po onej w s siedztwie

placu dawniej zwanego Targiem Bydl cym, pozostawia wiele do yczenia.

W ostatnich dziesi cioleciach pojawi y si  w krajobrazie miasta bry y budynków

mieszkalnych („bloków”) ami ce harmoni  widoku miasta o redniowiecznym rodowodzie.

Równie  zabudowa ni sza o niedostosowanej do otoczenia skali, bryle i formie

architektonicznej cz sto lokalizowana poza historyczn  lini  regulacyjn  wprowadza (wbrew

intencjom) nie ad przestrzenny.

Rozpoznanie stanu krajobrazu kulturowego miasta Parczewa by o podstaw  do

wyznaczenia w obszarze miasta stref ochronnych: cis ej ochrony konserwatorskiej,

po redniej ochrony konserwatorskiej, ochrony ekspozycji oraz ochrony krajobrazu

kulturowego.
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1.5.5. Identyfikacja problemów w zakresie infrastruktury technicznej i
spo ecznej.

1. Wyst powanie  miejsc  szczególnie  niebezpiecznych  na  drogach;

2. Niedostateczny  dost p  komunikacyjny  do  istniej cych  i  potencjalnych  terenów

inwestycyjnych;

3. Niedostateczny dost p komunikacyjny do istniej cych i potencjalnych osiedli

mieszkaniowych

4. aba  jako   dróg  gminnych  (szczególnie  dla  transportu  rolnego);

5. Niewystarczaj cy  dost p  do sieci  internetowej  oraz  us ug  publicznych „on - line”;

6. Niedostateczny  dost p  do sieci  gazowej;

7. Brak  rozwini tego  systemu  gospodarki  odpadami;

8. Nie  wystarczaj co  rozwini ty  system  oczyszczania  cieków  komunalnych  –  nie

wszystkie miejscowo ci  s   obj te  sieci   kanalizacji  sanitarnej  lub  rozwi zaniami

alternatywnymi;

9. Centrum  Miasta  Parczew  wymaga  dzia   rewitalizacyjnych;

10. Potrzeba  prowadzenia  prac  termomodernizacyjnych;
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1.6. Zarz dzanie.

1.6.1. Uwarunkowania bud etowe realizacji przedsi wzi
inwestycyjnych.

Bud et gminy jest planem rocznym zawieraj cym dochody i wydatki zwi zane

z finansowaniem zada  w asnych i zleconych z zakresu administracji rz dowej. Mo liwo

rozwoju gminy ograniczaj  dochody bud etowe. Gmina ze swoim do  skromnym bud etem,

poza zaspakajaniem bie cych potrzeb mieszka ców, musi wygospodarowa rodki na

realizacj  wielu zada  inwestycyjnych. Na wysoko  dochodów bud etu gminy najwi kszy

wp yw ma podatek od nieruchomo ci oraz wp ywy z udzia u w podatku dochodowym od

osób fizycznych i prawnych. W momencie wej cia Polski w struktury Unii Europejskiej

pojawi a si  mo liwo  zwi kszenia ilo ci realizowanych przedsi wzi  lecz gmina powinna

posiada  dostateczn  ilo rodków zabezpieczaj cych wk ad w asny w planowanych do

realizacji projektach.  Warto wi c pokaza  potencja  inwestycyjny lokalnego bud etu.

Analizuj c kolejne lata nale y stwierdzi  wzrost zarówno dochodów jak i wydatków

bud etu gminy w latach 2000 - 2006. Plan na 2007 rok zak ada je na ni szym poziomie

w stosunku do 2006 roku. Wp yw na wzrost dochodów ogó em mia y dochody w asne.

Najwi kszy ich udzia  by  w latach 2000 - 2001. Wzrost wydatków zosta  podyktowany

wzrostem warto ci inwestycji.  Najni sze wydatki inwestycyjne w analizowanym okresie

by y w roku 2002 i wynosi y 4,7%. W roku 2005 osi gni ty zosta  poziomi 5,7%, natomiast

w  2006 roku wydatki inwestycyjne stanowi y 26%.  rednio w kraju kszta towa y si  na

poziomie 20%.

Gmina przy realizacji inwestycji korzysta a ze rodków pomocowych Unii

Europejskiej realizuj c z powodzeniem wiele projektów. Najwi ksze z nich to:

1. Projekt „Budowa wodoci gu wiejskiego wraz ze stacj  wodoci gow

w miejscowo ciach: Przew oka, Wola Przew ocka i Zaniówka” na kwot

1 616 233,57 z , zrealizowany w roku 2004 w ramach programu Phare 2000 SSG.

2. Projekt „Budowa sieci wodoci gowych i kanalizacyjnych w Parczewie” na kwot

631 017,33 z , zrealizowany w roku 2005 w ramach programu ZPORR

3. Projekt „Modernizacja systemu komunikacyjnego miasta Parczewa – cz

Wschodnia” na kwot   7 037 613,78 z , zrealizowany w roku 2006 w ramach

programu ZPORR

Deficyt bud etowy jest pokrywany z zaci ganych po yczek i kredytów.
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Tabela 38.   Dochody i wydatki bud etu Gminy Parczew [w z otych]

Wyszczególnienie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Plan  2007

Dochody     [w z ] 14.773.078 16.860.725 17.623.500 17.247.599 21.541.215 22.747.030 29.927.681 26.756.712

     w tym w asne 6.828.770 7.338.595 7.327.301 7.284.963 8.648.035 9.691.664 10.181.999 10.017.859

     % dochodów w asnych 46,2 43,5 41,6 42,2 40,1 42,6 34,0 37,4

Wydatki     [w z ] 14.617.553 17.210.104 18.020.516 18.095.898 22.774.777 22.754.483 32.268.458 27.208.739

     w tym inwestycyjne 1.307.915 1.530.487 839.064 1.567.644 3.339.304 1.301.734 8393.938 3.027.500

     % wydatków
inwestycyjnych 8,9 8,9 4,7 8,7 14,7 5,7 26,0 11,1

ród o: Opracowanie w asne UGP
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Tabela 39.  Dochody i wydatki bud etów gmin na 1 mieszka ca w 2006r. [w z otych.]

Wyszczególnienie Dochody
ogó em

Dochody
asne

Wydatki
ogó em

Wydatki
inwestycyjne

Województwo 1847,02 586,42 1899,51 326,28

Gminy powiatu:

     Parczew 2015,06 685,56 2172,67 565,17

     D bowa K oda 1892,92 428,88 1859,17 181,18

     Jab 2039,34 460,69 1977,88 198,42

     Milanów 1748,90 386,03 1820,67 196,08

     Podedwórze 2016,64 524,75 2238,31 551,44

     Siemie 1920,68 320,42 2072,57 406,36

     Sosnowica 2205,70 651,55 2110,56 132,39
ród o: Dane US Lublin; „Województwo lubelskie - podregiony, powiaty, gminy- 2007”; opracowanie  w asne

Dochody ogó em na 1 mieszka ca w 2006 roku Gminy Parczew wynosi y 2015,06 z

i w grupie gmin powiatu parczewskiego znajduj  si  na czwartym miejscu, s  jednak wy sze

od dochodów na mieszka ca w województwie lubelskim (1847,02z ). Natomiast po

przeliczeniu dochodów w asnych na 1 mieszka ca gmina osi ga najwy sze dochody tj.

685,56 z , wi ksze równie  od dochodu dla województwa 586,42 z . Wydatki inwestycyjne

ogó em na 1 mieszka ca (2172,67 z ) s  wysokie i znajduj  si  na drugim miejscu, je li

chodzi o wydatki inwestycyjne na 1 mieszka ca (565,17z ), gmina w 2006 roku plasowa a si

na pierwszym miejscu w ród gmin powiatu. Wydatki inwestycyjne w przeliczeniu na 1

mieszka ca gminy by y w tym okresie wi ksze o ponad 240 z  ni  wydatki inwestycyjne

województwa. W porównaniu z rokiem 2005, wska nik ten w Gminie Parczew wzrós  prawie

6-krotnie.

1.6.2. W asno  nieruchomo ci.

Komunalne zasoby mieszkaniowe (stan na 31.12.2006r.):

-  budynki mieszkalne                                           –       26

-  czna powierzchnia u ytkowa                         –   4.547,81 m2

-  liczba mieszka                                                  –     120

-  rednia powierzchnia u ytkowa mieszkania     –       37,90 m2

-  rednia powierzchnia u ytkowa na 1 osob       –       12,01 m2
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Obrót gruntami komunalnymi w Gminie Parczew w 2006 roku przedstawia si  nast puj co:

Tabela 40.  Powierzchnia gruntów skomunalizowanych wg prawnych form u ytkowania w ha

Lp. Wyszczególnienie Ilo

Ogó em stan na 31.12.2006 341,0

1. Tworz ce gminny zasób nieruchomo ci 304,0

2. Przekazane w trwa y zarz d gminnym jednostkom
organizacyjnym 7,0

3. Przekazane w u ytkowanie wieczyste 17,0

4. Przekazane w u ytkowanie wieczyste osobom fizycznym 13,0
ród o: Dane z Banku Danych Regionalnych GUS; opracowanie w asne

1.6.3. Aktywno  mieszka ców.

W wyborach samorz dowych w 2006 roku aktywno  wyborcza  na terenie Gminy

Parczew wynosi a  41,3%.

Wpisy do rejestru REGON posiada 31 stowarzyszenia i organizacji spo ecznych z terenu
gminy.
Przy Parczewskim Domu Kultury dzia aj :

-  zespó  ta ca ludowego,

-  ko o teatralne,

-  zespo y muzyczne: KBN, „Dedli Swim”, Kapela podwórkowa „Taaka Paka”,

-  ko o modelarskie,

-  ko o haftu krzy ykowego,

-  klub seniora.

1.6.4. Identyfikacja problemów w zakresie zarz dzania.

1. Brak  spójnej  i  konsekwentnej  polityki  promocji  gminy,  w  tym:

- okre lenia  produktu  marketingowego  gminy;

- okre lenia  to samo ci,  na  bazie  której  b dzie  realizowany  dalszy   rozwój

gminy;

- identyfikacji  wydarze   promuj cych  gmin   w  otoczeniu  mikro i makro;

2. Istnieje konieczno  opracowania na bazie strategii szczegó owych programów

dzia ania w newralgicznych obszarach funkcjonowania gminy.
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2.   Zadania polegaj ce na poprawie sytuacji na obszarze Gminy
Parczew.

Na podstawie zidentyfikowanych w poprzedniej cz ci dokumentu problemów

charakterystycznych dla Gminy Parczew, na podstawie g ównych kierunków dzia

zdefiniowanych w dotychczas tworzonych dokumentach programowych, jak równie  na

spotkaniach z w adzami i pracownikami Urz du Miejskiego w Parczewie oraz

zdefiniowanych w toku konsultacji ze spo eczno ci  lokaln , mo na okre li  g ówne zadania,

konieczne do realizacji w latach 2007 - 2013. Kluczowe dla rozwoju gminy zagadnienia

inwestycyjne zlokalizowane b  zarówno na obszarze miasta Parczew jak równie  na

obszarach le cych w granicach administracyjnych gminy.

Maj c na uwadze powy sze oraz opieraj c si  na wytycznych okre lonych w

Regionalnym Planie Operacyjnym Województwa Lubelskiego, mówi cych o mo liwo ciach

pozyskania bezzwrotnej pomocy finansowej z EFRR, zdefiniowano nast puj ce zadania,

których realizacja przyczyni si  do rozwoju ca ej Gminy Parczew w najbli szych latach.

2.1. Dzia ania zmierzaj ce do poprawy stanu rodowiska
naturalnego, gospodarki wodnej oraz zwi kszenia standardu ycia
mieszka ców gminy.

Najwa niejsze dzia ania operacyjne, przyczyniaj ce si  do realizacji rozwoju gminy

w oparciu o walory krajobrazowe i turystyczne powinny przyczyni  si  do zagwarantowania

odpowiedniej dba ci o rodowisko naturalne. Jak zosta o wspomniane w poprzednim

rozdziale, Gmina Parczew ma charakter wybitnie rolniczy, st d te  aspekt ochrony

rodowiska b dzie kluczowy w dzia alno ci inwestycyjnej w najbli szym okresie.

Najwa niejszym zadaniem Gminy Parczew w opisywanym obszarze, zaznaczonym

wyra nie w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy, jest kompleksowa realizacja

kanalizacji sanitarnej w gminie przy optymalnym wykorzystaniu istniej cej oczyszczalni

cieków, przeznaczonej do obs ugi ca ej aglomeracji. Poza obszarem aglomeracji do obs ugi

kanalizacji sanitarnej s  planowane dwie oczyszczalnie lokalne. Jedna w miejscowo ci

Przew oka,   druga w Ty mienicy.

Niezwykle wa nym elementem, maj cym wp yw na popraw  jako ci ycia

mieszka ców (a tak e potencjalnych turystów) jest uregulowanie gospodarki wodnej.

Kolejnym problemem do rozwi zania jest w ciwa gospodarka odpadami, która

dzie mia a kluczowe znaczenie dla spe nienia przez gmin  podstawowych kryteriów

normatywów  unijnych i krajowych w obszarze ochrony rodowiska naturalnego.
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Okres realizacji poszczególnych przedsi wzi  mo e ulec pewnym wahaniom, co

dzie wynika  z procesów oceny i akceptacji wniosków w ramach RPO Województwa

Lubelskiego oraz innych programów operacyjnych.

2.2. Dzia ania w zakresie poprawy infrastruktury komunikacyjnej
gminy.

ównym zadaniem w adz gminy w tym obszarze, prowadz cym do realizacji za

ugookresowego rozwoju gminy jest sta e polepszanie stanu lokalnej infrastruktury drogowej

poprzez budow  b  modernizacj  dróg gminnych w celu osi gni cia jak najwy szych

standardów jako ci i prowadz cych do znacznej poprawy bezpiecze stwa u ytkowników dróg

i obiektów zlokalizowanych przy ci gach drogowych (m.in. placówek edukacyjnych).

Wi kszo  z planowanych inwestycji ma za zadanie zwi kszenie komfortu mieszka ców

korzystaj cych z dróg gminnych oraz u atwienie dost pu do miejsc zamieszkania lub

obszarów prowadzenia dzia alno ci gospodarczej. Wa nym elementem przysz ej polityki

inwestycyjnej gminy b dzie dba  o bezpiecze stwo mieszka ców poprzez przebudow

skrzy owa  oraz budow  i modernizacj  ci gów komunikacji pieszej w wi kszo ci

miejscowo ci Gminy Parczew. Ponadto w celu uatrakcyjnienia ca ego obszaru jak równie

w celu permanentnego podnoszenia bezpiecze stwa mieszka ców planuje si  inwestycje w

system o wietlenia ulicznego.

Wa nym dzia aniem w zakresie infrastruktury drogowej b  inwestycje stanowi ce

element kompleksowych dzia  zmierzaj cych do uzbrojenia terenów pod inwestycje

gospodarcze.

Wymienione powy ej przyk adowe rodzaje inwestycji b  mia y du y wp yw na

polepszenie jako ci ycia mieszka ców, zwi kszenie bezpiecze stwa, a tym samym

uatrakcyjnienie terenów Parczewa i okolic dla potencjalnych inwestorów.

2.3. Dzia ania w zakresie kultury, turystyki i rekreacji.

Opisywany obszar aktywno ci obejmuje w g ównej mierze lokaln  infrastruktur

kulturow  administrowan  bezpo rednio przez gmin , jak równie  realizacj  wielu inicjatyw

oddolnych (spo ecznych), zintensyfikowanych m.in. dzi ki funkcjonowaniu Lokalnej Grupy

Dzia ania, które zostan  szczegó owo opisane i wskazane jako kluczowe do realizacji

w  ramach  lokalnych  strategii  rozwoju  (LSR).  Bardzo  wa ne,  a  w  zasadzie  kluczowe  dla

rozwoju obszarów wiejskich w kolejnych 8 latach, b dzie rozwój podej cia typu LEADER,

w znakomity sposób pozwalaj cy na aktywizacj  mieszka ców i liderów lokalnych. Zadania
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dotycz ce o ywienia obszarów wiejskich b  realizowane poprzez funkcjonuj  na bazie

gmin, Lokaln  Grup  Dzia ania. St d te  podstawowym ród em finansowania takich

przedsi wzi  b rodki nie obj te interwencj  Regionalnego Programu Operacyjnego, lecz

rodki skierowane na rozwój obszarów wiejskich.

Zaanga owanie spo eczne w realizacj  zada  z zakresu odnowy wsi uwidacznia si

równie  w opracowywaniu planów rozwoju poszczególnych miejscowo ci, które powinny

by  zbie ne z celami wyznaczonymi w Strategii Rozwoju Gminy Parczew. Podej cie takie ma

niebagatelne znaczenie edukacyjne i pozwala budowa  tzw. spo ecze stwo obywatelskie,

opieraj ce si  na oddolnych inicjatywach i wspólnym zaanga owaniu mieszka ców

w realizacj  celów danego obszaru.

Ze wzgl du na ograniczone rodki gmina ma ma e mo liwo ci realizacji

bezpo rednich zada  w zakresie turystyki, jednak celem dzia  w adz Gminy Parczew w

opisywanym okresie stanie si  stymulowanie rozwoju tego atrakcyjnego obszaru. Na rozwój

turystyki b  ma y znacz cy wp yw dzia ania  promuj ce gmin  oraz silny marketing

turystyczny. Propagowanie idei oraz inicjowanie dzia  spo ecznych skierowanych na

rozwój turystyki w gminie mo e w znacznym stopniu przyczyni  si  do zdecydowanego

zwi kszenia gospodarstw agroturystycznych. Wsparciem dla rozwoju agroturystyki b dzie

równie  inwestowanie w infrastruktur , np: wzmo one inwestycje w gospodark  wodno-

ciekow  (poprawi to komfort wypoczynku wczasowiczów). Zadanie to bezpo rednio mo e

realizowa  gmina. Nie bez znaczenia jest propagowanie w ród przedsi biorców

wykorzystania rodków Regionalnego Programu Operacyjnego przeznaczonych na rozwój

turystyki. Mo e to wydatnie zwi kszy  ilo  i jako  bazy turystycznej oraz us ug oko o

turystycznych w Gminie Parczew.

