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WPROWADZENIE 
 

Rewitalizacja - oznacza proces zmian przestrzennych, technicznych, społecznych 
i gospodarczych podjętych w interesie publicznym, których celem jest wyprowadzenie 
obszaru z sytuacji kryzysowej, przywrócenie mu dawnych funkcji oraz stworzenie 
warunków do jego dalszego rozwoju z wykorzystaniem jego cech endogenicznych. 

Program rewitalizacji - oznacza opracowany, przyjęty i koordynowany przez gminę 
wieloletni program działań w sferze przestrzeni, urządzeń technicznych, społeczeństwa 
i gospodarki zmierzający do wyprowadzenia obszaru z sytuacji kryzysowej 
oraz stworzenie warunków do dalszego rozwoju obszaru. 

Celem (głównym, nadrzędnym) Zintegrowanego Lokalnego Programu 
Rewitalizacji dla Miasta Krasnystaw na lata 2007-2015 jest podniesienie jakości Ŝycia 
mieszkańców oraz podniesienie konkurencyjności Miasta w oparciu o działania 
sprzyjające długofalowemu rozwojowi gospodarczemu i społecznemu. Stanowi on równieŜ 
niezbędny instrument do ubiegania się o pomoc finansową z Unii Europejskiej. 

Program będzie współfinansowany z krajowych środków publicznych tj.: 

1) środków budŜetu państwa, uruchamianych dla dysponentów budŜetowych 
przez Ministra Finansów; 

2) środków jednostek samorządu terytorialnego; 

3) innych środków publicznych; 

Zintegrowany Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Krasnystaw wpisuje się w Oś 
Priorytetową III Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne, Działanie 3.2 
Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich. 

Celem tego Działania jest przywrócenie zdegradowanym obszarom miejskim, 
poprzemysłowym i powojskowym funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, 
społecznych i kulturalnych, a takŜe zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu 
oraz poprawa warunków Ŝycia mieszkańców. Działania rewitalizacyjne mają z jednej 
strony prowadzić do poprawy ładu przestrzennego miast, z drugiej zaś, mają prowadzić 
do zwiększenia ich potencjału społeczno-gospodarczego. 

W ramach Działania wsparcie będzie udzielane projektom istotnie przyczyniającym 
się do kompleksowej rewitalizacji wybranych obszarów miast, których realizacja 
spowoduje podniesienie jakości i atrakcyjności dotychczas zdegradowanych terenów, 
a takŜe zwiększenie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców. Realizowane 
będą projekty polegające na unowocześnieniu infrastruktury obszarów zdegradowanych, 
podnoszeniu standardu Ŝycia mieszkańców, przywracaniu wartości historycznych 
tych terenów oraz wprowadzaniu nowych funkcji społeczno – gospodarczych, 
charakterystycznych dla współczesnych obszarów miejskich. Uzupełnieniem powyŜszego 
działania zmierzającego do kompleksowej rewitalizacji obszarów zdegradowanych, 
będą równieŜ inwestycje w zakresie tkanki mieszkaniowej. Preferowane będą projekty 
bezpośrednio związane z wykorzystaniem potencjału danego obszaru oraz generujące 
nowe miejsca pracy. 

W ramach realizacji celu szczegółowego wspierane będą projekty wynikające z Lokalnych 
Programów Rewitalizacji. Dokonując wyboru granicy rewitalizowanego obszaru 
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naleŜy wziąć pod uwagę występowanie na wnioskowanym terenie łącznie, co najmniej 
trzech wymienionych kryteriów: 

 

a) wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia;  
b) wysoka stopa długotrwałego bezrobocia;  
c) niekorzystne trendy demograficzne;  
d) niski poziom wykształcenia, wyraźny deficyt kwalifikacji i wysoki wskaźnik 
przerywania skolaryzacji;  
e) wysoki poziom przestępczości i wykroczeń;  
f) szczególnie wysoki stopień degradacji środowiska;  
g) niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej;  
h) wysoka liczba imigrantów, grup etnicznych i mniejszościowych lub uchodźców;  
i) porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego;  
j) niski poziom wydajności energetycznej budynków.  

 

Spodziewane rezultaty: 
• Stworzenie przestrzennych warunków jakościowego rozwoju miast, 
• Zmniejszenie zróŜnicowań w rozwoju i jakości Ŝycia mieszkańców 

w poszczególnych obszarach miasta, 
• Stymulowanie rozwoju gospodarczego obszarów miejskich 

i podmiejskich, 
• Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, 
• Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa, 
• Poprawa estetyki przestrzeni publicznych, 
• Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko, 
• Zwiększenie atrakcyjności terenów publicznych, 
• Zagospodarowanie opuszczonych terenów. 

 

Rodzaje potencjalnych beneficjentów: 

 
a) jednostki samorządu terytorialnego,  
b) związki, porozumienia i stowarzyszenia jst,  
c) samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych 
posiadające osobowość prawną,  
d) podmioty działające w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno – prywatnym,  
e) spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jst 
lub ich związki,  
f) organizacje pozarządowe,  
g) kościoły i inne związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych 
związków wyznaniowych,  
h) jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych,  
i) instytucje i organizacje zajmujące się walką z bezdomnością i mieszkaniami 
chronionymi (np. dla wychodzących z więzień),  
j) podmioty nie działające dla zysku, zajmujące się integracją róŜnych grup 
społecznych,  
k) spółdzielnie mieszkaniowe,  
l) wspólnoty mieszkaniowe,  
m) TBS-y.  
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Granice obszarów zostały wyznaczone na podstawie krytycznej analizy wyników badań 
i analiz przeprowadzonych dla potrzeb przygotowania Zintegrowanego Lokalnego 
Programu Rewitalizacji dla Miasta Krasnystaw na lata 2007-2015. Dokonując 
tego wyboru wzięto pod uwagę poziom bezrobocia, ubóstwa oraz warunki mieszkaniowe, 
przestępczość, wykształcenie mieszkańców, ich przedsiębiorczość, degradację 
infrastruktury technicznej i budynków, zanieczyszczenie środowiska naturalnego. 

Zintegrowany Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Krasnystaw na lata 2007-2015 
dotyczy obszarów znajdujących się na terenie Miasta Krasnystaw. 
Przy jego przygotowaniu zaangaŜowani byli lokalni przedstawiciele wszystkich podmiotów 
z terenu miasta, którzy chcą i będą korzystać ze środków strukturalnych m.in. 
przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, innych podmiotów publicznych, 
a takŜe przedstawiciele największych zakładów pracy z terenu gminy, przedstawiciele 
wspólnot mieszkaniowych oraz partnerzy gospodarczy. 

Zidentyfikowanie zadań Lokalnego Programu Rewitalizacji następuje w wyniku 
przeprowadzenia diagnozy stanu istniejącego terenu objętego programem. Określone 
w ten sposób potrzeby będą stanowiły podstawę do przyjęcia kierunków rewitalizacji. 

Narzędziem podstawowym słuŜącym realizacji przyjętych działań w ramach 
Zintegrowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Krasnystaw na lata 2007-
2015 są środki z Funduszy UE rozdysponowywane w ramach róŜnych programów 
pomocowych.  

 

Projekty objęte programem powinny uwzględnić: 
• tworzenie warunków lokalnych i infrastruktury dla rozwoju małej 

i średniej przedsiębiorczości, działalności kulturalnej i edukacyjnej, 
w tym dla podniesienia kwalifikacji mieszkańców terenów zagroŜonych. Szczególnie 
istotne będą projekty mające znaczenie dla rozwoju gospodarczego; 

• zagospodarowanie pustych przestrzeni w harmonii z otoczeniem; 
• renowację zabudowy budynków w tym obiektów infrastruktury społecznej; 
• renowację budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym; 
• poprawę ruchu kołowego, pieszego i estetyki przestrzeni publicznej; 
• przebudowę i/lub remonty publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji 

turystycznych, rekreacyjnych, kulturalnychi sportowych; 
• tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości.  

  
Programy rewitalizacji obszarów miejskich realizowane przez Unię Europejską pozwoliły 
wyodrębnić szereg zasad, metodologii opracowywania i wdraŜania strategii rewitalizacji 
obszarów miejskich. Na metodologię Lokalnego Programu Rewitalizacji składa się: 
• Analiza – opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji musi opierać 

się o kompleksową i szczegółową analizę obszaru rewitalizacji. Problemy związane 
z degradacją obszarów miejskich podlegają badaniu oraz rozpoznaniu wzajemnych 
relacji między nimi. Wykonanie analizy SWOT pomaga w identyfikacji problemów 
i znalezieniu najlepszych rozwiązań. Kluczowym elementem analizy jest załoŜenie, 
Ŝe złoŜone i powiązane ze sobą problemy wymagają zastosowania zintegrowanych 
i kompleksowych rozwiązań. 

• Wizja – etap wstępny, analityczny powinien doprowadzić do sformułowania wizji 
rewitalizowanych obszarów. Wizja powinna zakładać najbardziej efektywne 
wykorzystanie lokalnych zasobów – ekonomicznych, ludzkich, historycznych, 
kulturowych i naturalnych. 

• Strategia – jest opracowywana w celu realizacji wizji. Powinna być zintegrowana, czyli 
nakierowana na zrównowaŜony rozwój infrastrukturalny, społeczny, ekonomiczny 
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i środowiskowy. WaŜne jest, aby w strategii wskazać konkretne cele cząstkowe, 
słuŜące stopniowej realizacji ustalonych celów ogólnych zgodnie z zasadami 
zrównowaŜonego rozwoju. W strategii konieczne jest wzięcie pod uwagę 
poszkodowanych grup społecznych zagroŜonych wykluczeniu społecznemu. Zakłada 
się długoterminowość strategii, m.in. ze względu na konieczność zgromadzenia 
koniecznych środków finansowych, nabycia gruntów i stworzenia nowych partnerskich 
struktur słuŜących wdraŜaniu. Istotną kwestią jest stałe monitorowanie 
i dostosowywanie strategii. 

• Struktura – opracowywana jest w celu wdraŜania strategii i powinna być kierowana 
przez władze lokalne. NaleŜy stworzyć partnerstwo instytucji, organizacji, 
a takŜe sektora prywatnego i społeczności lokalnej. Kluczową sprawą jest określenie 
zakresu odpowiedzialności poszczególnych partnerów procesu wdraŜania. 

• Według Komisji Europejskiej programy rewitalizacji powinny wspierać podejście 
opierające się o zasady zrównowaŜonego rozwoju przez cztery priorytety: 
a) Poprawę koniunktury gospodarczej; 
b) Promowanie równych szans, integrację społeczną i rehabilitację najsłabszych 

obszarów miejskich; 
c) Ochronę i poprawę środowiska miejskiego; 
d) Dobre zarządzanie miastem oparte na udziale mieszkańców w tworzeniu 

i wdraŜaniu projektów. 
Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Krasnystaw na lata 2007-2015 stanowi 
kompleksowy dokument.  
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I. OKREŚLENIE HORYZONTU CZASOWEGO 
OBOWIĄZYWANIA ZINTEGROWANEGO 
LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI 

 

Czas realizacji Programu Rewitalizacji dla Miasta Krasnystaw został określony na lata 
2007 - 2015. Wybór takiego horyzontu czasowego był podyktowany pragmatyczną oceną 
moŜliwości współfinansowania poszczególnych zadań inwestycyjnych z funduszy 
strukturalnych UE.  

Ten horyzont czasowy jest takŜe zgodny z załoŜeniami Strategii Rozwoju Kraju 2007-
2015 i Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013. W dokumentach tych, 
jednym z priorytetów, jest poprawa dostępności mieszkań dla obywateli oraz poprawa 
jakości zasobów mieszkaniowych, a takŜe dalsza rewitalizacja zdegradowanych obszarów 
zurbanizowanych. Te działania słuŜyć będą polepszaniu standardu zasobów 
mieszkaniowych na terenach zdegradowanych, czyli wyeliminowaniu przyczyn i skutków 
degradacji tych obszarów. Konsekwencją tych działań będzie promocja przedsiębiorczości 
oraz zapewnienie warunków do zrównowaŜonego rozwoju, a takŜe ochrona i rewitalizacja 
dziedzictwa kulturowego na tych obszarach. W programie rewitalizacji miasta 
Krasnystaw, te działania przekładać się będą na podniesienie konkurencyjności 
i atrakcyjności kulturowej oraz turystycznej miasta, uporządkowanie jego gospodarki 
przestrzennej, a takŜe promocję przedsiębiorczości, poprawę bezpieczeństwa i porządku 
publicznego, szczególnie na wybranych obszarach problemowych.  

Program Rewitalizacji dla Miasta Krasnystaw jest opracowany zgodnie z kryteriami 
zawartymi w art. 47 Rozporządzenia (WE) 1828/2006.  
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II. NAWIĄZANIE DO STRATEGICZNYCH 
DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH ROZWOJU 
PRZESTRZENNO-SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO 
MIASTA I REGIONU 

 

Lokalny Program Rewitalizacji jest jednym z kilku dokumentów o charakterze 
planistycznym, opracowanych na potrzeby programowania rozwoju społeczno-
gospodarczego miasta i regionu. Stąd teŜ wynika bezpośrednia potrzeba zbadania 
zgodności jego zapisów z najwaŜniejszymi dokumentami planistycznymi, określającymi 
politykę regionalną (polską i wspólnotową) oraz politykę lokalną. 