Wa nym jest wykorzystanie obecnego potencja u, wynikaj cego ze struktury

cych w posiadaniu gminy terenów, które w wi kszo ci zaspokaja  mog  potrzeby

potencjalnych go ci z zewn trz jak i mieszka ców Gminy Parczew. Gmina szczególnie musi

dba  o swoje dziedzictwo kulturowe oraz przyrodnicze, st d te  bardzo wa ne s  wszelkie

prace na rzecz renowacji tych obiektów, które mog  wp yn  na atrakcyjno  turystyczn .

Szczególna uwaga powinna by  skierowana na piel gnowanie i ochron  obszarów obj tych

programem  Natura 2000.

Istotnym problemem dla turystów ale równie  dla spo eczno ci lokalnej jest

przygotowanie terenów do uprawiania aktywnej turystyki. Mog  to zapewni cie ki

rowerowe, szlaki turystyczne jak równie  zagospodarowanie terenu wokó  zbiornika wodnego

w Parczewie.
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2.4. Dzia ania w zakresie poprawy stanu infrastruktury spo ecznej.

Obszar rozwoju us ug mieszcz cych si  w kategoriach spo ecznych dotyczy m.in.

statutowej dzia alno ci gminy zwi zanej z zapewnieniem mieszka com dost pu do

nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej i sportowej. Dzia ania w tym zakresie powinny

zwi kszy  atrakcyjno  gminy (m.in. dla potencjalnych inwestorów i ich rodzin jak te

turystów) oraz stworzy  warunki dla lepszego rozwoju intelektualnego i fizycznego dzieci i

odzie y - mieszka ców gminy.

Inwestycje gminy w infrastruktur  edukacyjn  oraz sportow  b  w du ej cz ci

realizowane w latach 2008 – 2010. Najwa niejszym zadaniem o znaczeniu dla ca ej gminy

jest budowa nowoczesnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w centrum miasta Parczewa,

co mo e wp yn  na zwi kszenie atrakcyjno ci turystycznej gminy oraz popraw  kondycji

fizycznej mieszka ców, a szczególnie osób m odych oraz wymagaj cych dzia

rehabilitacyjnych.

adze gminy oraz spo eczno  lokalna du  uwag  przyk adaj  do prawid owego

rozwoju najm odszych mieszka ców gminy. St d te  w wi kszo ci miejscowo ci Gminy

Parczew planuje si  budow  nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych.

Wa nym aspektem funkcjonowania spo eczno ci lokalnej w XXI w. jest budowa

i rozwój tzw. spo ecze stwa informacyjnego. W tym celu w adze gminy zamierzaj  nadal

uczestniczy  w programie e-Urz d, realizowanym obecnie przez wszystkie gminy powiatu

parczewskiego, zwi kszaj c w ten sposób mo liwo  dost pu do us ug publicznych przez

internet oraz przyst pi  do udzia u w ponadlokalnym programie budowy szerokopasmowego

dost pu do internetu.

Kolejnym problemem do rozwi zania jest dostosowanie standardu placówek

edukacyjnych i jako ci kszta cenia do potrzeb i wymaga  lokalnego rynku pracy oraz

wspó pracy mi dzynarodowej. Zadaniami podejmowanymi w tym kierunku s : wykonanie

niezb dnych prac remontowych, w tym termomodernizacyjnych w placówkach na poziomie

podstawowym i gimnazjalnym; dostosowanie kierunków kszta cenia (szczególnie w szko ach

ponadgimnazjalnych zawodowych) do potrzeb lokalnego rynku pracy – wzmocnienie

szkolnictwa zawodowego, we wspó pracy z lokalnymi przedsi biorcami, z nakierowaniem na

sektor energetyczny (OZE); zapewnienie kszta cenia j zykowego (np. j zyka francuskiego)

w szko ach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie gminy (powi zanie z miastem

partnerskim Bressuire we Francji).

Bardzo istotnym i nie do ko ca zidentyfikowanym problemem jest temat funkcjonowania

osób  niepe nosprawnych  w  Gminie  Parczew.  Istnieje  wi c  pilna  potrzeba  identyfikacji  tych

kwestii. Gmina zamierza przeanalizowa  ten problem w ramach szerokiego partnerstwa
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(równie  wspó pracy mi dzynarodowej), wykorzystuj c mo liwo ci finansowania w ramach

rodków UE.  Zadaniami podejmowanymi w tym kierunku b : likwidacja  barier

architektonicznych w budynkach u yteczno ci publicznej; powo anie o rodka

rehabilitacyjnego, o rodka terapii i poradnictwa rodzinnego; promowanie niepe nosprawnych

uzdolnionych artystycznie oraz niepe nosprawnych sportowców oraz stopniowe wdra anie

celów wynikaj cych z programu wyrównywania szans edukacyjnych osób

niepe nosprawnych.

2.5. Hierarchia realizowanych zada .

Ze wzgl du na konieczno  prowadzenia polityki opartej na zasadzie

zrównowa onego rozwoju, przedstawione powy ej zadania obejmuj ce analizowane obszary

problemowe s  bardzo wa ne i wymagaj  jak najszybszej realizacji. Gmina przy

ograniczonych rodkach musi realizowa  zadania na wielu p aszczyznach tak, aby osi gn

wysokie kompetencje we wszystkich dziedzinach funkcjonowania i stworzy  odpowiednie

warunki dla dalszego rozwoju spo eczno-gospodarczego. Opracowuj c hierarchi  zada

wzi to pod uwag  nie zrealizowane zadania zawarte w dotychczasowej strategii gminy oraz

przede wszystkim konsultacje spo eczne, które pozwoli y sprecyzowa  analiz  SWOT i

ustali  kolejno  realizacji  g ównych  priorytetów,  celów  i  zada .   Wynikiem  przemy lanej

polityki gminy, wzbogaconej potrzebami zg aszanymi przez spo eczno  lokaln , w zgodzie z

za eniami strategii rozwoju oraz z uwzgl dnieniem zró nicowanych mo liwo ci pozyskania

zewn trznych róde  finansowania, powsta  Plan Inwestycyjny zawieraj cy u one

hierarchicznie nast puj ce zadania:

1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Parczew.

2. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Parczewie.

3. Termomodernizacja placówek szkolnych na terenie Gminy Parczew.

4. Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych.

5. Modernizacja systemu komunikacyjnego miasta Parczewa – cz  Zachodnia.

6. Rewitalizacja osiedli mieszkaniowych w Parczewie – modernizacja systemu

komunikacyjnego.

7. Budowa dróg wiejskich: Komarne, Brudno, Przew oka, Wola Przew ocka, Królewski

Dwór - Koczergi.

8. Odnowa i rozwój wsi.

9. Stworzenie Programu i systemu zagospodarowania odpadów na terenie Gminy

Parczew.
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10. Budowa sieci wodoci gowej w miejscowo ci Buradów, Pohulanka, Komarne,

Micha ówka.

11. Kanalizacja miejscowo ci Ty mienica i Babianka wraz z lokaln  oczyszczalni

cieków.

12. Kanalizacja miejscowo ci Przew oka wraz z lokaln  oczyszczalni cieków.

13. Zagospodarowanie terenów w zakresie turystyki i rekreacji, w tym: zagospodarowanie

zbiornika wodnego w Parczewie, budowa cie ek i szlaków rowerowych.

14. Budowa dróg wiejskich: Buradów, Pohulanka – Laski - Komarne, Królewski Dwór,

Szytki, Wierzbówka, Kolonia Babianka.
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3.   Realizacja zada  i projektów w ramach Planu Rozwoju
Lokalnego Gminy Parczew.

Realizacja przez w adze Miasta i Gminy Parczew okre lonych w rozdziale 2

kierunków dzia  i zada  szczegó owych wymusza wykonanie konkretnych projektów

inwestycyjnych, ze szczegó owym okre leniem efektów ich realizacji i planowanych róde

finansowania.

Zgodnie z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Lubelskiego oraz szczegó owego opisu Osi Priorytetowych RPO WL, wszystkie projekty

inwestycyjne wymagaj  sporz dzenia studium wykonalno ci, które tak naprawd  pozwoli

udowodni  wp yw inwestycji na rozwój lokalny oraz okre li, czy planowane przedsi wzi cie

posiada znamiona efektywno ci finansowej i ekonomicznej. Podobne wymogi zastosowane

zostan  w odniesieniu do projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Planu Rozwoju

Obszarów Wiejskich oraz Programu Operacyjnego „Infrastruktura i rodowisko”.

Nale y podkre li , i  RPO WL daje szerokie mo liwo ci wsparcia inwestycyjnego

tych zada  gminnych, dla których wyka e si  znacz cy wp yw na rozwój lokalny

i regionalny, a tak e udowodni si  ich efektywno  ekonomiczn . Przyk adowe obszary

interwencji RPO, które mog  le  w obszarze zainteresowania Gminy Parczew:

- uzbrojenie terenów inwestycyjnych,

- rewitalizacja miast (dzia anie dost pne dla miast powy ej 5 tys. mieszka ców),

- rozwój spo ecze stwa informacyjnego,

- rozwój lokalnego uk adu transportowego,

- ochrona rodowiska,

- rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej,

- rozwój instytucji ochrony zdrowia.

W realizacji projektów wzi to pod uwag  okre lon  hierarchi  wa no ci zada , które

na czele stawiaj  budow  sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Parczew oraz

przygotowanie terenów pod inwestycje gospodarcze a tak e wybudowanie kompleksu

sportowo-rekreacyjnego w Parczewie. Kolejno s  stawiane zadania z zakresu

termomodernizacji szkó , modernizacji systemu komunikacyjnego cz ci zachodniej miasta

Parczewa, budowy dróg wiejskich oraz rewitalizacji osiedli w Parczewie. W dalszej

kolejno ci brane s  pod uwag : kanalizacja pozosta ych miejscowo ci gminy wraz z budow

lokalnych oczyszczalni cieków, budowa sieci wodoci gowych, opracowanie programu

i systemu zagospodarowania odpadów, odnowa i rozwój wsi, zagospodarowanie terenów
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w zakresie turystyki i rekreacji. Wzi to równie  pod uwag  okres realizacji poszczególnych

projektów.

W latach 2007 - 2013 bardzo du e mo liwo ci oferuje RPO, w ramach którego oko o

15% rodków przeznaczonych zosta o na wsparcie inwestycji na poziomie lokalnym.

Ze wzgl du na rolniczy charakter gminy, znacz cym ród em finansowania inwestycji mo e

okaza  si  realizowany poza polityk  spójno ci UE – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2007 - 2013, finansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz

Rozwoju Obszarów Wiejskich, nakierowany na wsparcie punktowych inwestycji

o ograniczonej warto ci finansowej, jednak e znacz cych dla poprawy jako ci ycia

mieszka ców oraz aktywizacji tych terenów. Z drugiej strony, gmina ma szanse si gn  po

rodki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dystrybuowane za pomoc

Programu Operacyjnego „Infrastruktura i rodowisko”. W ramach tego programu,

pomagaj cego realizowa  podstawowe projekty rozwojowe Polski, mo liwe jest wdro enie

projektu skutkuj cego uporz dkowaniem gospodarki wodno- ciekowej w aglomeracjach

licz cych powy ej 15 tys. RLM (do tej kategorii zalicza si  aglomeracja wyznaczona na

obszarze Gminy Parczew). Opisywane projekty s  kluczowe dla dalszego rozwoju obszaru.

Projekty opisane poni ej, zak adaj c ich wspó finansowanie ze róde  unijnych, maj

w du ej mierze szans  realizacji w latach 2008 - 2013. Zgodnie z zasad  „n+2” ich

rzeczywista realizacja (p atno ci za wykonanie robót) mo e obejmowa  równie  okres do

po owy 2015 roku, co w razie konieczno ci pozwoli zmodyfikowa  harmonogramy tych

projektów. Nale y jednak pami ta , e wykonanie ca ej niezb dnej dokumentacji i z enia

wniosku o pomoc finansow  nie mo e wykroczy  poza pierwsz  po ow  2013 r., gdy

wszystkie umowy pomi dzy beneficjentem ko cowym i Instytucj  Zarz dzaj  danym

programem, musz  zosta  podpisane do ko ca 2013 roku.

W przypadku otrzymania dofinansowania na projekty ze rodków RPO, który wspiera

realizowane zadania w wysoko ci 85% kosztów kwalifikowanych (jest to maksymalny

poziom dofinansowania, który w wi kszo ci przypadków b dzie obni ony na skutek

zastosowania zasad przyznawania pomocy publicznej lub na skutek przedstawienia realnej

analizy finansowej wykazuj cej potencjalne dochody netto w okresie ycia projektu), a tylko

15% z bud etu gminy. Poczynione w ten sposób oszcz dno ci w bud ecie gminy b  mog y

by  przeznaczone na realizacj  kolejnych, wa nych z punktu widzenia spo eczno ci lokalnej

przedsi wzi . Przy opracowywaniu wniosków projektowych zostanie wzi ty pod uwag

szczególny wp yw projektów na rozwój spo eczno-gospodarczy gminy, a w szczególno ci

wp yw na przeciwdzia anie marginalizacji spo ecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich.
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Dodatkowo okre lone s  nast puj ce g ówne cele szczegó owe, do których nale y si

bezpo rednio odnie  formu uj c wnioski projektowe:

- wzrost mobilno ci zawodowej mieszka ców wsi i ma ych miast,

- poprawa jako ci rodowiska,

- tworzenie warunków do dywersyfikacji dzia alno ci gospodarczej,

- rozwój potencja u kulturowego i turystycznego gminy,

- poprawa jako ci kszta cenia i dostosowanie edukacji do potrzeb lokalnych,

- zapewnienie bezpiecze stwa zdrowotnego dla mieszka ców gminy,

- dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepe nosprawnych.

Oczywi cie, katalog inwestycji nie jest zamkni ty i mo e ulec rozszerzeniu

w zale no ci od identyfikowanych na bie co potrzeb mieszka ców. Z analizy wy czono

inwestycje dotycz ce bezpo rednio wspierania administracji publicznej (np. remonty budynku

Urz du Gminy) oraz z zakresu ma ych projektów dot. budowy dróg dojazdowych do terenów

rolnych. Inwestycje te bowiem nie spe niaj  celów rozwojowych programów okre lonych

w tre ci powy ej. W niniejszym dokumencie skupiono si  na tych inwestycjach, które s

kluczowe dla rozwoju ca ej gminy i realizuj  cele jej rozwoju jako ca ci.

Zasoby bud etowe Gminy Parczew pozwalaj  na realizacj  wszystkich wymienionych

zada , jednak e w wi kszo ci w zakresie wynikaj cym z otrzymanego dofinansowania.

Nale y równie  wzi  pod uwag  fakt, e realizacja zada  przy zaanga owaniu rodków

EFRR oraz innych funduszy w wysoko ci 85% kosztów kwalifikowanych pozwoli

zabezpieczy  w bud ecie gminy dodatkowe rodki, które pomog  w realizacji innych

przedsi wzi  znacz co wp ywaj cych na dalszy rozwój gminy i podmiotów funkcjonuj cych

na jej obszarze. Zaoszcz dzone rodki pozwol  tak e pokry  koszty projektów, których nie

mo na zakwalifikowa  do wsparcia z EFRR lub Funduszu Spójno ci – m.in. koszty

pod czenia do sieci kanalizacyjnej indywidualnych u ytkowników. Ze wzgl du na krótkie

okresy realizacyjne projektów oraz wst pn  faz  przygotowywania niektórych z nich, cz

z informacji charakteryzuj cych projekty nie zosta a w sposób szczegó owy okre lona.

Sprecyzowanie podstawowych warto ci b dzie mo liwe dopiero po opracowaniu

dokumentacji projektowej.
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NAJWA NIEJSZE PROJEKTY INWESTYCYJNE PRZEWIDZIANE DO

REALIZACJI W GMINIE PARCZEW W OKRESIE 2008 - 2013.
(WED UG  ZAKRESU  TEMATYCZNEGO  INWESTYCJI,  NUMERACJA PROJEKTÓW

WYNIKA Z ICH HIERARCHIZACJI – STR 86)

I.  Inwestycje w obszarze gospodarki wodno- ciekowej oraz odpadami.

PROJEKT  1

Inwestor: Gmina Parczew
Nazwa przedsi wzi cia Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Parczew
Przedmiot projektu i
proponowane wska niki
osi gni cia celu

ugo  nowowybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej - km
Liczba przykanalików – szt.

Okres realizacji
cznie z opracowaniem

dokumentacji)
2007 - 2013

Przewidywany czny
koszt inwestycji   [PLN] 18 110 000,00

Fundusze UE (np.
Fundusz  Spójno ci
65 %) lub PROW

Inne ród a
finansowania

Wk ad w asny
(bud et gminy,
po yczki)
35 %

Przewidywane ród a
finansowania   [PLN]

10 710 000,00 ---- 7 400 000,00

PROJEKT  11

Inwestor: Gmina Parczew

Nazwa przedsi wzi cia Kanalizacja miejscowo ci Ty mienica i Babianka wraz z
lokaln  oczyszczalni cieków

Przedmiot projektu i
proponowane wska niki
osi gni cia celu

ugo  nowowybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej - km
Liczba przykanalików – szt.
Przepustowo  zmodernizowanej oczyszczalni cieków
Wykorzystywana moc przerobowa oczyszczalni cieków
Ilo  oczyszczonych cieków
Poziom wska ników fizykochemicznych oczyszczanych
cieków

Okres realizacji
cznie z opracowaniem

dokumentacji)
2010 - 2011

Przewidywany czny
koszt inwestycji   [PLN] 6 000 000,00

Fundusze UE
85%

Inne ród a
finansowania

Wk ad w asny
(bud et gminy,
po yczki)
15%

Przewidywane ród a
finansowania    [PLN]

5 100 000,00 ---- 900 000,00
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PROJEKT  12

Inwestor: Gmina Parczew

Nazwa przedsi wzi cia Kanalizacja miejscowo ci Przew oka wraz z lokaln
oczyszczalni cieków

Przedmiot projektu i
proponowane wska niki
osi gni cia celu

ugo  nowowybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej -km
Liczba przykanalików – szt.
Przepustowo  zmodernizowanej oczyszczalni cieków
Wykorzystywana moc przerobowa oczyszczalni cieków
Ilo  oczyszczonych cieków
Poziom wska ników fizykochemicznych oczyszczanych
cieków

Okres realizacji
cznie z opracowaniem

dokumentacji)
2012 - 2013

Przewidywany czny
koszt inwestycji   [PLN] 6 000 000,00

Fundusze UE
85%

Inne ród a
finansowania

Wk ad w asny
(bud et gminy,
po yczki)
15%

Przewidywane ród a
finansowania    [PLN]

5 100 000,00 ---- 900 000,00

PROJEKT  10

Inwestor: Gmina Parczew

Nazwa przedsi wzi cia Budowa sieci wodoci gowej w miejscowo ci Buradów,
Pohulanka,  Komarne,  Micha ówka

Przedmiot projektu i
proponowane wska niki
osi gni cia celu

ugo  wybudowanej sieci wodoci gowej - km
Liczba przy czy wodoci gowych – szt.