Zgodność celów - zakładanych rezultatów „Zintegrowanego Lokalnego Programu 
Rewitalizacji dla Miasta Krasnystaw na lata 2007-2015. Aktualizacja” z podstawowymi 
dokumentami strategicznymi o znaczeniu regionalnym i lokalnym wynika 
z uwzględniania, juŜ na etapie jego formułowania, zapisów zawartych 
w ww. dokumentach strategicznych.  

Zgodność ta stanowi o zaistnieniu jednego z tzw. kryteriów dostępności wsparcia z EFRR, 
warunkujących moŜność uzyskania środków wspólnotowych. PoniŜej, w sposób 
sekwencyjny, zaprezentowano dokumenty strategiczne, jak równieŜ wyznaczono obszar 
spójności powstałego dokumentu z celami w nich określonymi. 

 

 

II.1. ZGODNOŚĆ Z DOKUMNETAMI STRATEGICZNYMI 
NA POZIOMIE KRAJOWYM 

II.1.1. NARODOWE STRATEGICZNE RAMY ODNIESIENIA 
2007−−−−2013 

W dokumencie Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 (Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007 r.) nakreślono strategię rozwoju społeczno- 
gospodarczego na podstawie analizy sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. Analiza 
ta pokazała, Ŝe przed krajem stoi szereg wyzwań, które naleŜy wziąć pod uwagę planując 
i realizując strategię. NajwaŜniejszym i najbardziej ogólnym wyzwaniem jest „adekwatna 
do aspiracji społeczeństwa odpowiedź na procesy globalizacyjne, przy jednoczesnym 
zwiększaniu stopnia spójności gospodarczej, społecznej i przestrzennej w ramach UE”.  

W ramach tego wyzwania wyodrębnić moŜna kilka celów polityki spójności, osiągnięcie 
których przyczynić się ma do wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.  

W wyniku przeprowadzonej analizy, która wskazała róŜnice w poziomie rozwoju 
społecznego-gospodarczego kraju oraz poszczególnych jego regionów, w stosunku 
do innych krajów UE, oraz w odpowiedzi na wyzwania Strategii Lizbońskiej i zapisy 
Zintegrowanego Pakietu Wytycznych sformułowano cel główny jakim jest „tworzenie 

warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy 
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i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności 

społecznej, gospodarczej i przestrzennej.” 

W nawiązaniu do powyŜszego sformułowano katalog celów szczegółowych będących 
wyznacznikami narzędzi i zadań realizacji powyŜszego celu głównego.  

Niniejszy dokument realizuje zdania zmierzające do osiągnięcia w szczególności dwóch  
ze wspominanych celów horyzontalnych: 

� CEL 3: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej 
podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski 

� CEL 5: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie 
ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej  

Promowanie wewnętrznej spójności w obszarach miejskich, zmierzające do ograniczenia 
wysokiej koncentracji problemów gospodarczych, ekologicznych oraz społecznych 
wewnątrz duŜych ośrodków miejskich jak i wzmacnianie procesu odbudowy 
gospodarczego potencjału jest zadaniem nadrzędnym wskazanym do realizacji 
w niniejszym dokumencie. W tym celu promowane będą działania obejmujące odnowę 
środowiska fizycznego, rewitalizację terenów poprzemysłowych, ochronę i rozwój 
dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz propagowanie przedsiębiorczości. 
Ze względu na zdiagnozowany deficyt ilościowy i jakościowy istniejącego zasobu 
mieszkaniowego, jednym z elementów rewitalizacji miast będzie wspieranie działań 
mających na celu renowację mieszkalnictwa na obszarach dotkniętych lub zagroŜonych 
degradacją fizyczną i wykluczeniem społecznym. 

W zgodności z powyŜszymi celami horyzontalnymi Zintegrowany Lokalny Program 
Rewitalizacji dla Miasta Krasnystaw wskazuje do realizacji zadania zmierzające 
do bezpośredniej modernizacji infrastruktury technicznej Miasta, a takŜe infrastruktury 
społecznej,  poprzez wskazane do realizacji inwestycje z zakresu odbudowy  
i modernizacji budynków mieszkalnych, budynków uŜyteczności publicznej -
w tym skierowanych na pomoc społeczną oraz obszarów o utraconych walorach 
turystycznych.  

Poprzez realizację wskazanych inwestycji zostanie równieŜ spełnione załoŜenie wzrostu 
konkurencyjności regionu w zakresie kompleksowej rewitalizacji obszarów 
zdegradowanych, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w zakresie tkanki 
mieszkaniowej oraz tworzenie nowych funkcji społeczno-turystycznych miasta. 

 

II.1.2. NARODOWA STRATEGIA ROZWOJU REGIONALNEGO 

Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego (NSRR)  jest dokumentem określającym 
uwarunkowania, cele i kierunki wspierania rozwoju regionalnego przez państwo 
oraz koordynacji polityki sektorowej w województwach.  

Dokument określa priorytety i kryteria wyodrębniania obszarów wsparcia, zasady 
i kryteria wsparcia finansowego programów wojewódzkich z punktu widzenia polityki 
państwa. Stanowi punkt odniesienia dla preliminowania wysokości i kierunków 
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wydatkowania środków z budŜetu państwa, w tym środków zagranicznych, na realizację 
kontraktów wojewódzkich oraz innych zadań z zakresu rozwoju regionalnego.  

Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2001-2006 i jej załoŜenia 
przygotowane na lata 2007-2013 określają zasady prowadzenia polityki regionalnej 
państwa, cele kierunkowe tej polityki oraz instrumenty finansowania poszczególnych 
zadań z tym związanych, zarówno na poziomie regionu, jak i całego kraju.  

Celem polityki regionalnej państwa jest zainicjowanie trwałych procesów rozwojowych 
w regionach, w których rozwój długofalowy regionów powinien bazować na wykorzystaniu 
oraz zaangaŜowaniu regionalnych elit politycznych, społecznych i gospodarczych. 
Podstawowym elementem tej polityki jest wzrost konkurencyjności polskich regionów, 
poprzez wsparcie obszarów wymagających aktywizacji i zagroŜonych marginalizacją, 
ze szczególnym uwzględnieniem obszarów o słabszej aktywności gospodarczej 
i inwestycyjnej. Dlatego zasadniczym celem polityki regionalnej państwa w latach 2007-
2013 powinno być dąŜenie do poprawienia konkurencyjności gospodarczej wszystkich 
województw poprzez zainicjowanie rozwoju regionalnego lepiej wykorzystującego 
regionalne potencjały endogeniczne, przy zachowaniu róŜnorodności, racjonalnym 
gospodarowaniu zasobami i dąŜeniu do zapewnienia większej spójności Polski. 

Zgodnie z ZałoŜeniami cele polityki regionalnej państwa mogą być sformułowane 
w trzech zasadniczych kierunkach: 

� rozwój konkurencyjności gospodarczej polskich regionów,  
� wspieranie elastycznego róŜnicowania zamierzeń (celów) i wykorzystywanie 

potencjału endogenicznego regionów,  

� wyrównywanie szans rozwojowych województw. 

Przyjęcie tego typu celów rozwojowych jest zgodne z zasadą rozwoju wszystkich polskich 
województw. W praktyce oznacza to dąŜenie jednocześnie do poprawienia 
konkurencyjności gospodarczej polskich regionów i całego kraju, jak równieŜ 
wyrównywania szans rozwojowych tych obszarów, które bez pomocy państwa skazane 
są na marginalizację lub długotrwałe problemy rozwojowe. Jednocześnie w myśl zasady 
subsydiarności rozwoju regionalnego oraz zasady wspierania rozwoju endogenicznego 
województw – polityka regionalna państwa jest ukierunkowana na elastyczne 
róŜnicowanie celów i wykorzystanie potencjału wewnętrznego poszczególnych obszarów. 

Wobec powyŜszych załoŜeń, w świetle zakładanych celów szczegółowych dokumentu, 
naleŜy stwierdzić, iŜ Zintegrowany Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Krasnystaw 
wpisuje się w niniejsze cele oraz załoŜenia poniewaŜ realizuje w swoich zamierzeniach 
zasadę kompleksowej rewitalizacji wybranych obszarów miast, co w dalszej perspektywie 
spowoduje wzrost atrakcyjności inwestycyjnej miasta. Realizowane w ramach programu 
zadania polegają na unowocześnieniu infrastruktury obszarów zdegradowanych, 
podnoszeniu standardu Ŝycia mieszkańców, przywracaniu wartości historycznych 
tych terenów oraz wprowadzaniu nowych funkcji społeczno - gospodarczych 
charakterystycznych dla współczesnych obszarów miejskich. 

Wszystkie działania przedstawione do realizacji w niniejszym dokumencie mają, 
za zadanie zmniejszyć dysproporcje jakie w upływnie czasu oraz braku bezpośrednich 
inwestycji powstały w porównaniu z miastami połoŜonymi w centralnej lub zachodniej 
Polsce, co bezpośrednio koresponduje z celami NSRR. 
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II.1.3.  STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007-2015 

Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 (SRK) jest podstawowym dokumentem 
strategicznym określającym cele i priorytety polityki rozwoju w perspektywie lat 2007-
2015 oraz warunki, które powinny ten rozwój zapewnić. SRK nadaje priorytet działaniom, 
jakie będą podejmowane w latach 2007-2015 w celu realizacji wizji rozwoju Polski. 
Głównym celem SRK jest podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski: 
poszczególnych obywateli i rodzin. 

Przez podniesienie poziomu Ŝycia rozumie się nie tylko wzrost dochodów w sektorze 
gospodarstw domowych oraz ułatwienie dostępu do edukacji i szkolenia, 
ale równieŜ wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli, moŜliwość korzystania 
z funkcjonalneji łatwo dostępnej infrastruktury technicznej i społecznej, Ŝycie w czystym, 
zdrowymi sprzyjającym środowisku przyrodniczym, uczestnictwo w Ŝyciu 
demokratycznym, uczestnictwo w kulturze i turystyce, przynaleŜność do zintegrowanej, 
pomocnej wspólnoty lokalnej, umoŜliwiającej lepszą harmonizację Ŝycia rodzinnego 
i zawodowego oraz aktywność w ramach społeczeństwa obywatelskiego. 

Cel główny SRK moŜe być osiągnięty tylko w warunkach realizacji zasad zrównowaŜonego 
rozwoju oraz pielęgnowania i zachowania dziedzictwa kulturowego, a priorytetami 
w dąŜeniu do osiągania tego celu są: 

� wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki; 
� poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej; 

� wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości; 

� budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa; 

� rozwój obszarów wiejskich; 

� rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

Zintegrowany Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Krasnystaw w swoich załoŜeniach 
oraz zadaniach wyznaczonych do realizacji wpisuje się bezpośrednio we wskazane 
do realizacji cele, a w szczególności w zakres objęty poprawą infrastruktury technicznej  
i społecznej miasta oraz rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 
Wszystkie zadania przeznaczone do realizacji są ukierunkowane na zachowanie, odnowę  
i ochronę zabytkowych obiektów oraz niezagospodarowanych dotychczas terenów, 
przy jednoczesnym wykorzystaniu wewnętrznych potencjałów do tworzenia 
konkurencyjnej pozycji miasta w regionie. 
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II.1.4. KONCEPCJA PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA 
KRAJU  

Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju (zwana dalej Koncepcją) 
jest podstawowym dokumentem określającym politykę państwa w dziedzinie 
przestrzennego zagospodarowania kraju w perspektywie najbliŜszych dwudziestu lat 
(w horyzoncie 2025 r) - określa zadania takie jak: 

1. Stworzenie ram dla róŜnych innych dokumentów i działań. 

2. Określenie konkretnych elementów struktury przestrzennej. 

W warstwie postulatywnej Koncepcja formułuje zalecenia pod adresem układu 
instytucjonalnego gospodarki przestrzennej oraz sugestie zmian w systemie prawa 
określającego zagospodarowanie przestrzenne i planowanie przestrzenne. Z zadań 
Koncepcji, określonych w ustawie, wynika, Ŝe powinna ona ograniczać się do zagadnień 
przestrzennych i nie dublować się z innymi dokumentami strategicznymi 
opracowywanymi na szczeblu ogólnokrajowym, jak narodowe strategie rozwoju 
regionalnego (długofalowa i średniookresowa).  

Głównym celem przestrzennego zagospodarowania Polski jest wykorzystanie dobrze 
wykształconej, policentrycznej struktury funkcjonalno-przestrzennej kraju do dynamizacji 
rozwoju Polski i przełamanie w ten sposób jej zapóźnienia cywilizacyjnego. 
Zagospodarowanie przestrzenne kraju powinno umoŜliwiać osiągnięcie trwałego, 
wysokiego tempa wzrostu polskiej gospodarki, przy zapewnieniu poprawy stanu 
środowiska przyrodniczego i umoŜliwieniu obecnym i przyszłym mieszkańcom kraju 
równoprawnego dostępu do zasobów przyrody i dóbr kultury. 

Na terenie Polski istnieją obszary problemowe, przez które rozumie się takie części kraju, 
których rozwój jest w sposób trwały, na tyle silnie strukturalnie zakłócony przez czynniki 
społeczne i gospodarcze, iŜ regiony te bez pomocy z zewnątrz nie zdołają owych zakłóceń 
przezwycięŜyć. Do obszarów problemowych wymagających objęcia szczególnymi 
instrumentami w ramach przestrzennego zagospodarowania kraju mogą zostać zaliczone 
takie obszary, których rozwój jest istotny z punktu widzenia rozwoju całego kraju. 
Do wyróŜnionych w Koncepcji obszarów problemowych w Polsce zaliczono m.in. regiony 
wschodnie (województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie i podkarpackie). 

Koncepcja wskazuje, iŜ rewitalizacji powinny zostać poddane miasta o istotnym znaczeniu 
dla rozwoju otaczających je układów lokalnych, znajdujących się w trudnej sytuacji 
społecznej i gospodarczej, a takŜe miasta o wysokich walorach turystycznych, 
które jednocześnie posiadają duŜe walory architektoniczne i urbanistyczne, 
będące elementami historycznego dziedzictwa, szczególnie naraŜone na bezpowrotne 
zniszczenie. 

Zintegrowany Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Krasnystaw w swoich załoŜeniach 
wpisuje się w koncepcję rozwojową zagospodarowania przestrzennego kraju w pełnym 
zakresie. Zintegrowany program realizuje zamierzania wyrównania dysproporcji rozwoju 
obszarów problemowych (do których naleŜy Miasto Krasnystaw ze względu na swoje 
połoŜenie geograficzne), a takŜe zmierza do realizacji swoich zadań zachowaniem 
wszystkich zasad zagospodarowania przestrzennego obszarów miejskich. 
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II.1.5. NARODOWA STRATEGIA ROZWOJU KULTURY NA LATA 
2004-2013 I UZUPEŁNIENIE NA LATA 2004-2020 

Misją Strategii Rozwoju Kultury jest: zrównowaŜony rozwój kultury jako najwyŜszej 
wartości przenoszonej ponad pokoleniami, określającej całokształt historycznego 
i cywilizacyjnego dorobku Polski, wartości warunkującej toŜsamość narodową 
i zapewniającej ciągłość tradycji i rozwój regionów. 
Strategia wskazuje na kluczowe znaczenie zwiększania poziomu aktywności na szczeblu 
regionalnym w sferze kultury. Dotyczy to umiejętnego wkomponowania zadań 
z obszarów kultury w plan rozwojowy regionu, przy załoŜeniu, Ŝe rozwój kultury wspiera 
poprawę jakości potencjału regionu w dziedzinie kapitału intelektualnego oraz kapitału 
społecznego. 
Jednym z załoŜeń Narodowej Strategii Rozwoju Kultury jest, aby samorządy terytorialne 
zyskały większą samodzielność i motywację w kształtowaniu instytucjonalnego zaplecza 
dla rozwoju kultury. W obliczu braku środków krajowych duŜą szansę dają samorządom 
fundusze strukturalne Unii Europejskiej. 
Zintegrowany Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Krasnystaw realizuje cele 
Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na poziomie lokalnym poprzez planowane 
do realizacji zadania zwiększające świadomość kulturalną mieszkańców miasta 
oraz turystów odwiedzających region głownie poprzez inwestycje w infrastrukturę 
techniczną kultury czy zadania dotyczące renowacji zabytkowych obiektów, tj. np. dworu 
„Starostwo”. 

 

II.1.6. STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI NA LATA 2007-2013 

Strategia Rozwoju Turystyki (SRT) na lata 2007-2013 prezentuje kierunki rozwoju 
sprzyjające budowaniu silnych podstaw gospodarki turystycznej, której rola i znaczenie 
w gospodarce narodowej stale wzrasta - wskazuje działania, w których w realizację 
powinny być zaangaŜowane wszystkie podmioty działające na rzecz rozwoju turystyki 
tzn. jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, 
organizacje branŜowe, środowisko naukowe i inni. 

Zapisana w dokumencie misja rozwoju turystyki w Polsce brzmi: 

− turystyka będzie rozwijana jako dziedzina synergiczna w stosunku do innych, waŜnych 
z punktu widzenia rozwoju kraju celów, przyczyniająca się do tworzenia istotnej części 
dochodu narodowego, budowania pozytywnego obrazu Polski wśród mieszkańców 
naszego kraju oraz wzmacniania wizerunku Polski w świecie. 

Celem nadrzędnym SRT jest tworzenie warunków prawnych, instytucjonalnych, 
finansowych i kadrowych rozwoju turystyki, sprzyjających rozwojowi społeczno – 
gospodarczemu Polski oraz podniesienie konkurencyjności regionów i kraju, 
przy jednoczesnym zachowaniu walorów kulturowych i przyrodniczych. 

Projekty znajdujące się w Zintegrowanym Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Miasta 
Krasnystaw wpisują się w obszar priorytetowy 1 SRT:  

� Produkt turystyczny o wysokiej konkurencyjności  
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Ponadto ZLRP wpisuje się w następujące cele operacyjne i działania: 

� cel operacyjny I.1. Kreowanie i rozwój konkurencyjnych produktów turystycznych 

– Działanie I.1.2 Wspieranie procesów powstawania lokalnych i regionalnych 
produktów turystycznych.  

� cel operacyjny I.2. Rozwój infrastruktury turystycznej  

- Działanie I.2.1 Rozwój infrastruktury atrakcji turystycznych.  

- Działanie I.2.4 Wsparcie rozwoju infrastruktury uzupełniającej istotnej 

dla konkurencyjności produktów turystycznych oraz sprzyjającej wydłuŜeniu 

sezonu turystycznego. 

 

Tworzenie i rozwijanie produktów turystycznych (które nastąpi poprzez realizację zadań: 
renowacji i odbudowy starościńskiego zespołu dworsko – folwarcznego 
wraz z historycznym parkiem, rewitalizacji zabytkowego kościoła pw. Św. Franciszka 
Ksawerego w Krasnymstawie wraz z terenami przyległymi oraz modernizacji 
zabytkowego cmentarza) przyczyni się do potęgowania efektów synergii, koncentracji 
zasobów, a w efekcie wpłynie na poprawę konkurencyjności polskiej turystyki i spełnienie 
rosnących wymagań klientów. Realizacja tego oraz innych przeznaczonych do wykonania 
zdań zrealizuje wskazane w strategii działania z zakresu ochrony i prezentacji dóbr 
kultury, kreowania produktów turystycznych, aktywności i nakierowania na zachowanie 
zasad zrównowaŜonego rozwoju w turystyce. 

 

II.1.7. STRATEGIA DŁUGOFALOWEGO ROZWOJU SEKTORA 
MIESZKANIOWEGO (2005- 2025)  

Strategia Długofalowego Rozwoju Sektora Mieszkaniowego definiuje długofalowe cele 
rozwoju sektora mieszkaniowego, podstawowy katalog zasad kreowania polityki 
mieszkaniowej na poziomach lokalnym i centralnym, priorytety operacyjne oraz kierunki 
i działania rozwojowe. 

Celem strategicznym długofalowego rozwoju mieszkalnictwa jest maksymalne zbliŜenie 
poziomu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych obywateli do obecnego poziomu średniej 
całej UE, w okresie do 2025 r., przy wykorzystaniu sposobności tkwiących 
w perspektywie stabilizacji demograficznej, przewidywanym wzroście gospodarczym 
oraz członkostwie Polski w UE. 

Osiągnięcie celu strategicznego będzie przebiegało na płaszczyznach odpowiadających 
podstawowym obecnie deficytom cywilizacyjnym w mieszkalnictwie, wyznaczających 
tym samym trzy cele szczegółowe strategii: 

− likwidacja zjawiska niedobrowolnego wspólnego zamieszkiwania, 

− zbliŜenie się do europejskich standardów powierzchniowych, 

− likwidacja deficytów w zakresie wyposaŜenia mieszkań w podstawowe instalacje 
i istotna poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych. 
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Przedstawione w niniejszym dokumencie zadania do realizacji wypełniają powyŜsze 
załoŜenia, zwłaszcza w zakresie poprawy technicznych warunków mieszkalnictwa głównie 
poprzez bezpośrednie inwestycje zmierzające do poprawny stanu technicznego budynków 
w obrębie obszarów problemowych wskazanych do wsparcia w niniejszym Programie. 

 

 

II.2. ZGODNOŚĆ Z DOKUMNETAMI STRATEGICZNYMI 
NA POZIOMIE REGIONALNYM 

II.2.1. WOJEWÓDZKI PROGRAM ROZWOJU I REWITALIZACJI 
MIAST DLA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 

Wojewódzki Program Rozwoju i Rewitalizacji Miast dla Województwa Lubelskiego, został 
przyjęty Uchwałą Sejmiku Województwa Lubelskiego Nr XLVI/715/06 z dnia 24 kwietnia 
2006 r. Program jest istotnym narzędziem wspierania rozwoju województwa i poprawy 
jego atrakcyjności. W swoich załoŜeniach jest spójny z priorytetami i celami polityki 
regionalnej kraju, nawiązuje do zasad europejskiej środowiskowej polityki miejskiej, 
która opiera się na kryteriach zrównowaŜonego rozwoju. 

Za cel nadrzędny dokumentu uznano poprawę atrakcyjności i konkurencyjności miast 

regionu słuŜącą zrównowaŜonemu rozwojowi województwa. 

Priorytetami w realizacji celu nadrzędnego są: 
I. Rewitalizacja zdegradowanych terenów miejskich 
Cele priorytetu: 

• rewitalizacja (rehabilitacja) zdegradowanych dzielnic mieszkaniowych; 
• rewitalizacja zabytkowej tkanki miast; 
• rewitalizacja terenów poprzemysłowych i powojskowych; 
• rewitalizacja miejskich terenów zieleni i rekreacji oraz dolin rzecznych. 

II. Poprawa standardów funkcjonowania i rozwoju miast 
Cele priorytetu: 

• racjonalna gospodarka przestrzenią powiązana z efektywną polityką urbanistyczno 
– architektoniczną; 

• ochrona, zachowanie toŜsamości i róŜnorodności kulturowej i przyrodniczej miast 
regionu; 

• modernizacja, rozbudowa sieci i infrastruktury komunikacyjnej i technicznej 
miast; 

• wspieranie rozwoju dostępnych form mieszkalnictwa; 
• wspieranie rozwoju bazy ekonomicznej miasta. 

III. Wzrost i efektywne wykorzystanie potencjału miast 
Cele priorytetu: 

• rozwój funkcji metropolitarnych Lublina jako głównego ośrodka rozwoju regionu; 
• rozwój większych miast jako regionalnych ośrodków rozwoju; 
• rozwój mniejszych miast jako regionalnych ośrodków rozwoju; 
• rozwój bazy i infrastruktury turystycznej i kulturowej miast szczególnie 

predysponowanych do rozwoju ww. funkcji; 
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• rozwój, poszerzenie oferty i jakości funkcji miast nadgranicznych, współpraca 
transgraniczna. 

 

Zintegrowany Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Krasnystaw w swoich załoŜeniach 
oraz zadaniach wykazuje całkowitą zbieŜność  z celami priorytetowymi wskazanymi 
do wsparcia w ramach Wojewódzkiego Programu Rozwoju i Rewitalizacji Miast 
dla Województwa Lubelskiego. Dokument podkreśla konieczność oraz zasadność 
inwestycji w wyróŜnione obszary wsparcia. W tym zakresie ZLPR koresponduje 
z załoŜonymi celami głównie poprzez inwestycje w infrastrukturę techniczną 
jak i infrastrukturę kultury i turystyki. 

 

II.2.2. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 
NA LATA 2006 - 2020 

Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego zawiera trójszczeblowy układ celów, 
podporządkowanych realizacji określonej misji Strategii. Wybór misji i celów Strategii 
odzwierciedla z jednej strony aspiracje rozwojowe województwa, z drugiej zaś wynika  
z analizy mocnych i słabych stron województwa, a takŜe jego zewnętrznych 
uwarunkowań rozwoju.  

Misją Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego jest uruchomienie wielokierunkowych 
procesów rozwojowych w regionie umoŜliwiających trwały i zrównowaŜony rozwój 
województwa, przyczyniających się do poprawy jakości Ŝycia i wzrostu dobrobytu 
mieszkańców Lubelszczyzny. 

Cel nadrzędny Strategii koncentruje się na osiąganiu trwałego i zrównowaŜonego rozwoju 
społeczno-gospodarczego Lubelszczyzny poprzez zwiększenie konkurencyjności 
województwa oraz optymalne wykorzystanie jego wewnętrznych potencjałów 
rozwojowych. 

Cele pośrednie prowadzące do osiągnięcia celu nadrzędnego – priorytety rozwoju 
województwa lubelskiego przedstawiają się następująco: 

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

2. Rozwój nowoczesnego społeczeństwa i zasobów ludzkich dostosowanych 
do wymogów gospodarki opartej na wiedzy; 

3. Poprawa atrakcyjności i spójności terytorialnej województwa lubelskiego; 

4. Rozwój współpracy międzyregionalnej oraz poprawa skuteczności wdraŜania 
polityki rozwoju regionu. 

Proponowana powyŜej struktura czterech kompleksowych i wzajemnie 
się uzupełniających priorytetów pozwala na wszechstronny rozwój województwa 
i pośrednio przyczynia się do realizacji przyjętego celu nadrzędnego Strategii. 

ZałoŜenia ZLPR w sposób szczególny korespondują z celem operacyjnym 3.2 SRWL: 
Zachowanie i wzmocnienie róŜnorodności przyrodniczej, krajobrazowej i kulturowej 
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oraz celem 3.3: Rozwój ośrodków miejskich oraz funkcji metropolitalnych Lublina. 