Okres realizacji
cznie z opracowaniem

dokumentacji)
2009 - 2012

Przewidywany czny
koszt inwestycji    [PLN] 1 200 000,00

Fundusze UE
85%

Inne ród a
finansowania

Wk ad w asny
(bud et gminy,
po yczki)
15%

Przewidywane ród a
finansowania    [PLN]

1 020 000,00 ---- 180 000,00
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PROJEKT  9

Inwestor: Gmina Parczew

Nazwa przedsi wzi cia Stworzenie Programu i systemu zagospodarowania
odpadów na terenie Gminy Parczew

Przedmiot projektu i
proponowane wska niki
osi gni cia celu

Ilo  odpadów poddanych odzyskowi – t/rok
Udzia  odpadów wtórnie przetworzonych w ilo ci odpadów
ogó em %
Liczba osób obj tych selektywn  zbiórk  odpadów
Kubatura wybudowanych / przebudowanych obiektów – m3

Liczba nowo-utworzonych sta ych miejsc pracy
Okres realizacji

cznie z opracowaniem
dokumentacji)

2009 - 2012

Przewidywany czny
koszt inwestycji     [PLN] 200 000,00

Fundusze UE
85%

Inne ród a
finansowania

Wk ad w asny
(bud et gminy,
po yczki)
15%

Przewidywane ród a
finansowania    [PLN]

170 000,00 ---- 30 000,00

II.  Inwestycje  w  infrastruktur   komunikacyjn .

PROJEKT  5

Inwestor: Gmina Parczew

Nazwa przedsi wzi cia Modernizacja systemu komunikacyjnego miasta Parczewa -
cz  Zachodnia

Przedmiot projektu i
proponowane wska niki
osi gni cia celu

ugo  wybudowanej drogi - km
ugo  wybudowanych chodników - km

Liczba wybudowanych punktów o wietleniowych – szt.
ugo  wybudowanej kanalizacji deszczowej - km

Okres realizacji
cznie z opracowaniem

dokumentacji)
2008 - 2010

Przewidywany czny
koszt inwestycji   [PLN] 11 600 000,00

Fundusze UE
85%

Inne ród a
finansowania

Wk ad w asny
(bud et gminy,
po yczki)
15%

Przewidywane ród a
finansowania    [PLN]

9 860 000,00 ---- 1 740 000,00
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PROJEKT  4

Inwestor: Gmina Parczew
Nazwa przedsi wzi cia Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych

Przedmiot projektu i
proponowane wska niki
osi gni cia celu

Uzbrojenie terenów pod inwestycje przemys owe
Powierzchnia terenów przeznaczonych pod inwestycje,
z dost pem do niezb dnych mediów - ha

ugo  wybudowanej/wyremontowanej drogi - km
ugo  wybudowanej sieci wodno-kanalizacyjnej - km
ugo  wybudowanej sieci gazowej - km

Liczba przedsi biorstw korzystaj cych z produktu projektu
w okresie 5 lat od jego realizacji – szt.

Okres realizacji
cznie z opracowaniem

dokumentacji)
2007 - 2009

Przewidywany czny
koszt inwestycji    [PLN] 4 050 000,00

Fundusze UE
85%

Inne ród a
finansowania

Wk ad w asny
(bud et gminy,
po yczki)
15%

Przewidywane ród a
finansowania    [PLN]

3 400 000,00 ---- 650 000,00

PROJEKT  6

Inwestor: Gmina Parczew

Nazwa przedsi wzi cia Rewitalizacja osiedli mieszkaniowych w Parczewie –
modernizacja systemu komunikacyjnego

Przedmiot projektu i
proponowane wska niki
osi gni cia celu

ugo  wybudowanych / przebudowanych dróg – km
Oszcz dno  czasu podró y – minuty
Liczba powsta ych miejsc parkingowych – szt.
Liczba mieszka ców obj tych procesami rewitalizacyjnymi
– osoby
Powierzchnia gminy obj ta procesami rewitalizacji - ha

Okres realizacji
cznie z opracowaniem

dokumentacji)
2008

Przewidywany czny
koszt inwestycji    [PLN] 1 500 000,00

Fundusze UE
85%

Inne ród a
finansowania

Wk ad w asny
(bud et gminy,
po yczki)
15%

Przewidywane ród a
finansowania   [PLN]

1 275 000,00 ---- 225 000,00
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PROJEKT  7

Inwestor: Gmina Parczew

Nazwa przedsi wzi cia Budowa dróg wiejskich: Komarne, Brudno, Przew oka,
Wola Przew ocka, Królewski Dwór - Koczergi

Przedmiot projektu i
proponowane wska niki
osi gni cia celu

ugo  wybudowanych dróg - km
Skrócenie czasu podró y - minuty

Okres realizacji
cznie z opracowaniem

dokumentacji)
2008 - 2012

Przewidywany czny
koszt inwestycji     [PLN] 7 290 000,00

Fundusze UE
85%

Inne ród a
finansowania

Wk ad w asny
(bud et gminy,
po yczki)
15%

Przewidywane ród a
finansowania    [PLN]

6 196 500,00 ---- 1 093 500,00

PROJEKT  14

Inwestor: Gmina Parczew

Nazwa przedsi wzi cia
Budowa dróg wiejskich: Buradów, Pohulanka-Laski-
Komarne, Królewski Dwór, Szytki, Wierzbówka, Kol.
Babianka

Przedmiot projektu i
proponowane wska niki
osi gni cia celu

ugo  wybudowanych dróg - km
Skrócenie czasu podró y - minuty

Okres realizacji
cznie z opracowaniem

dokumentacji)
2011 - 2013

Przewidywany czny
koszt inwestycji     [PLN] 9 200 000,00

Fundusze UE
85%

Inne ród a
finansowania

Wk ad w asny
(bud et gminy,
po yczki)
15%

Przewidywane ród a
finansowania    [PLN]

7 820 000,00 ---- 1 380 000,00
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III.  Inwestycje w zakresie lokalnej infrastruktury spo ecznej

PROJEKT  2

Inwestor: Gmina Parczew
Nazwa przedsi wzi cia Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Parczewie

Przedmiot projektu i
proponowane wska niki
osi gni cia celu

Kubatura wybudowanego obiektu – m3

Liczba imprez kulturalnych / sportowych – szt./rok
Liczba uczestników imprez kulturalnych / sportowych –
osoby/rok
Liczba nowo-utworzonych miejsc pracy - osoby

Okres realizacji
cznie z opracowaniem

dokumentacji)
2007 - 2010

Przewidywany czny
koszt inwestycji     [PLN] 30 265 000,00

Fundusze UE
84 % (mo liwo
wyst pienia pomocy
publicznej i/lub
przychodu netto)

Inne ród a
finansowania –
mo liwo
dofinansowania z
Funduszy Ministerstwa
Sportu i innych

Wk ad w asny
(bud et gminy,
po yczki)
16 %Przewidywane ród a

finansowania    [PLN]

25 500 000,00 ---- 4 765 000,00

PROJEKT  3

Inwestor: Gmina Parczew

Nazwa przedsi wzi cia Termomodernizacja placówek szkolnych na terenie Gminy
Parczew

Przedmiot projektu i
proponowane wska niki
osi gni cia celu

Powierzchnia/kubatura obiektów termomodernizowanych
Oszcz dno  w zu yciu energii cieplnej i elektrycznej w
okresie 3 lat od realizacji projektu

Okres realizacji
cznie z opracowaniem

dokumentacji)
2007 - 2008

Przewidywany czny
koszt inwestycji     [PLN] 3 395 000,00

Fundusze UE
43%

Inne ród a
finansowania

Wk ad w asny
(bud et gminy,
po yczki)
57%

Przewidywane ród a
finansowania    [PLN]

1 445 000,00 ---- 1 950 000,00
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PROJEKT  8

Inwestor: Gmina Parczew
Nazwa przedsi wzi cia Odnowa i rozwój wsi

Przedmiot projektu i
proponowane wska niki
osi gni cia celu

Powierzchnia zagospodarowanego, uporz dkowanego,
odnowionego obszaru – ha
Liczba zagospodarowanych obiektów – szt.
Liczba mieszka ców zaanga owanych w realizacj
projektów – osoby
Liczba mieszka ców obj tych oddzia ywaniem projektu –
osoby

Okres realizacji
cznie z opracowaniem

dokumentacji)
2009 - 2012

Przewidywany czny
koszt inwestycji    [PLN] 585 000,00

Fundusze UE
85%

Inne ród a
finansowania

Wk ad w asny
(bud et gminy,
po yczki)
15%

Przewidywane ród a
finansowania    [PLN]

497 250,00 ---- 87 750,00

PROJEKT  13

Inwestor: Gmina Parczew

Nazwa przedsi wzi cia
Zagospodarowanie terenów w zakresie turystyki i rekreacji,
w tym: zagospodarowanie zbiornika wodnego w Parczewie,
budowa cie ek i szlaków rowerowych

Przedmiot projektu i
proponowane wska niki
osi gni cia celu

Powierzchnia zagospodarowanych obszarów – ha
ugo  szlaków turystycznych – km
ugo cie ek rowerowych – km

Liczba turystów, w tym zagranicznych – osoby
Liczba powsta ych miejsc noclegowych – szt.

Okres realizacji
cznie z opracowaniem

dokumentacji)
2011 - 2012

Przewidywany czny
koszt inwestycji    [PLN] 1 000 000,00

Fundusze UE
85%

Inne ród a
finansowania

Wk ad w asny
(bud et gminy,
po yczki)
15%

Przewidywane ród a
finansowania    [PLN]

850 000,00 ---- 150 000,00
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4.   Powi zania projektów z innymi dokumentami.

4.1. Zgodno  Strategii z Polityk  Strukturaln  Unii Europejskiej
oraz kierunkami rozwoju województwa lubelskiego w latach 2007 –
2013.

Zakres interwencji niniejszej Strategii ci le wpisuje si  w podstawowe dokumenty,

gwarantuj ce mo liwo  rozwoju z wykorzystaniem zewn trznych róde  finansowania, w

szczególno ci funduszy strukturalnych unii europejskiej.

Polityka strukturalna Unii Europejskiej to najwa niejsze w latach 2007 - 2013 spójne

narz dzie wspieraj ce rozwój spo eczno-gospodarczy na poziomie lokalnym i regionalnym.

Najwa niejszym dokumentem definiuj cym cele strategiczne i kierunki rozwoju

Polski w kontek cie wykorzystania ponad 65 mld euro unijnych funduszy strukturalnych s

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007 - 2013 wspieraj ce wzrost

gospodarczy i zatrudnienie (NSRO). Dokument ten szczególn  rol  przywi zuje do

realizacji rozwoju zgodnie z zasadami zrównowa onego rozwoju oraz bierze pod uwag

wyzwania stawiane Unii Europejskiej przez Odnowion  Strategi  Lizbo sk .

Celem strategicznym Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia dla Polski, a tym

samym celem strategicznym rozwoju Polski i jej regionów w kolejnych 9 latach, jest

tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjno ci gospodarki opartej na wiedzy

i przedsi biorczo ci zapewniaj cej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójno ci

spo ecznej, gospodarczej i przestrzennej.

Najwi ksze znaczenie dla realizacji tak sformu owanego celu ma odpowiednia, pro-

wzrostowa i pro-zatrudnieniowa krajowa polityka gospodarcza, uwzgl dniaj ca kontynuacj

i pe ne wdro enie reform strukturalnych w obszarze finansów publicznych, funkcjonowania

administracji i wymiaru sprawiedliwo ci oraz systemu stanowienia i implementacji prawa.

Cel strategiczny osi gany b dzie poprzez realizacj  horyzontalnych celów

szczegó owych. Pomo e to w zdefiniowaniu kluczowych wska ników, pozwalaj cych na

analiz  globalnych rezultatów uzyskanych w ramach konsekwentnie realizowanej polityki.

Oznacza to, e wszystkie programy, dzia ania i projekty podejmowane w ramach NSRO

realizowane s   jednocze nie, aczkolwiek w ró nym zakresie.
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Celami horyzontalnymi, które maj   znacz cy  wp yw na kreowanie i realizacj

polityki rozwojowej gminy i odzwierciedlaj  si   w celach rozwojowych sformu owanych na

poziomie lokalnym, s :

1. Poprawa jako ci funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa
mechanizmów partnerstwa,

2. Poprawa jako ci kapita u ludzkiego i zwi kszenie spójno ci spo ecznej,

3. Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i spo ecznej maj cej podstawowe
znaczenie dla wzrostu konkurencyjno ci Polski,

4. Podniesienie konkurencyjno ci i innowacyjno ci przedsi biorstw, w tym szczególnie
sektora wytwórczego o wysokiej warto ci dodanej oraz rozwój sektora us ug,

5. Wzrost konkurencyjno ci polskich regionów i przeciwdzia anie ich marginalizacji
spo ecznej, gospodarczej i przestrzennej,

6. Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na
obszarach wiejskich.

Wszystkie te cele zosta y uwzgl dnione przy tworzeniu Strategii Rozwoju Gminy

Parczew na lata 2007-2015

Obok dzia  o charakterze prawnym, fiskalnym i instytucjonalnym cele NSRO b

realizowane za pomoc  programów i projektów wspó finansowanych ze strony instrumentów

strukturalnych, tj.:

Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko – EFRR i FS

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – EFRR

Program Operacyjny Kapita  Ludzki – EFS

16  Regionalnych Programów Operacyjnych – EFRR

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej – EFRR

Program Operacyjny Pomoc Techniczna (PO PT) – EFRR

Programy Operacyjne Europejskiej Wspó pracy Terytorialnej (PO EWT) – EFRR

Wy ej wymienione programy operacyjne b  zarz dzane na poziomie kraju,

a w przypadku RPO zarz dzane na poziomie 16 regionów/województw. Wszystkie programy

stanowi  podstawowy poziom operacyjny NSRO. B  one wi c przyczynia  si  do realizacji celu

strategicznego oraz horyzontalnych celów szczegó owych nakre lonych w tym dokumencie,

a jednocze nie wytycznych przyj tych w SWW. Realizacja celów szczegó owych w ramach NSRO

wymaga skoordynowanego podej cia w co najmniej dwóch lub wi kszej liczbie programów

operacyjnych. Ka dy z poszczególnych programów, ze wzgl du na swoj  specyfik  oraz charakter,
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dzie przyczynia  si  do realizacji celów szczegó owych, natomiast odbywa  si  to b dzie

w ró nym stopniu i zakresie.

Programy operacyjne zosta y skonstruowane tak, by wzajemnie uzupe nia y

podejmowane dzia ania. Komplementarno  wyklucza dublowanie si  przedsi wzi .

Zastosowanie komplementarno ci przejawia si  na dwóch poziomach tj.: programy

operacyjne szczebla krajowego, a regionalne programy operacyjne oraz komplementarno  na

poziomie programów operacyjnych. W zwi zku z tym g ówne obszary interwencji w ramach

PO Ii  b  komplementarne przede wszystkim do realizowanych regionalnie i lokalnie

inwestycji transportowych, rodowiskowych, w zakresie energetyki, kultury i zdrowia

w ramach RPO, a tak e inwestycji transportowych i w zakresie infrastruktury spo ecznej

w ramach PO RPW. Komplementarnie do przedsi wzi  prowadzonych w ramach PO IG

w zakresie wsparcia przedsi biorczo ci, e-administracji realizowane b  przedsi wzi cia

wspó finansowane w ramach PO KL. Jednocze nie uzupe nieniem dla ukierunkowanych na

rozwój spo ecze stwa informacyjnego w ramach PO IG, b  dzia ania w tym zakresie

podejmowane w ramach PO Ii , natomiast w zakresie wsparcia przedsi biorczo ci

o znaczeniu regionalnym – w RPO. Dzia ania dotycz ce kapita u ludzkiego na poziomie

krajowym w ramach PO KL b  uzupe nia y si  z przedsi wzi ciami dostosowuj cymi do

sytuacji na regionalnym rynku pracy w ramach komponentu regionalnego PO KL.

W przypadku dzia  pomocy technicznej we wszystkich programach b  one spójne z PO

PT stanowi c jego uzupe nienie oraz uszczegó owienie.

Poni ej przedstawiono ogólne za enia dwóch najwa niejszych dla realizacji

spójnych zada  inwestycyjnych i nieinwestycyjnych Gminy Parczew, Programów

Operacyjnych, które w najwi kszym stopniu wdra ane b  na poziomie wojewódzkim.

4.2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013

(RPO WZ 2007 - 2013) jest g ównym dokumentem programowania redniookresowego,

wynikaj cego z okresu bud etowania Unii Europejskiej, planowania procesu wdra ania

funduszy strukturalnych na poziomie regionalnym.