PowyŜsze cele przekładają się bezpośrednio na zadania wskazane do realizacji 
w niniejszym dokumencie m.in. zachowania cennych zabytków architektury, rozwoju 
bazy materialnej instytucji kulturotwórczych, utrzymania ciągłości tradycji i toŜsamości 
mieszkańców, zmniejszenia dysproporcji w dostępie do usług kultury. Zadania 
są ukierunkowane na poprawę dostępności inwestycyjnej większych ośrodków miejskich 
województwa, poprzez bezpośrednie inwestycje w infrastrukturę techniczną, niezbędną 
do stworzenia odpowiednich warunków do inwestowania dla potencjalnych nowych 
inwestorów. 

Działania zaplanowane do zrealizowania w ramach ZLPR dla Miasta Krasnystaw realizują  
kierunki działań zaplanowane dla celu 3.3. SRWL, zwłaszcza w zakresie: 

• rewitalizacji miast i zdegradowanych obszarów zurbanizowanych (rewitalizacja 
zabytkowej tkanki miejskiej); 

• rozwoju większych miast województwa oraz wzmocnienie ich potencjału społeczno-
ekonomicznego (wsparcie infrastruktury technicznej wspomagającej działalność 
inwestycyjną przedsiębiorstw, turystykę, usługi publiczne i rynkowe); 

• wspierania rozwoju bazy usług oraz funkcji kulturowych i turystycznych miast 
przygranicznych (rozbudowa infrastruktury turystycznej). 

Cele ZLPR dla Miasta Krasnystaw są ponadto zgodne z następującymi celami 
operacyjnymi Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego: 

− 1.1: Restrukturyzacja  tradycyjnych  gałęzi  regionalnej  gospodarki   
i  dostosowanie  jej  do  reguł wspólnego rynku;  

− 1.4: Rozwój  małych i średnich przedsiębiorstw oraz wzrost poziomu 
ich innowacyjności;  

− 1.6:  Rozwój społeczeństwa informacyjnego; 

− 2.1:  Kształtowanie prorozwojowej polityki ludnościowej w województwie;  

− 2.2:  Podniesienie poziomu wykształcenia i wiedzy  mieszkańców regionu;   

− 2.3:  Wzrost zatrudnienia oraz lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich w regionie;  

− 2.4:  Wspieranie integracji społecznej i ograniczanie poziomu ubóstwa w regionie;  

− 2.5:  Wzmocnienie i wykorzystanie kapitału kulturowego i społecznego w regionie;  

− 2.6:  Poprawa bezpieczeństwa i ładu publicznego; 

− 3.1:  Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa;  

− 4.1: Rozwój  współpracy  międzyregionalnej  województwa  w  układzie  
międzynarodowym, krajowym i transgranicznym;  

− 4.2:  Zwiększenie  zdolności  instytucjonalnej  regionu  do  prowadzenia  efektywnej  
polityki   regionalnej;  

− 4.3:  Poprawa skuteczności promocji regionu i zdolności do przyciągania inwestycji 
z zewnątrz. 
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II.2.3. PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 

Kluczowa rola Miasta Krasnystaw jako waŜnego ośrodka jest wielokrotnie uwypuklana 
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego. W Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego Miasto Krasnystaw zostało 
uznane za ośrodek o znaczeniu ponadlokalnym. ZałoŜenia i cele niniejszego 
Zintegrowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji realizują zasadę zrównowaŜonego 
rozwoju, a działania podejmowane na terenie miasta będą wzmacniać jego rolę 
jako ośrodka węzłowego aglomeracji lubelskiej. 

Jednym z waŜniejszych elementów niniejszego dokumentu jest rewitalizacja historycznej 
substancji - układu urbanistycznego Krasnegostawu, która sprowadza realizację Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego na poziom lokalny. 

Zrealizowanie przez Miasto Krasnystaw projektów ujętych w Zintegrowanym Lokalnym 
Programie Rewitalizacji poprzez m.in.: rewaloryzację historycznej substancji i struktury 
zabytkowej z wykorzystaniem na cele kultury, kontynuowanie i rozwój róŜnych form 
działalności kulturalnej, rozbudowę bazy materialnej i podniesienie standardu obiektów 
istniejących, przyczyni się do nadania miastu rangi jaka jest wobec niego załoŜona 
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego. 

 

 

II.3. ZGODNOŚĆ Z DOKUMNETAMI STRATEGICZNYMI 
NA POZIOMIE LOKALNYM 

 

II.3.1. STRATEGIA ROZWOJU MIASTA KRASNYSTAW NA LATA 
2007- 2015 Z DŁUGOOKRESOWĄ PROGNOZĄ DO ROKU 
2020 

Cele Zintegrowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Krasnystaw są zgodne 
równieŜ z polityką rozwoju gospodarczego miasta na poziomie lokalnym, nakreśloną 
w Strategii Rozwoju Miasta Krasnystaw. W dokumencie wyróŜniono dziedziny 
strategicznego rozwoju miasta, do których zaliczono m.in. „infrastrukturę 
(w tym techniczną)”, „ochronę środowiska przyrodniczego”, „współpracę lokalną 
i równomierny rozwój miasta (w tym rozwój obszarów zdegradowanych)”. 
 

W ramach przedstawionych dziedzin realizowane będą m.in. następujące cele 
strategiczne, operacyjne i szczegółowe Strategii Rozwoju Miasta Krasnystaw: 

 
CS.1. 
 

Wspieranie przedsiębiorczości i kreowanie nowoczesnej gospodarki 
wzmacniającej pozycję Krasnegostawu w województwie lubelskim; 

 CO.1.1. Wspieranie sektora MMSP; 
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 CO.1.2. Rozwój innowacyjnej i otwartej gospodarki; 
  CSz.1.2.1. Organizacja stref lokalnej aktywności gospodarczej: 

− strefa zlokalizowana przy ul. Polewanej i ul. Kościuszki 
o powierzchni ok. 15 ha (uzbrojenie terenu); 

 CO.1.3.  Aktywizacja promocji miasta; 
CS.2. Poprawa Ŝycia w mieście poprzez rozwój i unowocześnienie 

infrastruktury społecznej; 
 CO.2.2.  Poprawa stanu infrastruktury społecznej oraz jej wyposaŜenia; 
  CSz.2.2.1. Modernizacja obiektów świadczących usługi w zakresie 

pomocy i opieki społecznej (rewitalizacja terenu dawnego 
zespołu dworsko - parkowego i folwarcznego 
przy ul. Sikorskiego i ul. Konopnickiej); 

  CSz.2.2.2. Modernizacja Domu Sejmikowego i Ratusza; 
 CO.2.3.  Wzmacnianie kulturalnej oraz sportowo-rekreacyjnej atrakcyjności 

miasta; 
  CSz.2.3.6. Budowa terenów rekreacyjnych w szczególności 

przy ul. Sikorskiego; 
 CO.2.4. Przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz zapobieganie 

wykluczaniu społecznemu i marginalizacji osób; 
  CSz.2.4.1. Budowa budynku mieszkalnego z przeznaczeniem 

na mieszkania socjalne; 
  CSz.2.4.2. Remont komunalnych zasobów mieszkaniowych; 
CS.3. Rozwój i unowocześnienie infrastruktury sprzyjającej ochronie 

środowiska i rozwojowi turystyki; 
 CO.3.1.  Rozwój infrastruktury wodno – ściekowej; 
  CSz.3.1.5. Promocja i realizacja działań prowadzących 

do zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii; 

 CO.3.2.  Kompleksowy rozwój bazy i usług turystycznych, zwłaszcza 
agroturystycznych, oraz szersze wykorzystanie walorów turystycznych 
miasta; 

  CSz.3.2.1. Budowa terenów rekreacyjnych, w szczególności 
przy ul. Sikorskiego; 

  CSz.3.2.4. Utworzenie ścieŜek rowerowych i tras turystycznych 
wraz z zapleczem; 

CS.4. Lepsze ukształtowanie ładu przestrzennego miasta Krasnegostawu 
poprzez rozwój i unowocześnienie infrastruktury technicznej na terenie 
miasta; 

 CO.4.1.  Poprawa stanu infrastruktury drogowej; 
  CSz.4.1.5. Poprawa układu komunikacyjnego Miasta Krasnystaw 

(budowa dróg gminnych); 
 CO.4.2.  Poprawa uzbrojenia infrastrukturalnego terenu; 
  CSz.4.2.1. Organizacja stref lokalnej aktywności gospodarczej: 

− strefa zlokalizowana przy ul. Polewanej i ul. Kościuszki 
o powierzchni ok. 15 ha (uzbrojenie terenu); 

 CO.4.3.  Poprawa zagospodarowania i estetyki miasta; 
CS.5. Kompleksowa rewitalizacja zmierzająca do poprawy warunków Ŝycia 

mieszkańców Krasnegostawu i wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej 
miasta poprzez odnowę substancji architektonicznej 
wraz z infrastrukturą techniczną i społeczną; 

 CO.5.4.  Rewitalizacja terenu przy ul. Zamkowej (tzw. „Plac z KrzyŜem”); 
 CO.5.6.  Rewitalizacja byłej bazy PKS z przeznaczeniem na tereny 

inwestycyjne; 
 CO.5.8. Rewitalizacja terenów podworskich przy ul. Sikorskiego; 
 CO.5.11.

  
Poprawa stanu infrastruktury technicznej osiedli mieszkaniowych 
domów wielorodzinnych. 
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Niniejszy ZLPR spójny jest z przedstawionymi celami Strategii, gdyŜ ich efektem 
będą pozytywne oddziaływania w zakresie wzrostu poziomu Ŝycia mieszkańców miasta 
dzięki bezpośrednim inwestycjom w infrastrukturę techniczną miasta na róŜnych 
szczeblach rozwoju (kulturowym, turystycznym, społecznym czy inwestycyjnym). Dzięki 
temu poprawie ulegną warunki dla zrównowaŜonego rozwoju opisywanego obszaru 
szczególnie w zakresie działań rewitalizacyjnych.  

 

II.3.2. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA 
KRASNYSTAW 

Przedmiotem opracowania jest obszar miasta Krasnystaw w jego granicach 
administracyjnych o powierzchni ok. 4207 ha. Studia analizy branŜowe prowadzone 
w ramach opracowania Studium w jego części I, wykraczają poza granice miasta, 
w zakresie uzaleŜnionym od ciągłości występujących zjawisk i powiązań funkcjonalno – 
przestrzennych z terenami otaczającymi. Dotyczy to, w szczególności związków 
przyrodniczych, krajobrazowych, infrastrukturalnych, w tym zewnętrznych powiązań 
komunikacyjnych.  

Cele i załoŜenia ZLPR są zgodne z celem strategicznym Studium: Określenie optymalnych 
kierunków przestrzennego rozwoju miasta w korelacji z zasadami jego rozwoju 
społeczno-ekonomicznego, stanowiącymi wyraz oczekiwań społecznych 
jego mieszkańców. 

Cel ten realizowany jest poprzez cele operacyjne Studium: 

• utworzenie narzędzia (aktu kierowania wewnętrznego), ukierunkowującego 
politykę przestrzenną władz miasta, 

• uzyskanie instrumentu koordynacji działań planistycznych na obszarze miasta. 

Zintegrowany Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Krasnystaw traktowany 
jako zespół działań rewitalizacyjnych, które są narzędziami ukierunkowanymi m.in. 
na politykę przestrzenną miasta, wykazuje zgodność z w/w celami operacyjnymi. 

 

II.3.3. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO 

Miasto Krasnystaw objęte jest częściowo miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego. 

Zasadnicza część obszaru rewitalizacji I, na którym będą realizowane inwestycje 
nie jest objęta planem zagospodarowania, jednakŜe niewielka część wyznaczonego 
obszaru przy ul. Konopnickiej objęta jest miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego przyjętym Uchwałą Nr XVIII/144/2004 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 
24 czerwca 2004 r. Teren ten przeznaczony jest pod usługi administracji, administrację, 
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zabudowę jednorodzinną i usługi. Inwestycje przewidziane do realizacji w ramach ZLPR 
nie będą realizowane na terenie objętym planem. 

Obszar rewitalizacji II częściowo objęty jest miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego, które stanowią: 

• działki ozn. nr ewid. 1039/3 (Krasnostawskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych) i 1039/4 (Centrum Charytatywne Caritas) połoŜone 
w Krasnymstawie przy ul. Szkolnej objęte są zmianą miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Krasnegostawu, uchwalonego Uchwałą 
XL/280/2001 Rady Miasta Krasnegostawu z dnia 25 października 2001r. (Dz. Urz. 
Woj. Lubelskiego z dnia 13 grudnia 2001r.) i zgodnie z ustaleniami przeznaczone 
są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, usługi kultury i usługi nieuciąŜliwe 
(teren oznaczony symbolem 2 M,U); 

• działki połoŜone przy ul. Kościuszki do odległości około 25,0 m od krawędzi 
jezdni objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ciągu 
komunikacyjnego ulic Polewana – Kościuszki – Gawryłowa – Nieczaja  
w Krasnymstawie, uchwalonym Uchwałą Nr XXVI/202/2005 Rady Miasta 
Krasnystaw z dnia 9 marca 2005r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 7 czerwca 
2005r.) i zgodnie z ustaleniami: 

- działki połoŜone pomiędzy ul. Kilińskiego a ul. Szkolną przeznaczone 
są częściowo pod pas drogowy ul. T. Kościuszki o szerokości w liniach 
rozgraniczających 20,0 m oraz pod zabudowę jednorodzinną (teren oznaczony 
symbolem 25 MN); 

- działki połoŜone od skrzyŜowania z ul. Szkolną w kierunku ulicy Polewanej 
przeznaczone są częściowo pod pas drogowy ul. T. Kościuszki o szerokości  
w liniach rozgraniczających 25,0 m oraz pod zabudowę jednorodzinną (teren 
oznaczony symbolem 26 MN, 27 MN). 

Pozostały teren działek nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego. Na terenach oznaczonych symbolami 25 MN, 26 MN, 
27 MN dopuszcza się lokalizację usług nieuciąŜliwych.  

Inwestycje planowane do realizacji na obszarze wsparcia II, w ramach Zintegrowanego 
Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Krasnystaw są zgodne z ustaleniami 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (usługi nieuciąŜliwe). 
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II.3.4. DOKUMENTY DOTYCZĄCE POLITYK W RÓśNYCH 
SEKTORACH SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH 

II.3.4.1. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 
MIASTA KRASNYSTAW NA LATA 2007 – 2013 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Krasnystaw na lata 2007 – 2013 
została przyjęta uchwałą nr VIII/58/2007 przez Radę Miasta Krasnystaw w dniu 
28.06.2007 r. i w swoich załoŜeniach jako dokument strategiczny ma za zadanie 
wspieranie osiągania postępu i rozwoju społecznego oraz podnoszenie jakości i warunków 
Ŝycia mieszkańców w zintegrowanych aktywnych wspólnotach lokalnych.  

Zadanie, jakie dokument wskazuje za kierunkowe do realizacji w zakresie rozwiązywania 
problemów społecznych, to poprawa infrastruktury społecznej oraz systemu wsparcia 
z zakresu pomocy materialnej, bytowej i usługowej, aktywizacja zawodowa i społeczna, 
wzmocnienie integracji społecznej wszystkich grup społecznych, ze szczególnym 
uwzględnieniem młodzieŜy i osób niepełnosprawnych i starszych, wspieranie grup 
szczególnego ryzyka i zmniejszanie obszarów wykluczenia społecznego oraz aktywizację 
społeczności lokalnej przy jednoczesnym wspieraniu lokalnych inicjatyw. 

Nadrzędnym celem podejmowanych działań jest minimalizowanie nierówności 
społecznych, przeciwdziałanie marginalizacji uniemoŜliwiającej lub utrudniającej osobie, 
rodzinie, grupie i społeczności prawidłowe wypełnianie ról społecznych. 

Zintegrowany Lokalny Program Rewitalizacji wpisuje się w następujące cele strategiczne 
dokumentu: 

• Wzmocnienie  polityki  prorodzinnej  poprzez  tworzenie  systemu  opieki  
i  wsparcia  dzieci i młodzieŜy; 

• Aktywizacja  zawodowa  i  społeczna  osób  zagroŜonych  wykluczeniem  
społecznym jako waŜny element walki z ubóstwem oraz bezrobociem; 

• Rozwijanie  działań  wspomagających  osoby  zagroŜone  uzaleŜnieniami  
oraz osoby uzaleŜnione i ich rodziny;   

• Poprawa warunków  Ŝycia osób  starszych poprzez  zmniejszenie wykluczenia    
społecznego tych osób oraz łagodzenie wszystkich problemów; 

• Wyrównanie  szans  oraz  przeciwdziałanie  wykluczeniu  społecznemu  osób 
niepełnosprawnych; 

• Zapobieganie występowaniu przemocy w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem 
dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych. 

 Zadania przewidziane do realizacji w dokumencie rewitalizacyjnym będą stanowiły 
podstawę do realizacji wskazanych w strategii inicjatyw, ze względu na obszerne 
inwestycje w infrastrukturę słuŜąca pomocy społecznej, będącej podstawą do realizacji 
zadań niematerialnych z tego zakresu. Wysokiej jakości infrastruktura techniczna 
poprawi stopień Ŝycia mieszkańców miasta i zapewni im poczucie bezpieczeństwa 
w wyŜej wymienionym zakresie. Ponadto odpowiedni stan infrastruktury zachęci inne 
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organizacje pozarządowe do prowadzania na terenie miasta odpowiednich programów 
pomocowych dla wszystkich potrzebujących wsparcia. 

Ponadto naleŜy podkreślić, iŜ wszystkie zadania wskazane do realizacji w ZLPR, z zakresu 
inwestycji społecznych, będą realizowane z uwzględnieniem rozwiązań komunikacyjnych 
przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

 

II.3.4.2. PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM 
GMINY MIASTO KRASNYSTAW  

Zintegrowany Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Krasnystaw jest zgodny  
z Wieloletnim Programem Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasto 
Krasnystaw. W wymienionym programie Gmina ustaliła, iŜ ze względu na wiek, ogólny 
stan techniczny budynków i konieczność dostosowania do aktualnie obowiązujących 
przepisów technicznych i budowlanych wszystkie budynki będące w zasobie Miasta 
Krasnystaw wymagają remontów i modernizacji. Podstawowym celem remontów  
i modernizacji jest zapewnienie bezpieczeństwa lokatorom. W związku z powyŜszym 
Zintegrowany Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Krasnystaw na lata 2007-2015 
jest zgodny z załoŜeniami programu i w pełni realizuje jego załoŜenia. 

 

II.3.4.3. MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 
DLA MIASTA KRASNYSTAW NA LATA 2007 - 2010 

Rewitalizacja jest procesem zmian przestrzennych, technicznych, społecznych 
i gospodarczych podjętych w interesie publicznym, których celem jest wyprowadzenie 
obszaru z sytuacji kryzysowej, przywrócenie mu dawnych funkcji oraz stworzenie 
warunków do jego dalszego rozwoju z wykorzystaniem jego cech endogenicznych. 
Jednym z głównych celów rewitalizacji jest wyprowadzenie społeczności lokalnych 
z obszaru „marginalnego”, do którego naleŜą problemy społeczne, 
takie jak np. narkomania. 
W związku z powyŜszym Zintegrowany Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta 
Krasnystaw na lata 2007-2015 jest zgodny z niniejszym programem, poniewaŜ poprawa 
jakości przestrzeni miejskiej przyczyni się do poprawy warunków bytowych ludności 
i likwidacji patologii społecznych, do których naleŜy m.in. narkomania. 
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II.3.4.4. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA KRASNYSTAW 
NA 2010 ROK 

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowi integralną 
część Zintegrowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Krasnystaw na lata 
2007-2015 i dąŜy do osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest wyprowadzenie obszaru 
z sytuacji kryzysowej i poprawa Ŝycia społeczności. ZLPR wpisuje się w cele niniejszego 
programu, jakimi są: 

1. Zmniejszenie istniejących rozmiarów problemów alkoholowych oraz przemocy; 

2. Zmiana postaw  mieszkańców i   krytycznych  zachowań wobec alkoholu,  zwłaszcza 
rodziców osób niepełnoletnich, jak teŜ instytucji z terenu Miasta; 

3. Tworzenie nowej i utrzymywanie istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej 
oraz kulturalno-oświatowej, w celu rozwijania alternatywnych form spędzania wolnego 
czasu oraz organizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieŜy. 

Zintegrowany Lokalny Program Rewitalizacji, poprzez poprawę jakości przestrzeni 
miejskiej, przyczyni się do wyprowadzenia obszaru wsparcia z kryzysu, a tym samym 
będzie impulsem dla jego mieszkańców do poprawy jakości Ŝycia, w tym do wyjścia 
z alkoholizmu. 

 

II.3.4.5. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ MIESZKAŃCÓW MIASTA 
KRASNYSTAW W ROKU 2010 

Program Aktywności Lokalnej stanowi odpowiedź na potrzebę funkcjonowania silnych 
społeczności lokalnych i grup społecznych oraz wspierania ich aktywności w poszczególnych 
obszarach Ŝycia społecznego. Wyznacza kierunki działań zorientowanych na aktywizację 
środowisk zagroŜonych wykluczeniem społecznym. 

Problem wykluczenia społecznego prowadzi do wielowymiarowej deprawacji 
przejawiającej się brakiem lub niedostatecznym poziomem uczestnictwa w głównym 
nurcie społeczeństwa i dostępem do najwaŜniejszych systemów społecznych, 
takich jak rynek pracy, edukacja, opieka medyczna oraz zabezpieczenie społeczne. 
Jego efektem moŜe być zerwanie więzi rodzinnych i społecznych. Wieloletnia alienacja 
przyczynia się do powielania modelu i dziedziczenia pewnych niekorzystnych zachowań 
mających pokoleniowy charakter wykluczenia, co ma bezpośredni wpływ na wyuczoną 
bezradność 

i bierność. 

Głównym celem Programu jest podniesienie poziomu aktywności grupy osób zagroŜonych 
wykluczeniem społecznym (bezrobotnych matek samotnie wychowujących dzieci), 
na rzecz samodzielnego rozwiązywania waŜnych problemów społecznych, w szczególności 
problemów dotykających osób korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Krasnymstawie. 
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Niniejszy Zintegrowany Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Krasnystaw na lata 
2007-2015 jest zgodny z powyŜszym celem, poniewaŜ poprzez poprawę warunków 
bytowych ludności wraz z rewitalizacją starościńskiego dworu przyczyni 
się do rozwiązania problemów bytowych ludności i stanie się impulsem do większego 
udziału w Ŝyciu społeczeństwa. Poprawa jakości Ŝycia mieszkańców Krasnegostawu 
spowoduje poczucie bezpieczeństwa i podniesie świadomość jednostki nie radzącej sobie 
w Ŝyciu, iŜ jest częścią społeczeństwa, które o nią dba, a w ten sposób zachęci 
ją do większego udziału w Ŝyciu społecznym. 

  

II.3.4.6. PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KRASNYSTAW 
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI 
PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO 
NA 2010 ROK 

Miasto Krasnystaw dąŜy w swoich działaniach do równomiernego rozwoju  
i poprawy warunków Ŝycia jego mieszkańców w ramach posiadanych środków. Efektywne 
zarządzanie nie jest moŜliwe bez współudziału i akceptacji ze strony obywateli. Aktywna 
działalność organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność 
poŜytku publicznego jest istotną cechą społeczeństwa demokratycznego, elementem 
spajającym i aktywizującym społeczność lokalną. 

Nadrzędnym celem programu jest budowanie partnerstwa między Miastem 
i organizacjami pozarządowymi, efektywne wykorzystanie społecznej aktywności 
oraz pobudzenie nowych inicjatyw, słuŜących zaspakajaniu zbiorowych potrzeb 
mieszkańców. 

Zintegrowany Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Krasnystaw na lata 2007-2015 
jest zgodny z celem nadrzędnym powyŜszego programu, poniewaŜ realizacja ZLPR-u 
dąŜy do współpracy róŜnych partnerów społecznych i aktywizacji ich w osiągnięciu 
wspólnego celu, jakim jest wykorzystanie społecznej aktywności oraz pobudzenie nowych 
inicjatyw, słuŜących zaspakajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców. 
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III. ZASIĘG TERYTORIALNY I WYZNACZENIE 
OBSZARÓW WSPARCIA 

 

Dla potrzeb „Zintegrowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Krasnystaw 
na lata 2007-2015. Aktualizacja” przeprowadzono określenie obszarów problemowych 
w ujęciu przestrzennym, społecznym i gospodarczym. Określenie zostało dokonane 
na podstawie analizy dokumentów strategicznych, danych statystycznych, konsultacji 
społecznych, wizji lokalnych oraz pracy Zespołu ds. Rewitalizacji. Wsparciem w trakcie 
wyboru obszarów priorytetowych wraz z opisującymi je kryteriami były wyniki analizy 
ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców miasta Krasnystaw. Wyniki ankietowe 
zostały oparte na analizie ankiet, wypełnionych przez pełnoletnich mieszkańców Miasta 
Krasnystaw. 

W niniejszym dokumencie wyznaczono dwa spójne obszary koncentracji działań 
rewitalizacyjnych. 

Obszary rewitalizacji zostały wyznaczone w oparciu o 3 kryteria, zgodne z „Wytycznymi 
dla opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Wyboru kryteriów dokonał 
Zespół ds. Rewitalizacji. KaŜde kryterium zostało opisane za pomocą minimum jednego 
wskaźnika.  

Rysunek 1 Mapa Miasta Krasnystaw z zaznaczeniem obszarów wsparcia 

 

Źródło: Opracowanie własne - UM Krasnystaw. 
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III.1. OBSZAR REWITALIZACJI/OBSZAR WSPARCIA I 

Pierwszy wyznaczony obszar wsparcia na terenie Miasta Krasnystaw połoŜony 
jest w ścisłym centrum. Od strony wschodniej przylega granicą do rzeki Wieprz i ciągnie 
się na południowy-zachód wzdłuŜ ul. śurka i dalej ul. Marszałka Piłsudskiego 
(z wykluczeniem Placu 3 Maja) aŜ do skrzyŜowania ul. Marszałka Piłsudskiego z ulicą 
M. Sobieskiego. 