Przy wykorzystaniu tego narz dzia, jednego z wielu umo liwiaj cych wdra anie

funduszy strukturalnych w Polsce, istnieje realna szansa na efektywne wykorzystanie

w województwie lubelskim ponad 1 155 mln euro w latach 2007 - 2013 (z mo liwo ci

wydatkowania rodków zgodnie z zasad  „n+2”  do roku 2015).
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Kierunki rozwoju wymienione do wsparcia w RPO 2007 - 2013 bezpo rednio

wynikaj  z zapisów Rozporz dzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w

sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które w Art. 4 stwierdza, i  EFRR

koncentruje swoj  pomoc na wspieraniu zrównowa onego, zintegrowanego rozwoju

gospodarczego oraz zatrudnienia na poziomie regionalnym i lokalnym poprzez mobilizowanie

i wzmacnianie zdolno ci endogenicznych w ramach programów operacyjnych, których celem

jest modernizacja i zró nicowanie struktur gospodarczych, jak równie  tworzenie i ochrona

trwa ych miejsc pracy.

Celem g ównym rozwoju województwa lubelskiego, okre lonym w RPO, jest podniesienie

konkurencyjno ci Lubelszczyzny prowadz ce do szybszego wzrostu gospodarczego oraz

zwi kszenia zatrudnienia z uwzgl dnieniem walorów naturalnych i kulturowych regionu.

Cel ten wynika z przeprowadzonej diagnozy sytuacji spo eczno – gospodarczej

Województwa Lubelskiego z uwzgl dnieniem mocnych i s abych stron, a tak e szans

i zagro  dla rozwoju regionu. Jest on spójny z celem nadrz dnym Strategii Rozwoju

Województwa Lubelskiego na lata 2006 - 2020: „Osi ganie trwa ego i zrównowa onego

rozwoju spo eczno – gospodarczego Lubelszczyzny poprzez zwi kszenie konkurencyjno ci

województwa oraz optymalne wykorzystanie jego potencja ów rozwojowych” i jest

dostosowany do odpowiednio krótszego okresu realizacji RPO.

Zorientowany jest na prze amanie wyst puj cych barier rozwojowych i stanowi

podstaw  modernizacji struktury gospodarczej z uwzgl dnieniem zasady zrównowa onego

rozwoju. Regionalny Program Operacyjny b dzie zatem narz dziem realizacji tych zada

okre lonych w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego, które mog  by  wspierane

przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Ponadto realizacja g ównego celu RPO WL b dzie przyczynia  si  do osi gania celów

odnowionej Strategii Lizbo skiej zawartych w Krajowym Programie Reform na lata 2005 -

2008 na rzecz realizacji Strategii Lizbo skiej. Wpisuje si  on równie  w cele Polityki

Spójno ci, które zosta y zawarte w Polityce spójno ci wspieraj cej wzrost gospodarczy

i zatrudnienie: Strategicznych Wytycznych Wspólnoty 2007 - 2013 (SWW) oraz na poziomie

krajowym w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia 2007 - 2013 – Narodowej

Strategii Spójno ci, w zakresie tworzenia warunków dla wzrostu konkurencyjno ci

gospodarki opartej na wiedzy i przedsi biorczo ci zapewniaj cych wzrost zatrudnienia. Jest

równie  zgodny ze Strategi  Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015 w aspekcie rozwoju

konkurencyjno ci i innowacyjno ci gospodarki, podstawowej infrastruktury technicznej
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i spo ecznej, zatrudnienia, budowania zintegrowanej wspólnoty spo ecznej i jej

bezpiecze stwa oraz rozwoju regionalnego.

Cel g ówny, dotykaj cy w zasadzie wszystkich najwa niejszych aspektów rozwoju

regionu, realizowany b dzie poprzez realizacj  celów ni szego rz du, tj. cele szczegó owe:

1. Zwi kszenie konkurencyjno ci regionu poprzez wsparcie rozwoju sektorów nowoczesnej

gospodarki oraz przez stymulowanie innowacyjno ci.

2. Poprawa warunków inwestowania w województwie z poszanowaniem zasady

zrównowa onego rozwoju.

3. Zwi kszenie atrakcyjno ci Lubelszczyzny jako miejsca do zamieszkania, pracy

i wypoczynku.

Natomiast do osi gni cia ww. celów zdefiniowano osie priorytetowe, które w sposób

konkretny i szczegó owy okre laj , jakiego typu i w jakim zakresie zadania inwestycyjne

nale y w województwie lubelskim zrealizowa  w perspektywie kolejnych 7 lat, tak aby

zapewniony zosta  zrównowa ony i równomierny, niedyskryminuj cy mniejsze i s abiej

rozwini te na starcie gminy,  rozwój województwa. Osie te zdefiniowano w nast puj cy

sposób:

-  Priorytetowa      I:       Przedsi biorczo  i innowacje

-  Priorytetowa     II:       Infrastruktura ekonomiczna

-  Priorytetowa III:          Atrakcyjno  obszarów miejskich i tereny inwestycyjne

-  Priorytetowa    IV:      Spo ecze stwo informacyjne

-  Priorytetowa     V:       Transport

-  Priorytetowa VI:          rodowisko i czysta energia

-  Priorytetowa  VII:        Kultura, turystyka i wspó praca mi dzyregionalna

-  Priorytetowa VIII:       Infrastruktura spo eczna

-  Priorytetowa   IX:        Pomoc techniczna

Z zapisów tych  wynika,  e  za enia  Strategii  Rozwoju  Gminy Parczew wpisuj  si

w wi kszo  za  RPO, szczególnie w zakresie kompetencji i mo liwo ci podmiotów

funkcjonuj cych na poziomie lokalnym.

Szczególn  uwag  zwróci  nale y na fakt konieczno ci pos ugiwania si  przez gminy

województwa lubelskiego aktualn  i odpowiadaj  wymogom okre lonym przez Instytucj

Zarz dzaj  RPO Strategi  Rozwoju Lokalnego, która odzwierciedla  b dzie m.in. te

aspekty funkcjonowania gminy, które mog  zyska  finansowanie z funduszy strukturalnych.
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Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

- dla projektów nie obj tych pomoc  publiczn  - maksymalnie 85% wydatków

kwalifikowanych.

Natomiast w przypadku projektów, spe niaj cych przes anki dla obj cia pomoc  publiczn ,

poziom ww. parametrów zostanie okre lone przez w ciwe schematy pomocy publicznej.

Wydatki kwalifikowane do dofinansowania w ramach funduszy strukturalnych.

Podstawy zagadnienia kwalifikowalno ci projektów i wydatków w ramach

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zosta y okre lone w nast puj cych

dokumentach:

Rozporz dzeniu Parlamentu Europejskiego nr 1080/2006 z dnia 21 czerwca 1999 roku

wprowadzaj ce ogólne przepisy dotycz ce Funduszy Strukturalnych;

Rozporz dzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiaj cym

przepisy ogólne dotycz ce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Europejskiego Funduszu Spo ecznego oraz Funduszu Spójno ci i uchylaj cym

rozporz dzenie (WE) nr 1260/1999;

Rozporz dzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiaj cym

zasady wdra ania Rozporz dzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z ustanawiaj cego

przepisy ogólne dotycz ce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Europejskiego Funduszu Spo ecznego oraz Funduszu Spójno ci oraz rozporz dzenia

Parlamentu i Rady (WE) nr 1080/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego;

Krajowych wytycznych dotycz cych kwalifikowania wydatków w ramach funduszy

strukturalnych i Funduszu Spójno ci w okresie programowania 2007 - 2013;

Szczegó owym opisie Osi Priorytetowych RPO WL 2007 - 2013.

Fakt, e dany typ projektu kwalifikuje si  do wsparcia przez EFRR nie oznacza, e

wszystkie wydatki, które zostan  poniesione podczas jego realizacji mog  zosta

zakwalifikowane do refundacji. Dlatego od projektodawców wymaga si , by w ramach

swojego projektu okre lili zarówno koszty kwalifikuj ce si  do wsparcia, jak i koszty

niekwalifikuj ce si . Wi ce potwierdzenie wysoko ci poniesionych wydatków, które

zostan  zrefundowane beneficjentowi, stanowi umowa realizacji projektu.



.                                   Plan  Rozwoju  Lokalnego  Gminy  Parczew  na  lata  2007 – 2015 .

Biuro  Doradcze  PLUS  Andrzej  Pryzowicz 114

Ustalenie, jakie wydatki i na jakich warunkach mo na uzna  za kwalifikuj ce si  do

refundacji jest jednym z podstawowych aspektów codziennego zarz dzania funduszami Unii

Europejskiej. Kwalifikowanie wydatków jest jednym z kluczowych poj  zwi zanych

z funduszami. Celem Komisji jest uzyskanie gwarancji, e wszystkie wydatki sk adowe

poniesione  w ramach projektów zakwalifikowanych do wspó finansowania wspólnotowego,

równie  s  uprawnione do takiego wspó finansowania. Ocena kwalifikowalno ci projektu

nast puje na etapie wyboru wniosków o dofinansowanie i polega na sprawdzeniu

czy przedstawiony projekt mo e stanowi  przedmiot wspó finansowania w ramach danego

RPO.

W zakresie kwalifikowalno ci projektu sprawdzane s  m.in. nast puj ce elementy:

- czy projekt jest zgodny z horyzontalnymi politykami Wspólnoty, w tym

w szczególno ci z politykami w zakresie: konkurencji, zamówie  publicznych,

rodowiska, równego traktowania kobiet i m czyzn oraz spo ecze stwa

informacyjnego?

- czy projekt jest zgodny z dokumentem programowym?

- czy projekt przyczynia si  do realizacji celów danego dzia ania?

- czy beneficjent jest uprawniony do z enia wniosku w ramach danego dzia ania?

Okres kwalifikowania wydatków.

Pod poj ciem okresu kwalifikowania wydatków nale y rozumie  okres, w którym mog  by

ponoszone wydatki kwalifikowane.

Pocz tek okresu kwalifikowalno ci wydatków stanowi data 1 stycznia 2007 r.

W przypadku projektów rozpocz tych przed dat  1 stycznia 2007 r. do kosztów

kwalifikowalnych zaliczamy wydatki faktycznie poniesione po tej dacie.

Wydatki poniesione wcze niej nie stanowi  wydatku kwalifikowalnego.

Koniec okresu kwalifikowalno ci wydatków na potrzeby rozliczenia z Komisj  Europejsk

stanowi data 31 grudnia 2015 r. Dat  ko cow  kwalifikowalno ci wydatków dla

beneficjentów okre la Instytucja Zarz dzaj ca Programem Operacyjnym uwzgl dniaj c czas

potrzebny na dokonanie zamkni cia pomocy w ramach programu i ko cowe rozliczenie

z Komisj .

W przypadku dzia  obj tych wy czeniem blokowym b  programem pomocowym

zatwierdzonym przez Komisj  Europejsk , obowi zuj  okre lone w nim ramy czasowe.
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4.3. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej.

W ramach Programu realizowane b  wa ne inwestycje i przedsi wzi cia

stwarzaj ce podstawy do zainicjowania procesów trwa ego rozwoju województw Polski

Wschodniej.

Inwestycje te, w postaci wskazanych imiennie projektów, zostan  wy onione jeszcze

na etapie programowania i wpisane do indykatywnego wykazu indywidualnych projektów

kluczowych Programu.

Impulsem do tworzenia nowoczesnej gospodarki b  przedsi wzi cia zwi zane

m.in. z rozwojem infrastruktury uczelni, infrastruktury spo ecze stwa informacyjnego,

wspieraniem innowacji oraz promocj  i wspó prac . Rozwój funkcji metropolitalnych stolic

regionalnych, stymuluj cych rozwój poszczególnych regionów, zapewniony b dzie

dodatkowo przez rozbudow  systemów miejskiego transportu zbiorowego oraz infrastruktury

turystki biznesowej, tj. infrastruktury na potrzeby organizacji targów, kongresów, sympozjów,

etc.

Celem strategicznym polityki rozwoju Polski Wschodniej jest wzrost poziomu

spójno ci gospodarczej, spo ecznej i terytorialnej tego obszaru. W latach 2007 - 2020 poziom

spójno ci wszystkich pi ciu województw Polski Wschodniej we wszystkich trzech

wymiarach powinien zosta  znacz co podwy szony. Strategia 2007 - 2020 zak ada

wykorzystanie endogenicznego potencja u rozwojowego, umiej tnie wspomaganego

rodkami zewn trznymi.

Cel g ówny Programu osi gany b dzie przez realizacj  celów szczegó owych, którymi s :

Stymulowanie rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy;

Zwi kszenie dost pu do Internetu szerokopasmowego w Polsce Wschodniej;

Rozwój wybranych funkcji metropolitalnych miast wojewódzkich;

Poprawa dost pno ci i jako ci powi za  komunikacyjnych województw Polski

Wschodniej;

Zwi kszenie roli zrównowa onej turystyki w gospodarczym rozwoju makroregionu;



.                                   Plan  Rozwoju  Lokalnego  Gminy  Parczew  na  lata  2007 – 2015 .

Biuro  Doradcze  PLUS  Andrzej  Pryzowicz 116

Optymalizacja procesu wdra ania PO Rozwój Polski Wschodniej.

W ramach PO RPW b  realizowane projekty o kluczowym znaczeniu dla rozwoju

spo eczno-gospodarczego pi ciu województw Polski Wschodniej. Finansowane b  przede

wszystkim inwestycje w zakresie infrastruktury wspieraj cej dzia alno  naukow  i badawcz

oraz zak adaj ce modernizacj  miejskich lub regionalnych systemów komunikacyjnych,

a tak e realizowane b  przedsi wzi cia zwi kszaj ce atrakcyjno  inwestycyjn

i turystyczn  tego obszaru.

W ramach Programu realizowanych b dzie 6 osi priorytetowych, które

nakierowane s  przede wszystkim na wa ne i kluczowe instytucje regionalne i

ponadregionalne, jednak e w wybranych obszarach dotyczy  b  równie  inwestycji

realizowanych na poziomie lokalnym.

1. Nowoczesna gospodarka:

W  ramach  tej  osi,  szczególnie  wa nej  w  kontek cie  Strategii  Rozwoju  Gminy

Parczew, b  realizowane projekty infrastrukturalne z zakresu budowy i rozbudowy

parków przemys owych, parków technologicznych, inkubatorów g ównie

technologicznych, centrów doskona ci, centrów transferu technologii, o rodków

innowacji itp. Wsparciem obj te zostan  jednostki naukowe, przedsi biorstwa,

jednostki samorz du terytorialnego, organizacje pozarz dowe w zakresie

infrastruktury zaplecza badawczo-rozwojowego, przez wyposa enie w niezb dn

infrastruktur  i sprz t, w tym o rodki badawcze uczelni, które prowadz  badania

i wdro enia na potrzeby innowacyjnych sektorów gospodarki, zlokalizowane

w o rodkach wzrostu.

2. Infrastruktura spo ecze stwa informacyjnego;

3. Wojewódzkie o rodki wzrostu;

4. Infrastruktura transportowa;

5. Zrównowa ony rozwój potencja u turystycznego opartego o warunki naturalne;

6. Pomoc techniczna;
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4.4. Program Operacyjny „Kapita  Ludzki” na lata 2007 – 2013.

Rozwój gminy, oprócz wymiaru inwestycyjnego, musi by  osadzony na równolegle

prowadzonych przedsi wzi ciach nieinwestycyjnych w szeroko rozumianym wymiarze

Rozwoju Zasobów Ludzkich czy te  wymiarze spo ecznym. Dzia ania pro-spo eczne,

skierowane w szczególno ci do grup spo ecznych zagro onych marginalizacj  b  konieczne

dla realizacji wi kszo ci celów Strategii.

Najwi kszym ród em finansowania tego typu przedsi wzi  w latach 2007 - 2013

dzie Program Operacyjny „Kapita  Ludzki”, który b dzie realizowa  bardzo du y zakres

dzia  okre lony w dziewi ciu, poni ej przedstawionych,  Priorytetach.

Tabela  41.   Priorytety  Programu Operacyjnego „Kapita  Ludzki”

Priorytety
PO KL 2007-2013 Instytucja odpowiedzialna za wdra anie

I.       Zatrudnienie i Integracja Spo eczna Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

II.     Rozwój zasobów ludzkich i potencja u
adaptacyjnego przedsi biorstw oraz poprawa stanu
zdrowia pracuj cych

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

III.   Wysoka jako  systemu o wiaty Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

IV.    Szkolnictwo wy sze i nauka Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

V.     Dobre rz dzenie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

VI.    Rynek Pracy otwarty dla wszystkich Samorz d Województwa

VII.   Promocja integracji spo ecznej Samorz d Województwa

VIII. Regionalne kadry gospodarki Samorz d Województwa

IX.    Rozwój wykszta cenia i kompetencji
w regionach Samorz d Województwa
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Warto doda , i  województwo lubelskie na realizacj  zada  okre lonych w Osiach

Priorytetowych od VI do IX b dzie mia o do dyspozycji kwot ponad 400 mln euro ze

rodków Europejskiego Funduszu Spo ecznego.