Rysunek 2 Mapa obrazująca granice obszaru wsparcia I z zaznaczeniem obszarów inwestycyjnych 

 
Źródło: Opracowanie własne - UM Krasnystaw. 
 

Jest to obszar o powierzchni ok. 19,3 ha (prezentuje go rysunek powyŜej) obejmujący 
swoim zasięgiem następujące ulice: 

 
Tabela 1 Szczegółowy wykaz ulic wraz z numeracją leŜących w obszarze rewitalizacji I. 

Lp. Wyszczególnienie Numeracja 
1. ul. Marii Konopnickiej cała ulica 
2. ul. Sikorskiego  (od nr 1 do nr 17) 
3. ul. Rzeczna  (od nr 1 do nr 17) 
4. ul. Jezuicka  (od nr 1 do nr 5) 
5. ul. Partyzantów cała ulica 
6. ul. Browarna cała ulica 
7. ul. śurka cała ulica 
8. ul. Mostowa  (od nr 1 do nr 11) 
9. ul. Zamkowa cała ulica 
10. ul. Kościelna cała ulica 
11. ul. Oleszczyńskiego cała ulica 
12. ul. Zielona cała ulica 
13. ul. Piłsudskiego  (od nr 2 do 46 - parzyste) 
15. ul. Piłsudskiego  (od nr 1 do nr 13 - nieparzyste) 
Źródło: Opracowanie własne - UM Krasnystaw. 



str. 33 

 

Wśród wszystkich zadań inwestycyjnych / projektów, przewidzianych do realizacji 
na obszarze wsparcia I, znajdują się równieŜ działania dot. substancji mieszkaniowej, 
dlatego teŜ wyznaczenia granic obszaru dokonano w oparciu o „Wykaz kryteriów, 
wskaźników i ich wartości referencyjnych wymaganych dla określenia obszarów wsparcia 
w zakresie mieszkalnictwa” (Zał. nr 2 do „Wytycznych dla opracowania Lokalnych 
Programów Rewitalizacji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2007-2013). 

W związku z trudnościami z pozyskaniem danych statystycznych dot. poziomu 
przestępczości i wykroczeń oraz wartości zasobu mieszkaniowego na wybranym 
obszarze, Zespół ds. Rewitalizacji dokonał wyznaczenia obszaru wsparcia I w oparciu 
o kryteria: 

1. Niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej; 

2. Wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia; 

3. Wysoka stopa długotrwałego bezrobocia. 

 
Tabela 2 Wykaz kryteriów, wskaźników i ich wartości referencyjnych uŜytych dla określenia obszaru 
wsparcia I. 

Kryterium 

Niski wskaźnik 
prowadzenia 
działalności 
gospodarczej 

Wysoki poziom 
ubóstwa i 

wykluczenia 

Wysoka stopa 
długotrwałego 

bezrobocia 

Wskaźnik 

Liczba zarejestrowanych 
podmiotów 

gospodarczych na 100 
osób 

Liczba osób 
korzystających z 
zasiłków pomocy 

społecznej na 1 tys. 
ludności 

Udział długotrwale 
bezrobotnych wśród 

osób w wieku 
produkcyjnym 

Źródło danych 
wyznaczenia 

średniej 
Dane za 2009 r. Dane za 2009 r. Dane za 2009 r. 

Miasto 
Krasnystaw 7,5 109,94 5,23 

Obszar wsparcia 
I 6,9 138,66 5,43 

Wartość dla 
obszarów 
objętych 

wsparciem 

PoniŜej średniej 
dla miasta 

PoniŜej średniej 
dla miasta 

PoniŜej średniej 
dla miasta 

Definicja 
wskaźnika 

Ilość zarejestrowanych 
podmiotów 

gospodarczych w 
przeliczeniu na 100 

mieszkańców 

Osoby, które zgodnie z 
ustawą z 12 marca 2004 
r. o pomocy społecznej 

(DZ. U. Nr 
64,poz.593,zpóźn.zm.) 
są uprawnione do 
ubiegania  się o 

przyznanie świadczenia 
pienięŜnego z pomocy 

społecznej 

Stosunek liczby osób 
bezrobotnych powyŜej 
12 miesięcy do liczby 

osób w wieku 
produkcyjnym (kobiety 

w wieku 18-59, 
męŜczyźni 18-64) 

Źródło danych 

Urząd Miasta 
Krasnystaw, Ewidencja 

Działalności 
Gospodarczej 

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w 
Krasnymstawie 

Powiatowy Urząd Pracy 
w Krasnymstawie 

Źródło: Opracowanie własne - UM Krasnystaw. 
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Jak wynika z tabeli powyŜej, obszar wsparcia I spełnia przesłanki wsparcia w ramach 
programu rewitalizacji. Z powyŜszych wyliczeń wynika, iŜ wyznaczony obszar spełnia 
3 wybrane kryteria dla obszarów objętych interwencją w zakresie mieszkalnictwa: 

� Niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej wskaźnik „Liczba 
zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 100 osób” wynosi 6,9 i jest niŜszy 
od wartości dla obszaru całego miasta wynoszącej 7,5. 

� Wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia – wskaźnik „Liczba osób 
korzystających z zasiłków pomocy społecznej na 1 tys. ludności” wynosi 138,66 
i jest wyŜszy od wartości dla obszaru całego miasta wynoszącej 109,94. 
 

� Wysoka stopa długotrwałego bezrobocia – wskaźnik „Udział długotrwale 
bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym” wynosi 5,43  i jest wyŜszy 
od wartości dla obszaru całego miasta wynoszącej 5,23. 

 

III.2. OBSZAR REWITALIZACJI/OBSZAR WSPARCIA II 

 

Drugi wyznaczony obszar wsparcia na terenie Miasta Krasnystaw połoŜony 
jest w północno-zachodniej części miasta. Od strony wschodniej rozpoczyna się ulicą 
J. Kilińskiego i dalej wzdłuŜ ulicy Poniatowskiego aŜ do granic Os. Jagiellońskiego. 
Południowa część obszaru sięga ulicy S. Okrzei wzdłuŜ ulicy Mickiewicza. 

 
 
Rysunek 3 Mapa obrazująca granice obszaru wsparcia II z zaznaczeniem obszarów inwestycyjnych  

 
Źródło: Opracowanie własne - UM Krasnystaw. 
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Jest to obszar o powierzchni ok. 34,5 ha (prezentuje go rysunek powyŜej) obejmujący 
swoim zasięgiem następujące ulice: 

Tabela 3 Szczegółowy wykaz ulic wraz z numeracją leŜących w obszarze rewitalizacji II. 

Lp. Wyszczególnienie Numeracja 
1. ul. Szkolna  (bez nr 1, 3, 3a, 5, 7) 
2. ul. Kilińskiego  (od nr 24 do nr 65) 
3. ul. Mickiewicza cała ulica 
4. ul. Kościuszki  (od nr 37 do nr 75 - nieparzyste) 
Źródło: Opracowanie własne - UM Krasnystaw. 

Na obszarze wsparcia II nie przewidziano realizacji zadań inwestycyjnych / projektów 
dot. substancji mieszkaniowej, w związku z czym wyznaczenia granic obszaru dokonano 
w oparciu o „Szczegółowe wskaźniki do kryteriów wyznaczania obszarów rewitalizacji” 
(Zał. nr 1 do „Wytycznych dla opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji” 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-
2013). 

Dla wyznaczenia powyŜszego obszaru Zespół ds. Rewitalizacji dokonał wyboru 
3 kryteriów, które obrazują negatywne zjawiska mające miejsce na tym terenie: 

1. Niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej; 
2. Wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia; 
3. Niekorzystne trendy demograficzne. 
 
Tabela 4 Wykaz kryteriów, wskaźników i ich wartości referencyjnych uŜytych dla określenia obszaru 
wsparcia I. 

Kryterium 

Niski wskaźnik 
prowadzenia 
działalności 
gospodarczej 

Wysoki poziom ubóstwa i 
wykluczenia 

Niekorzystne 
trendy 

demograficzne 

Wskaźnik 

Liczba zarejestrowanych 
podmiotów 

gospodarczych na 100 
osób 

Liczba osób korzystających 
z zasiłków pomocy 
społecznej na 1 tys. 

ludności 

Starzenie 
się społeczeństwa  

Źródło danych 
wyznaczenia 

średniej 
Dane za 2009 r. Dane za 2009 r. Dane za 2009 r. 

Miasto 
Krasnystaw 

7,5 109,94 15,75% 

Obszar wsparcia 
II 6,64 137,44 22,27% 

Wartość 
dla obszarów 

objętych 
wsparciem 

PoniŜej średniej 
dla miasta PowyŜej średniej dla miasta 

PowyŜej średniej 
dla miasta 

Definicja 
wskaźnika 

Ilość zarejestrowanych 
podmiotów 

gospodarczych 
w przeliczeniu na 100 

mieszkańców 

Osoby, które zgodnie 
z ustawą z 12 marca 2004 
r. o pomocy społecznej (DZ. 
U. Nr 64, poz.593, z późn. 

zm.) są uprawnione 
do ubiegania 

się o przyznanie 
świadczenia pienięŜnego 
z pomocy społecznej 

Odsetek osób 
w wieku 

poprodukcyjnym 

Źródło danych 

Urząd Miasta 
Krasnystaw, Ewidencja 

Działalności 
Gospodarczej 

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

w  Krasnymstawie 

Dane Wydziału 
Spraw 

Obywatelskich 
Urzędu Miasta 
Krasnystaw 

Źródło: Opracowanie własne - UM Krasnystaw. 
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Jak wynika z powyŜszych danych obszar wsparcia II spełnia przesłanki wsparcia 
w ramach programu rewitalizacji. Z powyŜszych wyliczeń wynika, iŜ wyznaczony obszar 
spełnia wybrane kryteria obszarów objętych interwencją w obszary, 
na których nie znajduje się mieszkalnictwo.  

� Niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej wskaźnik „Liczba 
zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 100 osób” wynosi 6,64 
i jest niŜszy od wartości dla obszaru całego miasta wynoszącej 7,5. 
 

� Wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia – wskaźnik „Liczba osób 
korzystających z zasiłków pomocy społecznej na 1 tys. ludności” wynosi 137,44 
i jest wyŜszy od wartości dla obszaru całego miasta wynoszącej 109,94. 

 
� Niekorzystne trendy demograficzne – wskaźnik „Starzenie się społeczeństwa 

(odsetek osób w wieku poprodukcyjnym)” wynosi 22,27% i jest wyŜszy 
od wartości dla obszaru całego miasta wynoszącej 15,75%. 
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IV. RAPORT O SYTUACJI SPOŁECZNO-
GOSPODARCZEJ OBSZARÓW WSPARCIA NA TLE 
MIASTA 

 

IV.1. TŁO PROCESU REWITALIZACJI – INFORMACJE 
PODSTAWOWE O MIEŚCIE KRASNYSTAW  

IV.1.1. POŁOśENIE 

Miasto Krasnystaw połoŜone jest w południowo-wschodniej części województwa 
lubelskiego i zajmuje powierzchnię 4 207 ha. Otacza go teren gminy Krasnystaw, która 
jest odrębną jednostką samorządu terytorialnego. Oddalone jest od większych ośrodków 
miejskich województwa nie więcej niŜ 60 km: od Lublina – 55 km, od Chełma – 31 km, 
od Zamościa – 30 km, a do przejścia granicznego w Dorohusku dzieli miasto odległość 
60 km. 
 

Rysunek 4 Mapa sytuująca Krasnystaw w powiecie, województwie i kraju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Miasto połoŜone jest w znacznej części na terenie Grabowiecko – Strzeleckego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu, co wywołuje ograniczenie w sposobie jego zagospodarowania. 
Dolina Wieprza o zmiennej szerokości dzieli miasto na cześć wschodnią i zachodnią. 
Takie połoŜenie stwarza zagroŜenie zalania części zabudowy połoŜonej nad rzeką, na dnie 
doliny podczas moŜliwych powodzi. Dolina rzeki i zróŜnicowana konfiguracja terenu 
w pozostałym obszarze tworzą malowniczy krajobraz, w którym sylwetka historycznego 
miasta stanowi element znakomicie wpisany w otoczenie. Ponadto miasto znajduje 
się na trasie drogi ekspresowej nr 17, co wpływa korzystnie na rozwój gospodarczy. 

IV.1.2. BUDOWA GEOLOGICZNA MIASTA 

Miasto Krasnystaw połoŜone jest w obrębie dwóch mezoregionów: Wyniosłości 
Giełczewskiej (część zachodnia miasta) i Działów Grabowieckich (część wschodnia). Sieć 
wodna ma układ promienisty, a doliny są przewaŜnie asymetryczne. Rodzaj podłoŜa 
lessowego sprawia, Ŝe stoki są silnie erodowane i występują długie, rozczłonkowane 
suche wąwozy. Zarówno na Wyniosłości Giełczewskiej jak i na obszarze Działów 
Grabowieckich wysokości bezwzględne przekraczają nawet 300 m. n.p.m. 

Granice administracyjne miasta obejmują fragment Grabowiecko - Strzeleckiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu z dolinami rzek Wieprz i śółkiewka, lasem Borek 
i terenami przyległymi. 