Szczególnie wa na w kontek cie wsparcia i uzupe nienia dzia  inwestycyjnych,

mo e by  realizacja nast puj cych przedsi wzi  nieinwestycyjnych, skierowanych do

najbardziej potrzebuj cych grup docelowych, których finansowe wsparcie w 100% b dzie

mo liwe ze rodków POKL:

- tworzenie, wdra anie oraz promocja rozwi za  s cych wyrównywaniu szans kobiet

i m czyzn w dost pie do zatrudnienia;

- wspieranie m odzie y zagro onej wykluczeniem spo ecznym (np. poprzez organizacj

warsztatów);

- projekty aktywizacji zawodowej i spo ecznej skierowane do osób niepe nosprawnych;

- rozwój e-learningu;

- projekty ukierunkowane na popraw  obs ugi obywateli przez jednostki publiczne;

- tworzenie porozumie  i sieci wspó pracy organizacji pozarz dowych;

- promocja partnerstw pomi dzy sektorem pozarz dowym i administracj  publiczn  na

rzecz realizacji zada  publicznych;

- przygotowanie i realizacja programów pomocy zdrowia np. w zakresie profilaktyki

uzale nie  osób w wieku aktywno ci zawodowej;

- szkolenia prowadz ce do podniesienia kwalifikacji zawodowych;

- poradnictwo zawodowe i po rednictwo pracy;

- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy;

- wsparcie dla osób zamierzaj cych rozpocz  dzia alno  gospodarcz ;

- wsparcie dla tworzenia i dzia alno ci jednostek sektora ekonomii spo ecznej, m.in.

zak adów aktywno ci zawodowej, centrów integracji spo ecznej;

- wsparcie poradnictwa psychologicznego, psychospo ecznego, zawodowego

i innego, prowadz cego do integracji spo ecznej i zawodowej;

- wsparcie tworzenia i dzia alno ci instytucji aktywizuj cych osoby zaburzone

psychicznie, w tym rodowiskowe domy pomocy;

- wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji spo ecznej

odzie y;

- organizowanie akcji i kampanii promocyjno-informacyjnych, szczególnie

z zakresu równo ci szans, mobilno ci zawodowej, przeciwdzia ania wykluczeniu

spo ecznemu;
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- wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych;

- tworzenie i wspieranie o rodków wychowania przedszkolnego;

- podnoszenia jako ci i zwi kszenie atrakcyjno ci kszta cenia zawodowego;

- dzia ania zmierzaj ce do wsparcia systemu kszta cenia ustawicznego;

4.5. Zgodno  Strategii z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007–2013.

Poza funduszami strukturalnymi bardzo wa nym ród em wsparcia dla terenów

wiejskich, w tym równie  miast do 5 tys. mieszka ców jest Program Rozwoju Obszarów

Wiejskich  na lata 2007 – 2013, finansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Rolnego

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Szczególnie wa ne pod k tem realizacji zada  poprawiaj cych wieloaspektowo

funkcjonowanie jednostek osadniczych jest dzia anie: „Odnowa  i  rozwój  wsi”.

Realizacja tego dzia ania tworzy warunki dla rozwoju spo eczno-ekonomicznego

obszarów wiejskich i aktywizacji ludno ci wiejskiej przez wsparcie inwestycyjne

przyznawane na realizacj  projektów zwi zanych z zagospodarowaniem przestrzeni

publicznej, w tym utrzymaniem, odbudow  i popraw  stanu dziedzictwa kulturowego

i przyrodniczego wsi oraz podniesienie atrakcyjno ci turystycznej obszarów wiejskich.

Dzia anie b dzie wp ywa  na popraw  jako ci ycia na obszarach wiejskich przez

zaspokojenie potrzeb spo ecznych i kulturalnych mieszka ców wsi oraz promowanie

obszarów wiejskich. Umo liwi rozwój to samo ci spo eczno ci wiejskiej, zachowanie

dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wp ynie na wzrost

atrakcyjno ci turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.

Pomocy finansowej udziela  si  b dzie podmiotom z tytu u inwestycji w zakresie:

- budowy, przebudowy, remontu lub wyposa enia obiektów:

pe ni cych funkcje publiczne, spo eczno-kulturalne, rekreacyjne

i sportowe;

cych promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu

i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury;

- kszta towania obszaru przestrzeni publicznej;

- budowy remontu lub przebudowy infrastruktury zwi zanej z rozwojem funkcji

turystycznych, sportowych lub spo eczno-kulturalnych;
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- zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym

regionie, w tym budynków b cych zabytkami, z przeznaczeniem na cele

publiczne;

- odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych,

budynków b cych zabytkami lub miejsc pami ci;

- kultywowania tradycji spo eczno ci lokalnej oraz tradycyjnych zawodów;

Beneficjentem takich dzia  mog  by  osoby prawne, tj.: gmina; instytucja kultury, dla

której organizatorem jest jednostka samorz du terytorialnego; ko ció  lub inny zwi zek

wyznaniowy; organizacja pozarz dowa maj ca status organizacji po ytku publicznego

(w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia alno ci po ytku publicznego

i wolontariacie).

Pomoc finansowa mo e by  przyznana, je eli projekt realizowany jest w miejscowo ci

nale cej do gminy miejsko-wiejskiej, z wy czeniem miast licz cych powy ej 5 tys.

mieszka ców, projekt wpisuje si  w zakres Planu Odnowy Miejscowo ci (mo na  go

uto samia  z Programem Rewitalizacji), projekt nie ma charakteru komercyjnego,

w przypadku, gdy projekt realizowany b dzie na nieruchomo ci nie nale cej do beneficjenta,

beneficjent posiada prawo do dysponowania t  nieruchomo ci  na cele okre lone w projekcie

przez okres 7 lat po realizacji projektu, organizacja pozarz dowa dzia a w obszarze zbie nym

z celami dzia ania „Odnowa i rozwój wsi” w szczególno ci na rzecz aktywizacji ludno ci,

rozwoju oraz zachowania dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego.

Charakter miejsko-wiejski Gminy Parczew pozwala na szerokie wykorzystanie

rodków  PROW do realizacji celów przewidzianych w niniejszej Strategii. Finansowanie

dzie mo na uzyska  w szczególno ci z nast puj cych Osi Priorytetowych i dzia  PROW:

 1.  Poprawa konkurencyjno ci sektora rolnego i le nego:

Dzia anie - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury zwi zanej z rozwojem

i dostosowaniem rolnictwa i le nictwa.

Schemat A - Scalanie gruntów;

 2.  Poprawa rodowiska naturalnego i obszarów wiejskich:

Dzia anie – Podstawowe us ugi dla gospodarki i ludno ci wiejskiej.

Pomoc przeznaczona jest na realizacj  projektów w zakresie:

1) gospodarki wodno- ciekowej w szczególno ci:
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a) zaopatrzenia w wod ;

b) odprowadzania i oczyszczania cieków, w tym systemów kanalizacji sieciowej

lub kanalizacji zagrodowej;

2) tworzenia systemu zbiórki, segregacji i wywozu odpadów komunalnych;

3) wytwarzania lub dystrybucji energii ze róde  odnawialnych, w szczególno ci

wiatru, wody, energii geotermalnej, s ca, biogazu albo biomasy;

 3.  Jako ycia na obszarach wiejskich i ró nicowanie gospodarki wiejskiej:

Dzia anie - Wdra anie projektów wspó pracy.

W ramach dzia ania pomoc jest przyznawana LGD na realizacj  projektów

wspó pracy mi dzyregionalnej i mi dzynarodowej:

- zawartych w LSR;

- nieuwzgl dnionych w LSR, ale zgodnych z celami LSR, opracowanej

i  realizowanej przez LGD;

 4.   LEADER

Dzia anie - Wdra anie lokalnych strategii rozwoju.

W ramach realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR), zatwierdzonych przez

samorz d województwa, LGD wybieraj  projekty do realizacji w ramach rodków

przyznanych na realizacj  strategii. Pracownicy LGD pomagaj  wnioskodawcom

w przygotowaniu projektów. Wnioski te mog  dotyczy  projektów kwalifikuj cych si  do

udzielenia pomocy w ramach dzia Osi 3 :

- Ró nicowanie w kierunku dzia alno ci nierolniczej;

- Tworzenie i rozwój mikroprzedsi biorstw;

- Odnowa i rozwój wsi;

Nale y zaznaczy , e ww. lista mo liwo ci nie jest pe na, gdy  PROW daje bardzo

szerokie mo liwo ci wsparcia obszarów wiejskich w ró norakich formach. Pomoc ta, oprócz

dzia  pro-rozwojowych dotyczy ca ej miejscowo ci lub gminy skierowana jest bardzo

cz sto do poszczególnych mieszka ców obszarów wiejskich, gospodarstw rolnych, jak

równie  do firm, które prowadz  dzia alno  na tych obszarach.
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4.6. Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego.

Misj  Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006 – 2020 jest:

„Uruchamianie wielokierunkowych procesów rozwojowych w regionie umo liwiaj cych

trwa y i zrównowa ony rozwój województwa, przyczyniaj cy si  do poprawy jako ci ycia i

wzrostu dobrobytu mieszka ców Lubelszczyzny”.

Wyznaczony zosta  te  cel nadrz dny Strategii, którym jest:

„Osi ganie trwa ego i zrównowa onego rozwoju spo eczno-gospodarczego Lubelszczyzny

poprzez zwi kszenie konkurencyjno ci województwa oraz optymalne wykorzystanie jego

wewn trznych potencja ów rozwojowych.”

Kwestie szeroko rozumianego rozwoju mieszcz  si  w Priorytecie 3:

„Poprawa atrakcyjno ci i spójno ci terytorialnej województwa lubelskiego”, któremu s

przypisane nast puj ce cele:

1. Poprawa dost pno ci komunikacyjnej województwa.

2. Zachowanie i wzmocnienie ró norodno ci przyrodniczej, krajobrazowej i kulturowej.

3. Rozwój o rodków miejskich oraz funkcji metropolitalnych Lublina.

4. Poprawa jako ci ycia mieszka ców wsi oraz wielofunkcyjny rozwój obszarów

wiejskich.

4.7. Strategia Rozwoju Powiatu Parczewskiego.

W momencie opracowywania niniejszego Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Parczew

trwaj  prace nad aktualizacj  Strategii Rozwoju Powiatu Parczewskiego.

Dotychczasowa misja to:

„Wzrost gospodarczy i umacnianie konkurencyjno ci powiatu parczewskiego

z zachowaniem zasad zrównowa onego rozwoju”

Propozycja misji w zaktualizowanej strategii brzmi:

„Misj  powiatu parczewskiego jest podniesienie poziomu jako ci ycia mieszka ców

poprzez zrównowa ony rozwój oraz popraw  konkurencyjno ci powiatu”

Strategia posiada 4 priorytety z przypisanymi do nich celami strategicznymi.

Dzia ania zawarte w PRL wpisuj  si  w szczególno ci w nast puj ce priorytety:

P1: Poprawa warunków do inwestowania i rozwoju turystyki;

P2: Zwi kszenie efektywno ci lokalnej gospodarki;

P3: Poprawa jako ci kapita u ludzkiego i spo ecznego w powiecie;
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4.8. Strategia Rozwoju Gminy Parczew.

Zadaniem Strategii rozwoju jest u atwienie w adzom samorz dowym utrzymania

ównych d ugookresowych kierunków rozwoju miasta i gminy. Realizacj  strategii rozwoju

kieruj  w adze Gminy Parczew.

Misja zewn trzna maj ca funkcje promocyjne oraz wskazuj ca na podstawowe

kompetencje gminy, sformu owana zosta a w postaci zapisu:

„GMINA OTWARTA NA INWESTYCJE,

Z UPORZ DKOWAN  PRZESTRZENI , ROZWIJAJ CA SI

W ZGODZIE Z NATUR ”
Wskazuje ona na przewag  komparatywn  gminy, jak  jest bezpiecze stwo, spokój,

atrakcyjne, ale ciche otoczenie, rekreacyjna, nieco u piona atmosfera.

W Strategii rozwoju okre lono równie  zbiór celów strategicznych wraz

z planowanymi kierunkami dzia  w poszczególnych obszarach funkcjonowania gminy. Cele

strategiczne nie maj  okre lonej kolejno ci realizacji oraz nie jest te  okre lony ich koszt.

Wyznaczaj  one jedynie zakres najwa niejszych zada , z których realizacj  gmina chcia aby

si  upora  do roku 2015, kiedy zako czy si  kolejny okres programowania funduszy

strukturalnych (2007-2013).

Cele strategiczne i operacyjne obejmuj  znacz cy wachlarz kompetencji Gminy,

a du  cz  z nich mo na powi za  bezpo rednio z kierunkami rozwoju. Pomimo d szego

horyzontu czasowego obowi zywania i realizacji Strategii rozwoju w odniesieniu do PRL,

wi kszo  z zaproponowanych w niej rozwi za  inwestycyjnych i koncepcyjnych oddaje

bie ce potrzeby spo eczno ci lokalnej i jako takie mog  by  brane pod uwag  w procesach

decyzyjnych zwi zanych z opracowywaniem koncepcji rozwi za  o krótszym okresie

realizacji.

Mo na stwierdzi , e za enia merytoryczne PRL oraz sam fakt konieczno ci i

uszno ci opracowania przedstawionej w Programie koncepcji zgodne s  ze wszystkimi

celami gminy, których realizacja wymaga wdro enia konkretnych (wybranych) rozwi za

inwestycyjnych, przedstawionych poni ej:

Cel 1.  Aktywizacja gospodarcza gminy.

1.2.  Udost pnienie potencjalnym inwestorom atrakcyjnych terenów;

1.3.  Stworzenie warunków dla rozwoju sektora energetycznego wykorzystuj cego

        biomas ;
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Cel 2.  Parczew – gmina do której atwo trafi .

2.1.  Poprawa stanu infrastruktury drogowej – zwi kszenie mobilno ci mieszka ców

        i  bezpiecze stwa drogowego;

2.2.  Spo ecze stwo XXI w. - budowa spo ecze stwa informacyjnego w Gminie

        Parczew;

2.3. Wykorzystanie potencja u turystycznego poprzez popraw  dost pno ci do miejsc

        atrakcyjnych turystycznie;

Cel 3.  Poprawa jako ci ycia mieszka ców i ochrona walorów przyrodniczych gminy.

3.1.  Zapewnienie dost pu do sieci gazowej;

3.2.  Uporz dkowanie systemu gospodarki odpadami w gminie;

3.4.  Zapewnienie systemu gospodarki wodno- ciekowej w Gminie Parczew;

Cel 4.  Budowa to samo ci gminy w oparciu o jej zasoby i przewagi konkurencyjne.

4.2. Rozwój turystyki w oparciu o walory przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe
       Gminy;

„Aktywna  gmina” – Zapewnienie  dost pu  mieszka ców  gminy  do  bazy

       sportowo – rekreacyjnej;

Cel 5.  Zostaj  i yj  w Parczewie – przeciwdzia anie negatywnym zjawiskom

            spo ecznym i przestrzennym.

5.2.  Zagospodarowanie terenów zdegradowanych na obszarach wiejskich;

5.3.  Rewitalizacja Miasta Parczew;

4.9. Podsumowanie zgodno ci z dokumentami nadrz dnymi.

Poza wykazan  zgodno ci  z dokumentami okre laj cymi kierunki interwencji

polityki wspólnotowej w okresie 2007-2013, nale y podkre li , e niniejsza Strategia wpisuje

si  w horyzont czasowy oraz za enia, cele i kierunki dzia  zdefiniowane

w strategicznych dokumentach sektorowych na poziomie krajowym i regionalnym.

Poni ej wskazano na najwa niejsze z tych dokumentów, których wdro enie b dzie

mo liwe równie  poprzez realizacj  Strategii Rozwoju Gminy Parczew na lata 2007-2015.
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4.9.1. Strategia Zrównowa onego Rozwoju Polesia Zachodniego na lata
2004 – 2013.

Strategia Zrównowa onego Rozwoju Polesia Zachodniego jest dokumentem stworzonym

dla obszaru wyodr bnionego na podstawie podzia u administracyjnego Polski, a nie krainy

fizyczno-geograficznej, zatem obszar bada  strategii nie pokrywa si  z Polesiem Zachodnim

w rozumieniu fizyczno-geograficznym. Polesie Zachodnie to przylegaj ca do granicy z Bia orusi

i Ukrainy wschodnia cz  Województwa Lubelskiego obejmuj ca 25 jednostek administracyjnych

(22 gminy i 3 miasta – w tym Parczew), których samorz dy, z uwagi na jedno  spo eczn

i przyrodnicz  postanowi y podj  wspólne dzia ania na rzecz zrównowa onego rozwoju tego

nieformalnego subregionu. Celem strategicznym wspomagania rozwoju zrównowa onego na

obszarze Polesia Zachodniego jest: ochrona walorów przyrodniczych Polesia Zachodniego oraz

wykorzystanie ich dla rozwoju gospodarczego i materialnego awansu spo eczno ci lokalnej.

W Strategii Zrównowa onego Rozwoju Polesia Zachodniego bardzo du y nacisk po ono

na spójny rozwój turystyki, który powinien skoncentrowa  si  na realizacji nast puj cych zada :

- Poprawa wizerunku Polesia Zachodniego jako atrakcyjnego regionu dla rozwoju

ró norodnych form turystyki;

- Wspomaganie rozwoju przedsi biorczo ci w sektorze turystycznym z uwzgl dnieniem

poprawy stanu bazy i standardów wypoczynku;

- Promocja rejonu nadbu skiego dla rozwoju turystyki biznesowej i przygranicznej

- Propagowanie form turystyki naukowo-dydaktycznej;

- Tworzenie spójnego systemu informacji turystycznej w kraju i za granic  - wspó praca

transgraniczna z Bia orusi  i Ukrain .

4.9.2. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010.

Dokument kierunkowy przyj ty do realizacji Uchwa  Rady Ministrów nr 233

z dn. 29 grudnia 2006 r. Dokument okre la kierunki i zasady gospodarowania odpadami

w najbli szej perspektywie czasowej, ze szczególnym uwzgl dnieniem zwi kszenia roli stosowania

alternatywnych, do sk adowania, form gospodarki odpadami, w tym m.in. wtórnym ich

wykorzystaniem, prowadzeniem selektywnej zbiórki itp.
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4.9.3. Plan gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego.

Dokument strategiczny przyj ty Uchwa  Sejmiku Województwa Lubelskiego

nr IX/134/03 z  dn. 16 czerwca 2003 r.

Dokument ten definiuje system gospodarki odpadami przewidziany do wdro enia w woj.

lubelskim, a tak e okre la harmonogram wprowadzenia niezb dnych zmian w istniej cym

systemie. Jednym z g ównych d ugoterminowych celów tego planu jest znaczne ograniczenie

(do 53 % w 2013 r.) ilo ci odpadów umieszczanych na sk adowiskach. Przyk adowo

w powiecie parczewskim przewiduje si  powstanie zak adu zagospodarowania odpadów.

4.9.4. Program usuwania wyrobów zawieraj cych azbest dla  terenu
województwa lubelskiego.

Sejmik Województwa Lubelskiego w dniu 28 listopada 2005 r. Uchwa  Nr

XLI/616/05 przyj  "Program usuwania wyrobów zawieraj cych azbest dla terenu

województwa lubelskiego". Program ten stanowi element "Planu gospodarki odpadami".

Program okre la cele gospodarki tym szczególnym rodzajem odpadów w bardzo d ugiej

perspektywie, bo a  do 2032 r., kiedy to przewiduje si  bezpieczne usuni cie wszystkich

wyrobów zawieraj cych azbest z terenu województwa i unieszkodliwienie odpadów

azbestowych. Nad wprowadzaniem i realizacj  Programu na obszarze województwa

lubelskiego czuwa  b dzie Centrum Zarz dzania Gospodark  Odpadami (CZGO), które

powsta o w 2005 roku w Urz dzie Marsza kowskim.

Dostrzegaj c jak du y jest to problem, Gmina Parczew zleci przeprowadzenie analizy w tym

zakresie i zostanie opracowany Gminny program usuwania azbestu.

4.9.5. Program Rozwoju Alternatywnych róde  Energii dla Województwa
Lubelskiego.

Dokument, opracowany przez samorz d województwa w 2006 r., obrazuje m.in.

potencjalne kierunki rozwoju sektora energii wykorzystuj cego ród a odnawialne, wskazuj c

m.in. na fakt du ych zasobów tego typu w woj. lubelskim. Gmina Parczew oraz pozosta e

tereny powiatu charakteryzuj  si  du ym potencja em produkcji i wykorzystania biomasy.
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5.   Oczekiwane wska niki osi gni  Planu Rozwoju Lokalnego.

Warto  wska ników osi gni  PRL mo na zidentyfikowa  na podstawie kumulacji

wska ników, które s  lub zostan  okre lone dla poszczególnych projektów lub zostan

sprecyzowane w trakcie ostatecznego opracowania wniosków i dokumentacji, która b dzie

przymiotem aplikacji do RPO Województwa Lubelskiego. Osi gni cie poszczególnych

wska ników uzale nione jest od realizacji projektów przy znacz cym wspó udziale funduszy

strukturalnych. Poni sze wska niki obejmuj  efekty realizacji projektów, których rozpocz cie

planuje si  w latach 2007 - 2013.

Wi kszo  ze wska ników wy szego poziomu (tzn. rezultaty) zostanie okre lona

dopiero podczas realizacji studiów wykonalno ci dla poszczególnych inwestycji, gdzie

wykazuje si  bezpo redni wp yw projektów na otoczenie spo eczno-gospodarcze.

Ze wzgl du na ograniczone rodki finansowe gminy, realizacja du ej cz ci projektów

przedstawionych w rozdziale 4. zale y od otrzymania dofinansowania z EFRR, Funduszu

Spójno ci lub/i innych róde  zewn trznych. Bior c pod uwag  bud et jednostki oraz du y

niedobór rodków w stosunku do potrzeb zagwarantowanych w RPO, projekty te b  mia y

charakter zast pczy, tzn. b  realizowane tylko te, które zostan  pozytywnie rozpatrzone

przez odpowiednie Instytucje Zarz dzaj ce Programami Operacyjnymi.

Efekty realizacji projektów ze wzgl du na zró nicowan  ich tematyk  b  mia y

ró ny charakter, jednak sprowadza  si  b  do realizacji celów poszczególnych osi

priorytetowych i dzia  okre lonych w RPO Województwa Lubelskiego oraz innych

programów operacyjnych. Przedsi wzi cia z zakresu kanalizacji sanitarnej poskutkuj

ciw  ochron  wód powierzchownych, stanowi cych w du ej mierze o atrakcyjno ci

turystycznej gminy. Zmniejszona zostanie ilo  zanieczyszczonych w ci gu roku cieków, co

bezpo rednio prze y si  na popraw  warunków bytowania wielu rodzimych gatunków

ro lin i zwierz t, co jeszcze bardziej przyczyni si  do zwi kszenia atrakcyjno ci. Natomiast

projekty z zakresu infrastruktury drogowej poskutkuj  przede wszystkim popraw

bezpiecze stwa mieszka ców, zwi kszeniem dost pu mieszka ców do infrastruktury

turystycznej i przygotowanie terenów pod przysz e inwestycje.

Poni ej okre lono przyk adowe wska niki, które zostan  uszczegó owione na etapie

opracowywania zapisów projektów inwestycyjnych, aplikowanych do poszczególnych

programów operacyjnych.

Ze wzgl du na stan przygotowania zada , które wymagaj  znacznego doprecyzowania,

nie podano warto ci liczbowych wska ników, lecz jedynie wskazano na ich rodzaje. Ponadto



.                                   Plan  Rozwoju  Lokalnego  Gminy  Parczew  na  lata  2007 – 2015 .

Biuro  Doradcze  PLUS  Andrzej  Pryzowicz 128

cz  wska ników ma charakter niemierzalny lub bardzo trudny do zmierzenia, a cz  z nich

dzie mo liwa do osi gni cia w dalszej perspektywie po zako czeniu inwestycji.

Przy ostatecznym definiowaniu wska ników na poziomie projektu nale y równie

pami ta  o tym, e na potrzeby realizacji RPO w latach 2007 - 2013 okre lona zostanie

zamkni ta lista wska ników, którymi nale y pos ugiwa  si  w procesie programowania

dzia  inwestycyjnych.

Tabela 42.  Proponowane wska niki osi gni  Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Parczew,
na poziomie projektu:

Lp. Nazwa  wska nika Jednostka miary

1. ugo  wybudowanych dróg gminnych z towarzysz
kanalizacj  teletechniczn km

2. ugo  wybudowanych utwardzonych poboczy km

3. ugo  wybudowanych ci gów pieszo-rowerowych km

4. ugo  wybudowanych chodników km

5. Liczba wybudowanych przy czy (przykanalików) kanalizacji
deszczowej szt.

6. Liczba zmodernizowanych przy czy (przykanalików)
kanalizacji deszczowej szt.

7. Liczba wybudowanych innych obiektów infrastruktury
drogowej szt.

8. Liczba wybudowanych obiektów budowlanych szt.

9. Liczba budynków poddanych modernizacji szt.

10. Powierzchnia budynków poddanych modernizacji m2

11. Liczba budynków poddanych termomodernizacji szt.

12. Powierzchnia budynków poddanych termomodernizacji m2

13. Powierzchnia budynków poddanych remontowi/przebudowie
infrastruktury technicznej m2

14. Liczba wybudowanych przepompowni cieków szt.

15. Liczba zmodernizowanych przepompowni cieków szt.

16. ugo  wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej km

17. ugo  wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej km

18. ugo  zmodernizowanej sieci wodoci gowej km

19. Liczba gospodarstw domowych/budynków obs ugiwanych przez
oczyszczalni cieków liczba

20. Liczba zmodernizowanych przepompowni cieków liczba

21. Powierzchnia obiektów zaadaptowanych na cele kulturowe m2

22.
Powierzchnia wybudowanych/wyremontowanych obiektów
infrastruktury spo ecznej, w tym g ównie edukacyjnych i
sportowych

m2
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Tabela 43.  Proponowane wska niki osi gni  Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Parczew,
na poziomie rezultatu:

Lp. Nazwa wska nika Jednostka miary

1. Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które sta y si  dost pne w
wyniku realizacji projektu ha

2. Powierzchnia terenów inwestycyjnych z dost pem do sieci
kanalizacji sanitarnej oraz innych mediów ha

3. Liczba nowych przedsi biorstw na obszarze zdefiniowanym przez
beneficjenta szt.

4. redni czas przejazdu mi dzy dwoma punktami sieci drogowej minuty

5. Nat enie ruchu na drodze pojazdy/h

6. Liczba gospodarstw domowych/budynków pod czonych do sieci
kanalizacji sanitarnej szt.

7. Liczba osób korzystaj cych z sieci kanalizacji sanitarnej osoby

8. ugo  sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy km

9. ugo  sieci kanalizacji deszczowej na terenie gminy km

10. ugo  sieci wodoci gowej na terenie gminy km

11. Liczba osób korzystaj cych z sieci wodoci gowej osoby

12. Stosunek ilo ci budynków pod czonych do wodoci gu do
wszystkich budynków w gminie %

13. Powierzchnia terenów inwestycyjnych z dost pem do sieci
wodoci gowej ha

14. Ilo  oczyszczonych cieków m3/dob

15. Poziom wska ników fizykochemicznych oczyszczonych cieków mg/dm3

16. Liczba nowych miejsc pracy szt.

17. Liczba osób korzystaj cych z infrastruktury sportowo-rekreacyjnej osoby

18. Liczba wydarze  organizowanych w kompleksie konferencyjnym szt.
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6.   Plan finansowy na lata 2007 - 2015.

Plan finansowy realizacji PRL uwzgl dnia priorytetowe projekty okre lone w

rozdziale 4. dokumentu, których realizacj  planuje si  w ci gu 9 najbli szych lat. W analizie

przyj to optymistyczny scenariusz pozyskiwania rodków finansowych w ramach RPO lub

Programu Operacyjnego „Infrastruktura i rodowisko”  na wszystkie planowane projekty.

Dla takich projektów okre lono maksymalny pu ap dofinansowania projektów

gminnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na poziomie 85% kosztów

kwalifikowanych ( cznie z kosztami przygotowawczymi obejmuj cymi opracowanie

dokumentacji technicznej i innych niezb dnych za czników. W zestawieniu planowanych

wydatków uj to wk ad w asny gminy, na który mog  sk ada  si  obok rodków w asnych

bud etu gminy równie rodki pozyskane z innych róde  (np. po yczki i kredyty – m.in.

kredyt na prefinansowanie inwestycji, rodki z WFO iGW itp.). Nale y jednak wzi  pod

uwag  fakt, e rzeczywisty poziom dofinansowania projektów ze rodków funduszy

strukturalnych mo e by  na ni szym poziomie ni  85 %, co wynika z obj cia wielu obszarów

wsparcia zasadami pomocy publicznej, a tak e z konieczno ci sformu owania dla ca ego

okresu „ ycia” inwestycji analizy finansowej pozwalaj cej okre li  tzw. „luk  finansow ”.

Fakt, e dany typ projektu kwalifikuje si  do wsparcia przez EFRR nie oznacza, e

wszystkie wydatki, które zostan  poniesione podczas jego realizacji mog  zosta

zakwalifikowane do refundacji. Dlatego od projektodawców wymaga si , by w ramach

swojego projektu okre lili zarówno koszty kwalifikuj ce si  do wsparcia, jak i koszty

niekwalifikuj ce si . Wi ce potwierdzenie wysoko ci poniesionych wydatków, które

zostan  refundowane beneficjentowi, stanowi umowa realizacji projektu.

Horyzont czasowy kwalifikowalno ci wydatków.

Czasookres realizacji poszczególnych zada  wynika przede wszystkim ze stanu

przygotowania tych inwestycji do rzeczowej realizacji oraz okresu weryfikacji wniosków

przez samorz d regionalny. Czynniki te zadecyduj  o tym, e jedynie niewielkie p atno ci

 realizowane w 2008 roku, natomiast zdecydowana wi kszo  kosztów zwi zanych

z pracami inwestycyjnymi zostanie poniesiona przez gmin  w latach nast pnych (po

podpisaniu stosownych umów z Instytucjami Zarz dzaj cymi / Po rednicz cymi

i wykonawcami prac) – maksymalnie do po owy 2015 roku, czyli roku zamkni cia realizacji

programów operacyjnych. Podane w zestawieniu inwestycje mog  generowa  nieznacznie

wi ksze wydatki zwi zane z przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji i niezb dnych

za czników, jednak nie b  one znacz co wp ywa  na poczynione symulacje finansowe.
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W danych ukazanych w zamieszczonej poni ej tabeli finansowej, obejmuj cej

najwa niejsze zadania inwestycyjne obj te niniejszym PRL, wynika, e w latach 2007 - 2013

na realizacj  wszystkich zada  okre lonych w Planie Rozwoju Lokalnego, przy monta u

finansowym zak adaj cym maksymalny mo liwy wk ad Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego (85% w przypadku wi kszo ci przedsi wzi ), powinny z tego funduszu

zosta  zaanga owane rodki w wysoko ci 78 943 750,00 PLN.

Dope nieniem monta u finansowego s rodki, które Gmina Parczew wygospodaruje

jako wk ad w asny. Mog  one obejmowa  oprócz rodków bud etowych inne pozyskane

z zewn trznych róde  finansowania kwoty (np. dotacje z WFO iGW).

W latach 2007 – 2013 wk ad ten oszacowano na 21 451 250,00 PLN ,  w tym:

- w roku 2007 – 2 050 000,00 PLN

- w roku 2008 – 4 320 500,00 PLN

- w roku 2009 – 5 124 250,00 PLN

- w roku 2010 – 4 232 250,00 PLN

- w roku 2011 – 2 899 250,00 PLN

- w roku 2012 – 1 669 000,00 PLN

- w roku 2013 – 1 156 000,00 PLN

Bardzo wa nym elementem, który musi zosta  wzi ty pod uwag  w procesie

formu owania bud etów dla kolejnych przedsi wzi , jest konieczno  wykazania w bud ecie

gminy lub odpowiedniej uchwale intencyjnej zabezpieczenia nie tylko wk adu w asnego dla

poszczególnych projektów, ale tak e ca kowit  warto  danego przedsi wzi cia w pierwszym

kwartale jego rzeczowej realizacji (zgodnie z harmonogramem) oraz rodki na pokrycie

w ca ci kosztów niekwalifikowanych.

Nale y pami ta  o tym, e dotacji z EFRR nie mo na czy  z dotacjami innych

funduszy Unii Europejskiej.

Szczegó ow  analiz  zapotrzebowania na rodki niezb dne do realizacji 14 projektów

w ramach Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Parczew  przedstawiono w poni szej tabeli.
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Tabela 44.  Planowane finansowanie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Parczew w latach 2007-2013 [w tys. PLN]
RAZEM 2007 2008 2009 2010

Lp. Nazwa projektu
FE* WW** FE WW FE WW FE WW FE WW

1..
Rozbudowa sieci
kanalizacyjnej w
aglomeracji Parczew

10710,00 7400,00 - 40,00 2070,00 1430,00 3580,00 2440,00 1970,00 1350,00

2.
Budowa kompleksu
sportowo-rekreacyjnego w
Parczewie 25500,00 4765,00 - 265,00 8500,00 1500,00 8500,00 1500,00 8500,00 1500,00

3.
Termomodernizacja
placówek szkolnych na
terenie Gminy Parczew

1445,00 1950,00 - 1695,00 1445,00 255,00

4. Zagospodarowanie terenów
inwestycyjnych 3400,00 650,00 - 50,00 1700,00 300,00 1700,00 300,00

5.
Modernizacja systemu
komunikacyjnego miasta
Parczewa – cz  Zachodnia

9 860,00 1740,00 - - 2975,00 525,00 3400,00 600,00 3485,00 615,00

6.
Rewitalizacja osiedli
mieszkaniowych w
Parczewie – modernizacja
systemu komunikacyjnego

1125,00 225,00 - - 1125,00 225,00

7.

Budowa dróg wiejskich:
Komarne, Brudno,
Przew oka, Wola
Przew ocka, Królewski
Dwór-Koczergi

6196,50 1093,50 - - 484,50 85,50 1190,00 210,00 1377,00 243,00

8. Odnowa i rozwój wsi 497,25 87,75 - - - - 123,25 21,75 123,25 21,75
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Tabela 44.  Planowane finansowanie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Parczew w latach 2007-2013  [w tys. PLN] –  cd.

9.

Stworzenie Programu i
systemu zagospodarowania
odpadów na terenie Gminy
Parczew

170,00 30,00 - - - - 42,50 7,50 42,50 7,50

10.

Wykonanie sieci
wodoci gowej w
miejscowo ciach: Buradów,
Pohulanka, Komarne,
Micha ówka

1020,00 180,00 - - - - 255,00 45,00 255,00 45,00

11.
Kanalizacja miejscowo ci
Ty mienica i Babianka wraz
z lokaln  oczyszczalni
cieków

5100,00 900,00 - - - - - - 2550,00 450,00

12.
Kanalizacja miejscowo ci
Przew oka wraz z lokaln
oczyszczalni cieków

5100,00 900,00 - - - - - - - -

13.

Zagospodarowanie terenów
w zakresie turystyki i
rekreacji, w tym:
zagospodarowanie zbiornika
wodnego w Parczewie,
budowa cie ek i szlaków
rowerowych

850,00 150,00 - - - - - - - -

14.

Budowa dróg wiejskich:
Buradów, Pohulanka-Laski-
Komarne, Królewski Dwór,
Szytki, Wierzbówka,
Kol.Babianka

7820,00 1380,00 - - - - - - - -

RAZEM 78943,75 21451,25 - 2050,00 18299,50 4320,50 18790,75 5124,25 18302,75 4232,25
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Tabela 44.  Planowane finansowanie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Parczew w latach 2007-2013  [w tys. PLN] –  cd.
2011 2012 2013 OGÓ EM

Lp. Nazwa projektu
FE* WW** FE WW FE WW

1. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej
w aglomeracji Parczew 2250,00 1550,00 480,00 340,00 360,00 250,00 18110,00

2. Budowa kompleksu sportowo-
rekreacyjnego w Parczewie - - - - - - 30265,00

3.
Termomodernizacja placówek
szkolnych na terenie Gminy
Parczew - - - - - - 3395,00

4. Zagospodarowanie terenów
inwestycyjnych - - - - - - 4050,00

  5.
Modernizacja systemu
komunikacyjnego miasta
Parczewa – cz  Zachodnia

- - - - - - 11600,00

6.

Rewitalizacja osiedli
mieszkaniowych w Parczewie –
modernizacja systemu
komunikacyjnego - - - - - - 1500,00

7.

Budowa dróg wiejskich:
Komarne, Brudno, Przew oka,
Wola Przew ocka, Królewski
Dwór-Koczergi

1530,00 270,00 1615,00 285,00 - - 7290,00

8. Odnowa i rozwój wsi 123,25 21,75 127,50 22,50 - - 585,00
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Tabela 44.  Planowane finansowanie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Parczew w latach 2007-2013  [w tys. PLN] -  cd.

9.
Stworzenie Programu i systemu
zagospodarowania odpadów na
terenie Gminy Parczew 42,50 7,50 42,50 7,50 - - 200,00

10.