IV.1.3. KLIMAT 

Obszar miasta Krasnystaw połoŜony jest w obrębie lubelsko - chełmskiej dzielnicy 
klimatycznej, zajmując jej środkową część. Klimat kształtowany jest przez napływające 
znad Atlantyku masy powietrza polarno-morskiego, oraz masy powietrza polarno-
kontynentalnego napływające znad Euroazji. Ciśnienie atmosferyczne wynoszące średnio 
1 015 - 1 016 hPa wpływa na rozmieszczenie kierunków wiatrów 
i ich prędkości. Średnie roczne prędkości wiatru osiągają tu od 2,6 m/s do 3,8 m/s. 
Zachmurzenie wynosi średnio w roku 64%. W przebiegu rocznym występują dwa okresy 
zachmurzenia: zimowy o duŜym zachmurzeniu - 75% i ciepły o zachmurzeniu znacznie 
mniejszym - 57%. Nasłonecznienie względne waha się od 35,4% do 38,1%. Wyraźną 
cechą klimatu tego obszaru są kontrasty termiczne między zimą i latem. Miesiącem 
najcieplejszym jest lipiec o średniej temperaturze do 18,5° C, najchłodniejszym, 
zaś styczeń od -3,5 do - 4,5° C. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 7,2° C 
natomiast średnie roczne sumy opadów atmosferycznych są dość niskie i utrzymują 
się w granicach 550-600 mm. 

IV.1.4. GLEBY 

Większość gleb występujących na terenie Miasta Krasnystaw moŜemy zaliczyć 
do kompleksu gleb pszennych dobrych, w południowej części miasta, występuje niewielki 
obszar pokryty glebami zaliczanymi do kompleksu gleb Ŝytnich bardzo dobrych. Gleby 
połoŜone w dolinach rzecznych zaliczamy do kompleksu mułowo-bagiennych 
o róŜnych warunkach wilgotnościowych. 
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IV.1.5. FAUNA I FLORA  

Przez obszar Krasnegostawu przebiega kilka granic naturalnego występowania 
takich gatunków drzew jak: buk, jawor – granica wschodnia, jodła – granica północno-
wschodnia, świerk obszaru północnego – granica południowa. Okolice Krasnegostawu 
obfitują w liczne plantacje chmielu. Stąd teŜ w miejscowym Muzeum Regionalnym 
znajduje się dział poświęcony historii chmielarstwa, a od 1974 r., w Krasnymstawie 
odbywają się coroczne doŜynki chmielowe, zwane potocznie Chmielakami. Fauna 
na terenie Miasta Krasnystaw jest równie bogata jak i flora. Występuje tu kilka rzadkich 
gatunków ptaków leśnych, takich jak muchołówka białoszyja i mała oraz dzięcioł średni. 
Ciekawsza jest natomiast ornitofauna związana ze środowiskiem polno-zaroślowym 
i przyzagrodowym. śyją tutaj dudki, przepiórki, ortolany oraz kilka gatunków sów: 
płomykówki, pójdźki, uszatki, puszczyki. Spośród gatunków ssaków na szczególną uwagę 
zasługuje bóbr. 

IV.1.6. WODY POWIERZCHNIOWE 

Miasto Krasnystaw ma dobrze rozwiniętą sieć wodną, połoŜone jest u zbiegu dwóch rzek: 
Wieprza i śółkiewki. Struktura hydrologiczna miasta przedstawia się następująco:  

� dolina rzeki Wieprz dzieli miasto na część zachodnią i wschodnią. W granicach 
miasta koryto rzeki na długości 2,5 km zostało uregulowane.  

� południowo - wschodnia część miasta jest odwadniana przez oddolne ujście rzeki 
Wojsławki, 

� północno - wschodnia część miasta jest odwadniana przez rzekę Siennicę  
i oddolne ujście rzeki Bzdurki, 

� przez część zachodnią miasta przebiega rzeka śółkiewka, która stanowi 
lewostronny dopływ Wieprza. 

W północnej części doliny Wieprza został wyznaczony obszar pod budowę zbiornika 
„Oleśniki”, który będzie słuŜył do zaopatrzenia w wodę oraz do celów rekreacyjnych 
i dla potrzeb rolnictwa.  Na terenie miasta zostały równieŜ wyznaczone tereny 
pod zbiornik małej retencji „Lubańki” i zbiornik wodny „Rońsko”. 

IV.1.7. WODY PODZIEMNE 

Obszar gminy połoŜony jest w obrębie centralnego basenu kredowego. Wody podziemne 
występują tu w skałach kredowych i czwartorzędowych. PrzewaŜają wody podziemne 
bardzo płytkie, występujące na głębokościach poniŜej 2 m. Zasilanie tego poziomu 
odbywa się z opadów atmosferycznych oraz przez dopływy wód krąŜących w skałach 
kredowych. Na całej długości doliny charakterystyczne jest bliskie występowanie bardzo 
płytkich wód aluwialnych i głębokich wód szczelinowo-warstwowych, występujących 
w utworach kredowych. Wody głębokie, o zwierciadle połoŜonym poniŜej 20 m, 
na obszarze gminy są najczęściej spotykane i występują między głęboko wciętymi 
dolinami oraz na ich zboczach i w strefach wierzchowinowych. Zasilanie wód piętra 
kredowego następuje przez infiltrację opadów atmosferycznych w podłoŜe. 
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IV.1.8. ZASOBY LEŚNE  

W bezpośrednim otoczeniu miasta znajdują się wartościowe obszary leśne stanowiące 
około 10% ogólnej powierzchni. Od strony południowo – zachodniej las Namule, 
od strony północno – zachodniej las połoŜony w gminie Łopiennik, od strony południowo 
– wschodniej lasy Surhowski i Lipina oraz od strony północno wschodniej las Malennik. 
Południowo–wschodnia granica miasta jest równocześnie granicą Otuliny 
Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego, który znajduje się poza miastem. Na terenie 
miasta Krasnystaw znajduje się kompleks leśny o duŜych walorach biologicznych, 
klimatycznych i krajobrazowych - Las Borek. Pełni on rolę ochronną 
przed zanieczyszczeniami emitowanymi z zakładów produkcyjnych zlokalizowanych 
w mieście. 

IV.1.9. POWIERZCHNIA I STRUKTURA UśYTKOWANIA GRUNTU 

Krasnystaw zajmuje powierzchnię 4 207 ha, z czego 76% stanowią uŜytki rolne. 
Zatem miasto posiada dobre uwarunkowania do rozwoju rolnictwa. W jego granicach 
występują obszary o dobrych z rolniczego punktu widzenia klasach gleb (gleby 
węglanowe pochodzenia lessowego). W produkcji rolniczej przewaŜa produkcja roślinna 
(głównie: zboŜa, buraki cukrowe, ziemniaki). Obszary zabudowy zagrodowej 
skoncentrowane są wzdłuŜ dróg prowadzących koncentrycznie do centrum miasta. 

IV.1.10. OCHRONA PRZYRODY NA OBSZARZE MIASTA 

Ochrona obszarów zadrzewionych 

Na terenach niezabudowanych naleŜy zadbać o walory przyrodniczce i krajobrazowe 
poprzez zachowanie naturalnych i seminaturalnych biotopów, takich jak łąki, 
zadrzewienia, zakrzaczenia, zbiorniki wodne. Potrzeba rozwinąć układ powiązań 
ekologicznych i wykształcić spójny przestrzennie system zieleni.  

Ochrona obszarów cennych przyrodniczo 

Pomniki przyrody znajdujące się na terenie Miasta Krasnystaw powinny 
być zabezpieczone przed zniszczeniem bądź uszkodzeniem, aby zachować 
je jak najdłuŜej w dobrym stanie. 

Na terenie Miasta Krasnystaw znajdują się trzy pomniki przyrody. Są to: 

� lipa drobnolistna (340 cm) przy ul. Poniatowskiego w Krasnymstawie, 

� lipa drobnolistna (300 cm) przy ul. Jabłonkowej w Krasnymstawie,  

� lipa drobnolistna (466 cm) przy ul. Kwiatowej w Krasnymstawie. 

Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych 

NaleŜy zadbać o poprawę walorów ekologicznych poprzez ograniczenie przybrzeŜnych 
stref penetracji, oraz zwiększenie natlenienia wody i w konsekwencji przywrócić 
naturalne stosunki wodne. Znajdujące się na terenie miasta zbiorniki wodne powinny 
zostać oczyszczone ze śmieci i zabezpieczone przed dopływem ścieków nieczyszczonych.  

W celu poprawy czystości wód powierzchniowych i gruntowych, naleŜy podjąć działania 
zmierzające do uregulowania gospodarki wodno-ściekowej dla całej zlewni. MoŜliwie 
jak najszybciej trzeba skanalizować część miasta nie posiadającą kanalizacji, zlikwidować 
nielegalne zrzuty ścieków, objąć nieczystości płynne nowoczesnym systemem 
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oczyszczania, zlikwidować „dzikie wysypiska” i nieprawidłowo zlokalizowane składowiska 
odpadów komunalnych oraz odpowiednio zabezpieczyć ewentualne nowe.  

Miasto podejmuje działania mające na celu ochronę czystości wód. Obecnie na terenie 
miasta funkcjonuje oczyszczalnia ścieków, której modernizacja zakończyła się w 2006 
roku. Przedsięwzięcie sfinansowano dzięki pomocy środków z NFOŚiGW, 
w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Zmianie uległ 
zarówno sprzęt, urządzenia i maszyny jak i sama technologia. Celem tej inwestycji 
jest zapewnienie wyŜszych parametrów oczyszczalni, aby w lepszym stopniu sprostać 
wszelkim wymogom i obowiązującym normom. 

W 2007 roku zrealizowano ponadto projekt pn. „Uporządkowanie Gospodarki Wodno-
Ściekowej doliny rzeki Wieprz”, w ramach którego wybudowano kanalizację sanitarną 
w ulicach: Grobla, Lwowska, Sikorskiego i Cegielniana o łącznej długości ok. 10km. 
Inwestycja została sfinansowana w 75% ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 

 

Ochrona gleb i kopalin 

PoniewaŜ na obszarze miasta występują tereny rolne, warto zabezpieczyć 
ich przeznaczenie rolnicze oraz zapewnić im ochronę przed zanieczyszczeniem.  

Teren miasta Krasnystaw częściowo jest objęty prawną ochroną przyrody. Znajduje 
się w Grabowiecko-Strzeleckim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Ochrona przyrody 
na tych terenach ma na celu zachowanie ich walorów przyrodniczych 
i krajobrazowych. Zabronione jest, na wspomnianych terenach, podejmowanie 
jakichkolwiek inwestycji mogących negatywnie wpływać na stan środowiska.  

Odpady komunalne z terenu miasta wywoŜone są na Międzygminne Składowisko 
Odpadów Komunalnych „KRAS-EKO” w Wincentowie. Składowisko to jest nieustannie 
doposaŜane w nowe maszyny i urządzenia, aby zaspokoić potrzeby miasta Krasnystaw 
oraz innych gmin składujących tam odpady komunalne ze swojego terenu. 
1 października 2001 roku miasto wdroŜyło Program Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (SZOK). W jego ramach prowadzona jest na terenie miasta selektywna 
zbiórka papieru, plastiku, szkła, metalu - surowców wtórnych i kierowanie 
ich do recyklingu. Odpady są takŜe selekcjonowane na wysypisku śmieci, w celu 
odzyskania szkła, tworzyw sztucznych, metalu i papieru.  

 

IV.1.11. TURYSTYKA I KULTURA 

Zabytki 

Krasnystaw jest miastem o bogatej tradycji historycznej sięgającej okresu wczesnego 
średniowiecza. Początki Krasnegostawu związane są z istnieniem warownego grodu 
Szczekarzów, który został włączony do Polski w 1366 r. przez Kazimierza Wielkiego. 

Krasnystaw naleŜy do miast o ciekawych walorach historyczno-kulturowych. 
Do najciekawszych zabytków na terenie miasta wpisanych do Rejestru Zabytków naleŜą: 

� Zespół Klasztorny Pojezuicki (styl barokowy 9 początek XVIII w.), obejmujący: 
Kościół p.w. św. Franciszka Ksawerego i kapliczkę przed kościołem, klasztor  
i dziedziniec, pałacyk biskupi, dawne seminarium i wikariat, drzewostan; 

� Zespół Klasztorny Poaugustiański Stary, obejmujący dawny kościół p.w. św. 
Trójcy, murowany w stylu gotyckim, z XVI wieku i budynki klasztorne z drugiej 
połowy XVII w. Obecnie w zespole zlokalizowana jest Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa; 
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� Zespół Klasztorny Poagustiański Nowy (zespół budowli klasycystycznych 
wzniesionych  w latach 1937-39), obejmujący kościół p.w. św. Trójcy, dzwonnicę, 
mur otaczający  z kapliczkami klasztor i drzewostan; 

� Starościński Zespół Dworsko – Parkowy i Folwarczny „Starostwo”, Zespół 
zlokalizowany jest przy ul. Sikorskiego i ul. Konopnickiej. Dwór z oficyną  
i spichlerz został wzniesiony w pierwszej połowie XIX wieku;  

� Cmentarz grzebalny rzymsko-katolicki i prawosławny przy ul. Poniatowskiego, 
załoŜony w I ćwierćwieczu XIX wieku; 

� Kamienice przy Placu 3 Maja - kamienice zostały wzniesione w I poł. XIX w., 
wyróŜniają się wystrojem klasycystycznym i zachowanym pierwotnym układem 
wnętrz, z częściowo zachowanymi sklepieniami kolebkowymi i kolebkowo – 
krzyŜowymi; 

� Jatki Miejskie przy ul. Poniatowskiego 8b - są jedynym w dawnym województwie 
chełmskim budynkiem zrealizowanym w okresie międzywojennym na potrzeby 
handlu. 