Budowa sieci wodoci gowej w
miejscowo ciach: Buradów,
Pohulanka, Komarne,
Micha ówka 255,00 45,00 255,00 45,00 - - 1200,00

11.
Kanalizacja miejscowo ci
Ty mienica i Babianka wraz z
lokaln  oczyszczalni cieków 2550,00 450,00 - - - - 6000,00

12.
Kanalizacja miejscowo ci
Przew oka wraz z lokaln
oczyszczalni cieków - - 2550,00 450,00 2550,00 450,00 6000,00

13.

Zagospodarowanie terenów w
zakresie turystyki i rekreacji, w
tym: zagospodarowanie
zbiornika wodnego w
Parczewie, budowa cie ek i
szlaków rowerowych

425,00 75,00 425,00 75,00 - - 1000,00

14.

Budowa dróg wiejskich:
Buradów, Pohulanka-Laski-
Komarne, Królewski Dwór,
Szytki, Wierzbówka,
Kol.Babianka

2720,00 480,00 2516,00 444,00 2584,00 456,00 9200,00

RAZEM 9895,75 2899,25 8011,00 1669,00 5494,00 1156,00 100395,00

*      - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – maks. 85 % / Fundusz Spójno ci – maks. ok. 65%
**    - Wk ad w asny gminy Parczew / inne rodki publiczne pozyskane przez gmin  na realizacj  inwestycji – 15% / ok. 35%
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7.   System wdra ania.

Przedsi wzi cia przewidziane do realizacji w ramach PRL Miasta i Gminy Parczew

maj  charakter inwestycyjny, co wynika z definicji obszarów wsparcia Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz zapisów Szczegó owego opisu osi priorytetowych

RPO, a tak e innych przewidzianych do wdra ania w okresie 2007 - 2013 programów

pomocowych.

System wdra ania PRL w Gminie Parczew b dzie wzorowany na wymogach

okre lonych dla wdra ania poszczególnych projektów w ramach programów operacyjnych

oraz aktów prawnych zwi zanych z wdra aniem funduszy strukturalnych (m.in.

Rozporz dzenie Rady (WE) 1083/2006, Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady

1080/2006, Rozporz dzenie KE 1828/2006, wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego,

rozporz dzenia dot. pomocy publicznej) oraz innymi przygotowanymi przez instytucje

zaanga owane we wdra anie Programów Operacyjnych na lata 2007-2013, dokumentami

metodycznymi i aktami prawnymi.

ówn  rol  w przygotowaniu odpowiednich wniosków aplikacyjnych, zgodnych

ównie z formatem wniosku do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz

Funduszu Spójno ci, a w dalszej perspektywie czasowej tak e innych programów, odegraj

pracownicy Urz du Miejskiego w Parczewie, którzy b  odpowiedzialni za pe en nadzór nad

realizacj  zada  okre lonych w niniejszym Planie. Koordynacj  nad opracowaniem wniosków

o dofinansowanie dot. inwestycji komunalnych pozostaj cych w gestii Urz du Miejskiego,

które b  przedmiotem aplikowania do ró norakich funduszy pomocowych, b dzie pe ni

Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Ochrony rodowiska, w którego

kompetencjach le y m.in. prowadzenie inwestycji komunalnych.

Rol  koordynatora wdra ania za  ca ego Planu Rozwoju Lokalnego, szczególnie

pod k tem monitoringu i oceny efektów jego wdra ania przez instytucje merytorycznie

odpowiedzialne za wdra anie przedsi wzi  inwestycyjnych, pe ni  b dzie jednostka

w strukturze UM Parczew, odpowiedzialna za promocj  i rozwój gminy.

ówne zadania osób zaanga owanych w przygotowanie i realizacj  projektów

inwestycyjnych:

przygotowanie dokumentacji technicznej (nadzór nad pracami projektantów i innych

zewn trznych ekspertów), studiów wykonalno ci zgodnych z wytycznymi Instytucji

Zarz dzaj cych oraz innych za czników niezb dnych do realizacji projektu (w tym

raportu z oceny oddzia ywania na rodowisko);

nadzór techniczny i merytoryczny nad prac  In yniera/Menad era Projektu,
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przygotowanie wniosków wed ug obowi zuj cych procedur i zasad oraz z enie ich

w odpowiednim terminie w Instytucji Wdra aj cej dany program,

przygotowywanie wniosków o refundacj  poniesionych wydatków,

wspó prac  z jednostkami podleg ymi realizuj cymi projekty finansowane z bud etu

gminy (pomoc tym jednostkom w przygotowaniu dokumentacji),

wspó prac  z samorz dem powiatowym i regionalnym,

wspó prac  z Instytucj  Zarz dzaj /Instytucj  Po rednicz  w zakresie

wdra anych projektów,

przygotowanie odpowiedniej dokumentacji niezb dnej w razie przeprowadzenia

kontroli realizacji projektów przez instytucje uprawnione (m.in. Instytucj

Zarz dzaj , Urz dy Kontroli Skarbowej, Instytucje Certyfikuj ce, uprawnione

organy Komisji Europejskiej),

nadzór nad terminow  (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym) realizacj

Planu Rozwoju Lokalnego (monitoring),

zgodn  z wymogami funduszy strukturalnych archiwizacj  dokumentacji,

opracowywanie zgodnie z zapisami umów finansowania projektów okresowych,

rocznych i ko cowych sprawozda  z realizacji projektów,

zapewnienie w ciwej z wytycznymi EFRR, Funduszu Spójno ci oraz EFROW

promocji projektów, ze szczególnym uwzgl dnieniem faktu zaanga owania rodków

unijnych.

Nadzór nad ca ci  realizowanych projektów sprawuje osobi cie Burmistrz

Parczewa, natomiast nadzór nad kwestiami finansowymi zwi zanymi z realizacj  projektów

sprawuje Skarbnik Gminy oraz podleg y mu Referat Finansowy, który kontrasygnuje

wszystkie dokumenty (zgodnie ze statutem jednostki).

Do g ównych zada  pracowników odpowiedzialnych za finanse nale y m.in.:

opracowanie harmonogramów p atno ci,

dba  o zabezpieczenie wydzielonych subkont na potrzeby realizowanych zada ,

akceptacja  wniosków  o  refundacj   poniesionych  wydatków  ze  rodków

funduszy strukturalnych, bud etu pa stwa i innych róde  zgodnie

z  okre lonymi  przez  dysponentów  zasadami,

dokonywanie p atno ci na rzecz wykonawców robót,

dokonywanie p atno ci na rzecz innych jednostek zaanga owanych w realizacj

projektów.
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Uproszczon  struktur  wdra ania Programu Rozwoju Lokalnego w Gminie Parczew

przedstawia poni szy schemat.

Rysunek 2.  Schemat wdra ania Planu Rozwoju Lokalnego w Gminie Parczew

                                                     informacja  nt. realizacji Planu Rozwoju Lokalnego

podleg  formalna

wspó praca, przekazywanie dokumentów i p atno ci (zgodnie z kompetencjami)

oznaczenia:

Burmistrz Parczewa

Referat Inwestycji, Planowania
Przestrzennego i Ochrony rodowiska
/procedury przetargowe, nadzór nad
realizacj  inwestycji/ Jednostka w strukturze UM Parczew

odpowiedzialna za rozwój i promocj

Jednostki podleg e
samorz dowi gminy

Skarbnik
Gminy /
Referat
Finansowy

Mieszka cy gminy,
podmioty zewn trzne

Instytucje regionalne
i centralne

Wykonawcy
robót

Z-ca Burmistrza
Parczewa
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8.   Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji spo ecznej.

8.1. Monitoring realizacji / post pu zada  Planu Rozwoju Lokalnego.

Realizacja wszystkich zamierze  Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Parczew, ze

wzgl du na ograniczony bud et roczny gminy oraz realizacj  wielu zada  w asnych, nie

koniecznie o charakterze inwestycyjnym, uzale niony jest od otrzymania dofinansowania ze

rodków zewn trznych, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego m.in. w ramach

RPO, a tak e Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, finansowanego ze

rodków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zgodnie z Art. 60 Rozporz dzenia Rady (WE) 1083/2006 z dn. 11 lipca 2006 roku

wprowadzaj cego ogólne przepisy dotycz ce funduszy strukturalnych, Instytucja

Zarz dzaj ca zapewnia, e projekty s  realizowane zgodnie ze wszystkimi zasadami

okre lonymi w tym Rozporz dzeniu. Z tego wzgl du nale y zapewni  monitorowanie

projektów, które obejmuje zarówno monitoring rzeczowy, b cy elementem zarz dzania

poprzez cele okre lone w programie, jak i monitoring wska ników finansowych, b cych

funkcj  zarz dzania finansowego.

Monitoring realizacji PRL b dzie ci le skorelowany z monitoringiem osi gni cia

celów poszczególnych projektów prowadzonych zgodnie z zapisami dokumentów

programowych oraz innych wytycznych zwi zanych z wdra aniem RPO w województwie

lubelskim. Monitoring realizacji projektów odbywa  si  b dzie zgodnie z zapisami umów

finansowania projektów, wg których beneficjenci s  zobligowani do sk adania raportów

zgodnie z przygotowanymi formami (w wersji papierowej i elektronicznej) w nast puj cych

terminach:

- raporty okresowe   – sk adane przynajmniej raz na kwarta , w ci gu 7 dni roboczych

od zako czenia okresu sprawozdawczego,

- raporty roczne       – w ci gu 15 dni roboczych od zako czenia roku kalendarzowego,

- raporty ko cowe    – w ci gu 15 dni roboczych od zako czenia realizacji projektu.

Liczba i charakter sk adanych raportów zale y od harmonogramu rzeczowo-finansowego

realizowanych projektów i zapisów umowy finansowania projektów.

Raport kwartalny za czwarty kwarta  sk adany jest cznie z raportem rocznym.

Dodatkowo beneficjent b dzie zobowi zany umow  do niezw ocznego informowania

instytucj  wdra aj  o ujawnionych nieprawid owo ciach w realizacji Projektu.

Za koordynacj  przygotowania i przekazywanie raportów monitoringowych do

odpowiednich instytucji odpowiedzialny jest pracownik / jednostka w strukturze UM

odpowiedzialna za promocj  i rozwój gminy, który w tym obszarze wspó pracuje z innymi
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komórkami Urz du oraz innymi instytucjami bezpo rednio zaanga owanymi w realizacj

projektów. Na podstawie raportów, które podlegaj  ka dorazowo zatwierdzeniu przez

Burmistrza, b  osób odpowiedzialnych za realizacj  poszczególnych projektów, mo liwe

dzie dokonanie obiektywnej oceny realizacji zamierze  Planu Rozwoju Lokalnego.

8.2. Ocena realizacji Planu Rozwoju Lokalnego.

Raz do roku, wraz z ocen  realizacji innych dokumentów programowych gminy

z perspektywy realizacji bud etu gminy, w adze samorz dowe b  mia y za zadanie

podsumowa  realizacj  zamierze  inwestycyjnych przedstawionych w PRL przypadaj cych

na poprzedni rok i rozpisa  szczegó owe zadania na rok bie cy, uwzgl dniaj ce m.in. post p

realizacji projektów i harmonogram wnioskowania o kolejne rodki zgodnie z terminami

aplikowania do RPO okre lonymi przez Zarz d Województwa Lubelskiego lub pozosta ych

Programów Operacyjnych, okre lonymi przez dysponentów innych programów pomocowych

finansowanych ze rodków m.in. Unii Europejskiej.

Podsumowanie realizacji PRL b dzie przedk adane do oceny Radzie Miejskiej.

Podsumowanie w formie skróconego raportu zawiera  b dzie m.in. kopie raportów

dotycz cych realizacji projektów, o których mowa w podrozdziale 8.1 oraz wnioski

z prowadzonych dzia  informacyjnych i promocyjnych PRL, które s  przedmiotem

rozwa  w podrozdziale 8.4. Miar  po redniej oceny realizacji PRL, który koncentruje si  na

wdro eniu skonkretyzowanych pod wzgl dem rzeczowym i finansowym dzia

inwestycyjnych, b dzie decyzja Rady odno nie akceptacji wykonania bud etu, a tym samym

dzia alno ci organów wykonawczych w gminie, za rok poprzedni. Ocenie PRL zostanie

po wiecony punkt obrad sesji Rady Miejskiej w Parczewie w miesi cu lutym b  marcu

ka dego roku, na któr  zostan  zaproszeni przedstawiciele podmiotów zaanga owanych

w realizacj  projektów, w czaj c w to grono partnerów spo ecznych oraz przedstawicieli

Samorz du Powiatu Parczewskiego oraz samorz du województwa.

Ocena PRL jest skutkiem interpretacji danych zebranych i skumulowanych w procesie

monitoringu opisanego w rozdziale 8.1.

Ocena realizacji PRL opiera  si  zatem b dzie na elemencie finansowym, czyli

zgodno ci zamierze  finansowych planu (rozdzia  6) z ich rzeczywist  realizacj  oraz

wynikaj cym z tego elemencie rzeczowym, czyli stopniu osi gni cia podstawowych

wska ników produktu i rezultatu okre lonych w rozdziale 5 PRL oraz we wnioskach

aplikacyjnych dla ka dego projektu.
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8.3. Wspó praca pomi dzy sektorem publicznym, prywatnym i
organizacjami pozarz dowymi.

Plan Rozwoju Lokalnego wskazuje na obszary konieczne do wsparcia z punktu

widzenia mieszka ców gminy oraz organizacji na jej terenie funkcjonuj cych. Zamierzenia

inwestycyjne okre lone w rozdziale 3 wynikaj  ze zg aszanych potrzeb w adzom Parczewa.

Ze wzgl du na stosunkowo ma  powierzchni  gminy w skali województwa kontakt

z potencjalnymi odbiorcami efektów projektów jest u atwiony. Nieoceniony wk ad

w kreowanie polityki rozwoju gminy ma obok sektora publicznego (w adz samorz dowych

i przedstawicieli instytucji publicznych) równie  sektor prywatny i instytucje spo eczne.

adze gminy licz  na jeszcze wi ksze zaanga owanie instytucji niepublicznych

(szczególnie organizacji po ytku publicznego) i mieszka ców gminy w realizacj  idei

rozwoju spo eczno-gospodarczego. B dzie to jednak mo liwe tylko poprzez realizacj

inicjatyw oddolnych, szczególnie o charakterze nieinwestycyjnym i cis  wspó prac  w tym

zakresie w szczególno ci z podobnymi instytucjami funkcjonuj cymi w innych gminach oraz

w ca ym regionie.

Pracownicy administracji gminnej w miar  posiadanych mo liwo ci

(za po rednictwem komórki zajmuj cej si  promocj  i szeroko rozumianym rozwojem gminy)

 zach ca  zarówno inne instytucje (publiczne i niepubliczne), jak równie

przedsi biorców i osoby fizyczne do wzmo onej aktywno ci w pozyskiwaniu zewn trznych

funduszy na prowadzon  przez nich dzia alno .

8.4. Upowszechnianie rezultatów realizacji Planu Rozwoju
Lokalnego.

Bardzo wa nym elementem, niejednokrotnie decyduj cym o sukcesie realizowanych

przedsi wzi , jest upowszechnianie osi gni  zwi zanych z realizacj  PRL oraz zach canie

do pe nego korzystania z udost pnionych dzi ki niemu mo liwo ciami.

Najwa niejszym narz dziem komunikacyjnym z potencjalnymi odbiorcami informacji

w dobie rozwijaj cego si  spo ecze stwa informacyjnego, obok bezpo rednich kontaktów

z zainteresowanymi, jest sie  internetowa.  Gmina funkcjonuje w systemie internetowym za

po rednictwem w asnej witryny www.parczew.com a tak e poprzez Biuletyn Informacji

Publicznej  (BIP)  – www.miastoparczew.bip.lublin.pl w obr bie którego w adze gminne

publikuj  wszelkie dokumenty i efekty przedsi wzi  realizowanych dla dobra spo eczno ci

lokalnej. Sie  internetowa stwarza nieograniczone mo liwo ci w zakresie m.in. promocji

http://www.parczew.com
http://www.miastoparczew.bip.lublin.pl
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osi gni  PRL i zach cenia podmiotów maj cych siedzib  na terenie gminy i poza ni  do

korzystania z jego efektów.

Du e znaczenie dla przysz ego rozwoju ma wykorzystanie potencja u gospodarczego,

stworzonego dzi ki realizacji PRL. Nie wolno zapomina  o rosn cych wci  walorach

przyrodniczych (szczególnie poprzez zintensyfikowanie procesów ochrony rodowiska), które

w po czeniu z impulsami zach caj cymi do wzmo enia dzia alno ci turystycznej równie

wp yn  na ogólnie odbieran  popraw  sytuacji.

Wa nym elementem b dzie umieszczenie odno ników do strony internetowej gminy

na innych, cz sto odwiedzanych portalach internetowych (np. witrynie samorz du

województwa lubelskiego – www.lubelskie.pl ), co w znacznym stopniu pozwoli na nisko-

kosztow  promocj  gminy, jej osi gni  i dziedzictwa.

W celu dotarcia z informacj  i propozycj  wspó pracy do jak najwi kszej grupy

zainteresowanych wa ne b dzie wykorzystanie innych, tradycyjnych no ników informacji,

jak lokalna i regionalna prasa oraz regionalne rozg nie radiowe i telewizyjne.

Dla przybli enia zagadnie  zwi zanych z realizacj  PRL i przekonania wszystkich

mieszka ców do tej idei i wi kszego zaanga owania w czynne wsparcie rozwoju gminy

planowane jest organizowanie dorocznych otwartych spotka  ze wszystkimi

zainteresowanymi osobami, na których dyskutowane b  efekty realizowanych dot d

projektów i zamierzenia na przysz .

http://www.lubelskie.pl
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Wykaz wyst puj cych w tek cie opracowa :
I.   Tabele:

Tabela   1.   Porównanie podstawowych danych [na dzie  31.XII.2005]
Tabela   2.   Stopie  pokrycia poszczególnych klas siedlisk w OSO „Dolina Ty mienicy”
Tabela   3. Stopie  pokrycia poszczególnych klas siedlisk w OSO „Lasy Parczewskie”
Tabela   4. Zestawienie podstawowych informacji dotycz cych OSO „Dolina Ty mienicy”
                     i  OSO „Lasy Parczewskie”
Tabela   5.   Obiekty zbiorowego zakwaterowania w Gminie Parczew
Tabela   6. Lista stanowisk archeologicznych; wg AZP na obszarze 69-84
Tabela   7. Stan ludno ci w Gminie Parczew
Tabela   8. Stan ludno ci i ruch naturalny w Gminie Parczew
Tabela   9. Podstawowe wska niki demograficzne
Tabela 10.   Prognoza  ludno ci w powiecie parczewskim do  2030  roku, na tle Polski i
                    regionu
Tabela 11. Udzia  ludno ci wg ekonomicznych grup wieku w % ludno ci ogó em
Tabela 12. Poziom wykszta cenia ludno ci w wieku 13 lat i wi cej  w Gminie Parczew.
Tabela 13. Osoby bezrobotne w powiecie parczewskim wg czasu pozostawania bez pracy,
                    wieku i wykszta cenia (stan na koniec 2006 roku)
Tabela 14. Bezrobocie rejestrowane -  dane dla powiatu parczewskiego
Tabela 15. Bezrobocie zarejestrowane wg  p ci na terenie Gminy Parczew
Tabela 16. Przeci tne miesi czne wynagrodzenie i wiadczenie emerytalno-rentowe brutto
                    [w PLN]
Tabela 17.   Przeci tny miesi czny dochód na 1 osob  w gospodarstwie domowym [w PLN]
Tabela 18.   Zasoby mieszkaniowe - dane podstawowe
Tabela 19.   Zasoby mieszkaniowe w Gminie Parczew wg form w asno ci
Tabela 20.   Mieszkania w Gminie Parczew wyposa one w instalacje - w % ogó u mieszka
Tabela 21.   Informacje statystyczne dotycz ce wiadcze  MOPS w Parczewie
Tabela 22.   Podmioty zarejestrowane w rejestrze REGON w Gminie Parczew
Tabela 23.   Nasycenie przedsi biorczo ci   w Gminie Parczew (liczba przedsi biorstw na
                    1000 mieszka ców)
Tabela 24.   Osoby zatrudnione w sektorach
Tabela 25.   Struktura powierzchni gruntów w ha (stan na 31.12.2006r.)
Tabela 26.   Struktura zasiewów w Gminie Parczew wg Powszechnego Spisu Rolnego 2002
Tabela 27.   Pog owie zwierz t gospodarskich w Gminie Parczew wg Powszechnego Spisu
                    Rolnego 2002
Tabela 28.   Gospodarstwa rolne w Gminie Parczew wg  rodzaju
Tabela 29.   Maszyny i urz dzenia w Gminie Parczew
Tabela 30.   Stawy rybne (stan na 31.12.2006r.)
Tabela 31.   Wodoci gi - dane podstawowe dla Gminy Parczew
Tabela 32.   Sie  wodoci gowa na terenie Gminy Parczew
Tabela 33.   Sie  kanalizacyjna – dane podstawowe dla Gminy Parczew
Tabela 34.   Dane uzupe niaj ce gospodarki ciekowej w Gminie Parczew
Tabela 35.   Sie  kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Parczew
Tabela 36.   Odpady sta e w Gminie Parczew
Tabela 37.   Ilo  uczniów w szko ach, których organem prowadz cym jest Gmina Parczew
Tabela 38.   Dochody i wydatki bud etu Gminy Parczew [w z otych]
Tabela 39.   Dochody i wydatki bud etów gmin na 1 mieszka ca w 2006 r. [w z otych.]
Tabela 40.   Powierzchnia gruntów skomunalizowanych wg prawnych form u ytkowania
                    w  ha
Tabela 41.   Priorytety  Programu Operacyjnego „Kapita  Ludzki”
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Tabela 42.   Proponowane wska niki osi gni  Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Parczew,
                    na poziomie projektu
Tabela 43.   Proponowane wska niki osi gni  Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Parczew,
                    na poziomie rezultatu
Tabela 44.   Planowane finansowanie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Parczew w latach
                    2007 – 2013  (w tys. PLN)

II.  Wykresy:

Wykres 1.    Stan ludno ci w Gminie Parczew
Wykres 2. Saldo migracji
Wykres 3. Przyrost naturalny
Wykres 4. Struktura ekonomiczna ludno ci Gminy Parczew
Wykres 5. Poziom wykszta cenia ludno ci w wieku 13 lat i wi cej  w Gminie Parczew
Wykres 6. Stopa bezrobocia dla powiatu parczewskiego
Wykres 7.    Bezrobotni zarejestrowani wg  p ci  na terenie Gminy Parczew
Wykres 8. Podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrze REGON

III. Kartogramy:

Kartogram   1. Po enie gminy w regionie
Kartogram   2. Podzia  administracyjny województwa lubelskiego.
Kartogram   3.  G sto  zaludnienia dla województwa lubelskiego w 2005 r..
Kartogram   4. Stopa bezrobocia rejestrowanego
Kartogram   5. Bezrobotni pozostaj cy bez pracy d ej ni  rok
Kartogram   6. Przeci tna powierzchnia u ytkowa jednego mieszkania
Kartogram   7. Wyposa enie mieszka  w wodoci g
Kartogram   8.   Wyposa enie mieszka  w ust p
Kartogram   9.   Osoby fizyczne prowadz ce dzia alno  gospodarcz
Kartogram 10. Podmioty gospodarki narodowej

IV. Mapy:

Mapa 1. Turystyka z elementami ochrony rodowiska w Gminie Parczew
Mapa 2.         Uk ad komunikacyjny regionu

V.  Rysunki:

Rysunek 1. Stanowiska archeologiczne
Rysunek 2.   Schemat wdra ania Planu Rozwoju Lokalnego w Gminie Parczew
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Sprawozdanie  z  konsultacji  spo ecznych.

Prace nad aktualizacj  dokumentów: Strategia Rozwoju Gminy Parczew na lata

2007-2015 oraz Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Parczew na lata 2007-2015, rozpocz y si

na pocz tku 2007 roku zbieraniem materia ów niezb dnych do stworzenia tych dokumentów.

Wszystkie dzia ania w tym zakresie odbywa y si  przy wydatnym udziale mieszka ców

gminy podczas konsultacji spo ecznych.

We wst pnym okresie wykorzystano wszelkie mo liwe ród a pozyskiwania

informacji na temat oczekiwa  mieszka ców co do dalszej d ugookresowej przysz ci

Gminy Parczew. Zebrane wst pnie materia y pozwoli y na opracowanie projektów roboczych

ww. dokumentów, które zosta y opublikowane na pocz tku listopada 2007 roku. Urz d

w Parczewie szeroko rozpropagowa  informacj  o dzia aniach zwi zanych z aktualizacj

Strategii Rozwoju oraz Planu Rozwoju.

Teksty podlegaj cych aktualizacji projektów dokumentów oraz wzór ankiety

skierowanej do mieszka ców Gminy Parczew maj cej za zadanie zbadanie ich potrzeb

i oczekiwa  zosta y zamieszczone na miejskiej stronie internetowej: www.parczew.com oraz

w prasie lokalnej - bezp atnym informatorze miejskim „ ycie Parczewa”. Ponadto informacje

o mo liwo ci brania udzia u w pracach aktualizacyjnych umieszczane by y na tablicach

og osze  i klatkach schodowych budynków mieszkalnych.

W ramach konsultacji zorganizowano równie  specjalne spotkania po wi cone

tematyce przysz ci gminy. Odby y si  one w Urz dzie Gminy w dniach 24.I.2008

(frekwencja 25 osób) oraz 11.II.2008 (frekwencja 35 osób). Na spotkaniach  prezentowane

by y i omawiane kluczowe elementy kolejnych wersji dokumentów.

Celem tych dzia  by o poinformowanie zainteresowanych osób, gdzie mo na by o

zapozna  si  z  projektami konsultowanych dokumentów, gdzie mo na pozyska  i z

ankiet , kiedy i gdzie mo na by o aktywie uczestniczy  w spotkaniu. Stworzono mo liwo

wypowiedzenia si  w kluczowych tematach bezpo rednio dotycz cych rozwoju lokalnego.

Jednym z wa niejszych elementów konsultacji by a propozycja wype nienia

ANKIETY  pt. „Badania potrzeb i oczekiwa  mieszka ców Gminy Parczew”.  Ankiety, które

wp yn y do Urz du Gminy potwierdzi y zainteresowanie mieszka ców losem miasta

i gminy. Udzia  spo eczno ci lokalnej w konsultacjach jest bardzo istotnym elementem

popieraj cym poprawno  kierunku prac nad Strategi  Rozwoju oraz Planem Rozwoju,

jednocze nie uczula w adze gminy na sugestie i opinie mieszka ców. Udzia  kobiet

i m czyzn w ród ankietowanych by  porównywalny, przewa y osoby pracuj ce w wieku

http://www.parczew.com
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31-55 lat, osoby o wy szym wykszta ceniu, zamieszkuj ce na terenie Gminy Parczew

od kilkunastu do kilkudziesi ciu lat.

Wyniki ankiety potwierdzaj  prawid owo  wyboru najwa niejszych walorów gminy

w opracowywanych dokumentach, gdzie wg ankietowanych na uznanie zas uguj  przede

wszystkim atuty:

Po enie w pobli u granicy z Ukrain  i Bia orusi  – zewn trzn  granic  Unii

Europejskiej;

Centralne po enie miasta w pó nocnej cz ci województwa lubelskiego – dobre

po czenia komunikacyjne ze stolic  regionu – Lublinem;

W niewielkim stopniu ska one dzia alno ci  przemys ow rodowisko;

Umiejscowienie gminy w ci gu historycznych szlaków handlowych;

Rosn ca aktywno  gminy w realizacji programów aktywizacji obszarów wiejskich;

Wyst powanie na terenie gminy atrakcyjnych terenów dla rozwoju przedsi biorczo ci;

Analiza g ównych barier rozwojowych w zaproponowanych obszarach potwierdzi a

poprzez ankietowanych zasadno  za  w strategii, gdy  ka dy podany aspekt zosta

dostrze ony. Ankietowani podkre lili, e najbardziej istotnymi barierami w poszczególnych

obszarach s :

I  obszar – gospodarka

Brak przygotowanych do wykorzystania terenów inwestycyjnych;

Niedostatecznie rozwini ta dzia alno  pozarolnicza na obszarach wiejskich;

abo rozwini ty sektor magazynowania, obrotu i przetwórstwa rolno-spo ywczego, jako

element uzupe niaj cy dobrze rozwini ty sektor rolny;

II  obszar – komunikacja

Niedostateczny dost p komunikacyjny do istniej cych i potencjalnych terenów

inwestycyjnych;

aba jako  dróg gminnych (szczególnie dla transportu rolnego);

Niedostateczny dost p komunikacyjny do istniej cych i potencjalnych osiedli

mieszkaniowych ;

III  obszar - rodowisko naturalne, pozosta a infrastruktura komunalna

Brak rozwini tego systemu gospodarki odpadami;

Niedostatecznie rozwini ty system oczyszczania cieków komunalnych – nie wszystkie

miejscowo ci obj te sieci  kanalizacji sanitarnej lub alternatywnymi rozwi zaniami;
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IV  obszar - kultura, turystyka, sport oraz promocja gminy

Brak wykorzystania potencja u rodowiskowego gminy w turystyce;

Brak dost pu do nowoczesnych obiektów sportowo-rekreacyjnych z funkcjami

szkoleniowo-konferencyjnymi, w tym niewielkie wykorzystanie potencja u rekreacyjnego

zasobów naturalnych;

abe wykorzystanie potencja u po enia gminy na historycznym szlaku handlowym

Kraków-Wilno;

V  obszar - zasoby ludzkie, infrastruktura spo eczna i zagospodarowanie przestrzenne

Problem marginalizacji znacz cej grupy mieszka ców gminy, szczególnie by ych

pracowników RSP, w tym utrzymuj cy si  wysoki poziom bezrobocia;

Niedostosowany system kszta cenia do potrzeb lokalnego rynku pracy (zmniejszenie

roli szkolnictwa zawodowego);

Rosn ca emigracja, szczególnie ludzi m odych ;

Dla uczestników konsultacji spo ecznych okre lona misja Gminy Parczew jest zrozumia a

i jasno sformu owana. Zewn trzna misja nakre la, i  najwa niejsze dla rozwoju gminy jest

skoncentrowanie si  na zwi kszeniu jej atrakcyjno ci dla inwestorów wraz z innowacyjnymi

rozwi zaniami, zak adaj c zarazem efektywne wykorzystanie potencja u zwi zanego z zasobami

naturalnymi i rolnictwem. Wewn trzna misja gminy wskazuje na korelacj  pomi dzy rozwojem

spo ecznym i gospodarczym a naturalnymi zasobami, które musz  by  racjonalnie i w pe ni

wykorzystywane. Obraz gminy i jej misja jest to sama i w pe ni akceptowalna zarówno dla

mieszka ców jak i w adz gminnych, co pomo e w optymalnej realizacji tej misji.

Otwarte pytanie do ankietowanych dotycz ce nakre lenia wizji Gminy Parczew, w której

 si  ankietowani dobrze czu  i w której chcieliby mieszka  oraz wypowiedzi o najwa niejszych

kierunkach rozwojowych, pozwoli y na doprecyzowanie opisu wizji rozwojowej gminy

w 2015 roku. Do wype nienia tej wizji zmierza  b  dzia ania realizowane w my l

przedmiotowych dokumentów: Strategii Rozwoju Gminy Parczew na lata 2007-2015 oraz Planu

Rozwoju Lokalnego Gminy Parczew na lata 2007-2015.

Mieszka cy wypowiedzieli si  na temat inwestycji w gminie, które powinny by

realizowane w celu zwi kszenia jej szans rozwojowych (mo na by o wybra  maksymalnie

3 inwestycje i nada  im hierarchi ).
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Wyniki, w kolejno ci malej cego poparcia, prezentuje poni sze zestawienie:

Inwestycja
Poparcie

ankietowanych
w  [%]

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Parczew 44%
Budowa centrum szkoleniowo-konferencyjnego wraz z kryt

ywalni  i hal  widowiskowo-sportow  w Parczewie
42%

Termomodernizacja placówek szkolnych 40%
Modernizacja systemu komunikacyjnego miasta Parczew – cz
Zachodnia

38%

Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych 38%
Rewitalizacja osiedli mieszkaniowych w Parczewie – modernizacja
systemu komunikacyjnego

32%

Budowa dróg wiejskich: Komarne, Brudno, Przew oka, Wola
Przew ocka, Królewski Dwór – Koczergi

13%

Odnowa i rozwój wsi 13%
Zagospodarowanie terenów w zakresie turystyki i rekreacji, w tym:
zagospodarowanie zbiornika wodnego w Parczewie, budowa cie ek
i szlaków rowerowych

13%

Stworzenie programu i system zagospodarowania odpadów na
terenie gminy Parczew – utworzenie zak adu gospodarki odpadami z
sortowni  mechaniczn

9%

Kanalizacja miejscowo ci Ty mienica i Babianka wraz z lokaln
oczyszczalni cieków

6%

Wykonanie sieci wodoci gowej w miejscowo ci Buradów,
Pohulanka, Komarne, Micha ówka

4%

Kanalizacja miejscowo ci Przew oka wraz z lokaln  oczyszczalni
cieków

2%

Baz  wyj ciow  do opracowania harmonogramu planu inwestycyjnego Gminy

Parczew by a rzetelna analiza mo liwo ci i warunków inwestycyjnych. Jednocze nie bardzo

du  rol  weryfikuj  mia a analiza wyników konsultacji spo ecznych. Po czenie tych

elementów pozwoli o na opracowanie docelowej wersji harmonogramu planu

inwestycyjnego, umo liwiaj cego realizacj  okre lonych w strategii celów poprzez

hierarchizacj  dzia  inwestycyjnych, które w kolejno ci przedstawiaj  si  nast puj co:

15. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Parczew;

16. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Parczewie;

17. Termomodernizacja placówek szkolnych na terenie Gminy Parczew;

18. Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych;

19. Modernizacja systemu komunikacyjnego miasta Parczewa – cz  Zachodnia;

20. Rewitalizacja osiedli mieszkaniowych w Parczewie – modernizacja systemu

komunikacyjnego;
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21. Budowa dróg wiejskich: Komarne, Brudno, Przew oka, Wola Przew ocka, Królewski

Dwór – Koczergi;

22. Odnowa i rozwój wsi;

23. Stworzenie Programu i systemu zagospodarowania odpadów na terenie Gminy

Parczew;

24. Budowa sieci wodoci gowej w miejscowo ci Buradów, Pohulanka, Komarne,

Micha ówka;

25. Kanalizacja miejscowo ci Ty mienica i Babianka wraz z lokaln  oczyszczalni

cieków;

26. Kanalizacja miejscowo ci Przew oka wraz z lokaln  oczyszczalni cieków;

27. Zagospodarowanie terenów w zakresie turystyki i rekreacji, w tym: zagospodarowanie

zbiornika wodnego w Parczewie, budowa cie ek i szlaków rowerowych;

28. Budowa dróg wiejskich: Buradów, Pohulanka – Laski - Komarne, Królewski Dwór,

Szytki, Wierzbówka, Kolonia Babianka;

Reasumuj c, konsultacje spo eczne mia y na celu optymalizacj  procesu tworzenia

priorytetowych dla gminy dokumentów: Strategii Rozwoju Gminy Parczew na lata 2007-2015

oraz Planu Rozwoju Gminy Parczew na lata 2007-2015. G ównym zadaniem takiego

dzia ania by o zauwa enie i  usystematyzowanie mo liwie wszystkich istniej cych

problemów lokalnych. Bardzo wa ne by o równie  zainspirowanie i wykorzystanie

oddolnych inicjatyw spo eczno ci zmierzaj cych do zaproponowania sposobów rozwi zania

problemów oraz opracowania tzw. hierarchii wa no ci dzia .

Zak adany cel konsultacji spo ecznych zosta  osi gni ty.