 

Do Rejestru Zabytków wpisany jest równieŜ układ urbanistyczny miasta Krasnegostawu 
(nr rejestru A/628) rozwijający się od czasów średniowiecza i związany z terenem 
pozamkowym i pozostałościami obwarowań miejskich oraz zespołami klasztornymi.  

Na terenie miasta do obiektów zabytkowych naleŜą równieŜ obiekty mieszkalne 
(kamienice i domy). 

 

Ośrodki kultury i imprezy kulturalne 

W Krasnymstawie działają następujące ośrodki kulturalne: 

� Krasnostawski Dom Kultury, znajdujący się przy ul. Okrzei 10, placówka 
dysponuje salą widowiskową na 212 osób, zakres działań obejmuje róŜne formy 
działalności, w których uczestniczy około 3000 osób, zajęcia odbywają 
się w 17 kółkach i klubach; 

� MłodzieŜowy Dom Kultury, zlokalizowany jest w Kolegium Pojezuickim, 
przy ul. Piłsudskiego 5a, prowadzący działalność oświatowo-kulturalną; 

� Miejska Biblioteka Publiczna, mieszcząca się przy ul. Okrzei 23, dysponująca 
księgozbiorem 46 967 woluminów, placówka prowadzi równieŜ działalność 
kulturalną poprzez propagowanie czytelnictwa i promocję miasta i okolic; 

� Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego;  

� Muzeum Regionalne, znajdujące się w zabytkowym Kolegium Pojezuickim, 
przy ul. Piłsudskiego 5a. Zbiory muzealne liczą 10 000 eksponatów z dziedziny 
archeologii, historii, sztuki dawnej, sztuki sakralnej, numizmatyki, etnografii, 
piwowarstwa i chmielarstwa. Muzeum dysponuje równieŜ biblioteką fachową 
obejmującą ponad 5000 woluminów; 

� Powiatowa Biblioteka Publiczna, mająca siedzibę w zabytkowym Kolegium 
Pojezuickim, przy ul. Piłsudskiego 5a.  

Organizowane działania o charakterze kulturalnym obejmują wiele róŜnorodnych imprez 
o charakterze lokalnym, min.: 

� konkursy literacko-plastyczne, 
• przeglądy teatralne, 
• zajęcia biblioteczne, 
• warsztaty plastyczne, 
• występy zespołów ludowych. 
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Do imprez cyklicznych o charakterze ponadlokalnym naleŜą: 

• Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (styczeń), 
• Koncert Noworoczny (styczeń), 
• Wystawa malarstwa (styczeń), 
• Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędniczych (styczeń), 
• Cykl spotkań „BliŜej Sztuki” (styczeń), 
• Ogólnopolskie Warsztaty Akustyczne (luty), 
• Przegląd Zespołów Muzycznych im. Tadeusza Nalepy (luty), 
• Obchody Międzynarodowego Dnia Teatru – Cykl Działań Teatralnych (marzec), 
• Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych i MłodzieŜowych (marzec), 
• Międzynarodowy Przegląd Perkusistów (marzec), 
• Konkurs Plastyczny „Moje Miasto Krasnystaw”- organizowany w rocznicę nadania 

praw miejskich (marzec), 
• Ogłoszenie Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Satyra na dowolny temat” 

(marzec), 
• Konkurs Poetycki  im. Anny Kamieńskiej (kwiecień), 
• Nadwieprzański Festiwal Folkloru (kwiecień), 
• Dziecięca Wiosna Teatralna (maj), 
• Festiwal Latawców Płaskich (maj), 
• „Dni Krasnegostawu" (maj, czerwiec), 
• „Gloria Vitae” (maj), 
• „Dni Kultury Chrześcijańskiej” (kwiecień), 
• Koncert z okazji Dni Miasta „Krasnostawianie  Swojemu  Miastu” (czerwiec), 
• Ogólnopolski Festiwal Teatrów Ulicznych (czerwiec), 
• Przegląd Twórczości Ludowej Oddziału Chełmskiego STL z/s w Krasnymstawie 

(czerwiec), 
• Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny (czerwiec), 
• Ogólnopolski Przegląd Kina  Alternatywnego „Klaps” (czerwiec), 
• Festiwal Orkiestr Dętych (lipiec), 
• „Przełamanie Lata" (lipiec), 
• Międzynarodowy Wakacyjny Turniej Piłki NoŜnej Dziewcząt i Chłopców (lipiec), 
• Akcja Plastyczna „Zaznacz swój ślad” (sierpień), 
• „Bellissimo” Festiwal Muzyki Klasycznej (sierpień), 
• Ogólnopolski Konkurs Poezji Więziennej (wrzesień), 
• „Chmielaki Krasnostawskie” (3 weekend sierpnia), 
• Jesienny Konkurs Recytatorski-eliminacje miejskie i powiatowe (październik), 
• Ogólnopolski Festiwal Jazzowy pt. „Jazz w kinie” (październik), 
• Zadumki Poetyckie (listopad). 

 

Szlaki turystyczne 

Przez Krasnystaw i jego okolice przebiega wiele atrakcyjnych pieszych 
i samochodowych szlaków turystycznych: 

� Szlak Ariański - rozpoczynający się w Pawłowie (pow. chełmski), przez Marynin, 
Hruszów (gm. Rejowiec), Wzgórze Ariańskie, Krynicę, Krupe, Siennicę Nadolną 
(gm. Krasnystaw), Surhów, Brzeziny i Drewniki (gm. Kraśniczyn), kończący bieg 
w Skierbieszowie (pow. zamojski), 

� Szlak Tadeusza Kościuszki - rozpoczynający się w Mościskach k/Dubienki 
(pow. chełmski), następnie biegnie przez Bończę, Wolicę, Czajki, Brzeziny, 
Surhów (gm. Kraśniczyn), Kryniczki, Orłów Murowany, Topolę (gm. Izbica), 
Małochwiej DuŜy, Kol. Zastawie (gm. Krasnystaw), kończy bieg w Krasnymstawie 
(dworzec PKP), 

� Szlak Nadwieprzański po Wyniosłości Giełczewskiej - rozpoczynający 
się w Krasnymstawie (PKP), przez Wincentów (gm. Krasnystaw), Borowicę, 
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Łopiennik Górny, Olszankę (gm. Łopiennik), Kol. Jaślików, rezerwat „Wodny Dół”, 
Białkę, Rońsko (gm. Krasnystaw), do dworca PKP w Krasnymstawie, 

� Szlak Mikołaja Reja - rozpoczynający się w Rejowcu Fabrycznym, przez Rejowiec, 
Adamów, Popówkę, Kobyle (gm. Rejowiec), „Wzgórze Ariańskie”, Krynicę, Krupe, 
Kol. Siennica Nadolna, Siennicę Nadolną (gm. Krasnystaw), Lubańki, do dworca 
PKP w Krasnymstawie, 

� Szlak Stawów Kańskich - rozpoczynający się w Rejowcu Fabrycznym PKP, 
przez Pawłów, Obszar Chronionego Krajobrazu, wokół stawów do Kaniego, dalej 
przez Liszno (pow. Chełmski), Czechów, Kąt, śulin (gm. Łopiennik), do Krynicy 
(gm. Krasnystaw), gdzie kończy swój bieg, 

� Chełm - Białka k/Krasnegostawu, o długości 37 km - przebieg: Chełm - 
Zawadówka - Rejowiec (zespół pałacowy XIX w., Cerkiew unicka z XVIII w.) - 
Krupe (ruiny zamku XVI w.) - Krasnystaw (kościół rzymsko-katolicki p.w. 
Franciszka Ksawerego XVII/XVIII w., stary kościół i klasztor augustianów, 
Muzeum Regionalne, rynek z kamieniczkami XVIII i XIX w.) - Białka (jazda konno, 
przejaŜdŜki bryczkami, kuligi, aukcje koni, baza noclegowa), 

� Krasnystaw – Hrubieszów, o długości 62 km - przebieg: Krasnystaw (kościół 
rzymsko-katolicki p.w. Franciszka Ksawerego XVII/XVIII w., stary kościół 
i klasztor augustianów, Muzeum Regionalne, rynek z kamieniczkami XVIII i XIX 
w.) - Kraśniczyn (kościół rzymsko-katolicki XIX w.) - Bończa (kościół rzymsko-
katolicki z XVI w., Cerkiew prawosławna) - Wojsławice (kościół rzymsko-katolicki 
XVI/XVII w., Synagoga XIX w.) - Uchanie – Hrubieszów. 

Miasto Krasnystaw ma ogromne moŜliwości w dziedzinie agroturystyki. Unikalny 
krajobraz, czyste powietrze, bogata oferta agroturystyczna i gościnni mieszkańcy 
to wymarzone warunki dla wypoczynku. Lasy z licznymi rezerwatami przyrody obfitują 
w rzadką roślinność, zwierzynę, ptactwo i grzyby. Na gości czekają przez cały rok liczne 
gospodarstwa gościnne zrzeszone w Krasnostawskim Stowarzyszeniu Gospodarstw 
Agroturystycznych, a takŜe trzy hotele. 

 

IV.1.12. SPORT I REKREACJA 

Na terenie miasta Krasnystaw funkcjonują obiekty sportowo-rekreacyjne, 
które zaprezentowane są w poniŜszej tabeli. 

 

Tabela 5 Placówki sportowo-rekreacyjne w Krasnymstawie 
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Miejski stadion piłkarski znajduje się przy ul. Piłsudskiego.  

Boiska znajdują się kolejno przy: ZS nr 1, ZS nr 3, ZS nr 4, ZS nr 5, Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym, I LO, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1. Przy ulicy 
Sikorskiego znajduje się zespół boisk treningowych. 

Halami sportowymi/salami gimnastycznymi dysponują wszystkie szkoły na terenie 
miasta: ZS nr 1, ZS nr 3, ZS nr 4, ZS nr 5, I LO, II LO, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 1, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, Zespół Szkół Społecznych im. Jana 
Hetmana Zamoyskiego, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. 

Korty tenisowe znajdują się przy MOSiR oraz ZS nr 4. Jeden kort naleŜy do osoby 
prywatnej. 

Na terenie Krasnegostawu funkcjonuje 11 stowarzyszeń sportowych. Działa 
równieŜ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Centrum Sportowo-Rekreacyjne.  

Ponadto, na terenie Krasnegostawu są trzy ścieŜki rowerowe: 

• ścieŜka rowerowa - Las Borek, 

• ścieŜka rowerowa Krasnystaw – „Wodny Dół”, trasa ścieŜki liczy 14 km  
i przebiega przez tereny Miasta Krasnystaw i Gminy Krasnystaw, 

• I etap ścieŜki rowerowej przy ul. Polewanej.  

W Krasnymstawie działają kluby sportowe, zajmujące się takimi dziedzinami jak: piłka 
noŜna kobiet  i męŜczyzn, walki wschodnie, pływanie, szachy, warcaby.  

Krasnystaw był gospodarzem wielu imprez sportowych o zasięgu ogólnopolskim  
i międzynarodowym (V Ogólnopolska Olimpiada MłodzieŜy w Taekwondo WTF, Turniej 
Mini-Piłki NoŜnej, Zawody Zapaśnicze). 

 

IV.1.13. EDUKACJA 

Na terenie Krasnegostawu znajduje się wiele placówek oświatowych na roŜnym poziomie 
kształcenia. NaleŜą do nich między innymi: 

• 6 przedszkoli , w tym 1 integracyjne (Przedszkole Nr 6 ) i 1 niepubliczne, 

• 3 Zespoły Szkół gdzie w 2006 roku uczęszczało 1 195 uczniów na poziomie 
podstawowym i 775 uczniów na poziomie gimnazjalnym (Zespoły Szkół Nr 1, 4, 
5), 

• Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy. 

W Krasnymstawie funkcjonuje 5 placówek kształcenia na poziomie szkół 
ponadgimnazjalnych: 

• I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły, 

• II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida, 

• Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego, 

• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Bartosza Głowackiego, kształcący 
w kierunkach (ogólnokształcącym, agrobiznesu, architektury krajobrazu, 
mechanizacji rolnictwa i elektroniki), 

• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki, kształcący 
w kierunkach (ogólnokształcącym, ekonomicznym, budowlanym, mechanicznym, 
samochodowym, odzieŜowym i handlowym). 
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RóŜnorodność i ilość szkół na terenie miasta gwarantuje równy dostęp do edukacji 
na poziomie podstawowym, gimnazjalnym oraz ponadgimnazjalnym. Jednocześnie 
bliskość do duŜego ośrodka akademickiego, jakim jest Lublin pozwala wielu osobom 
na kształcenie na studiach wyŜszych. 

 

IV.1.14. SŁUśBA ZDROWIA 

Dostęp do ochrony zdrowia i standard oferowanych usług medycznych ma bezpośrednie 
przełoŜenie na jakość Ŝycia mieszkańców. 

Na opiekę medyczną w mieście Krasnystaw składają się usługi typu: 

- podstawowa opieka zdrowotna, 

- specjalistyczne lecznictwo ambulatoryjne, 

- lecznictwo zamknięte (szpitalne), 

- doraźna pomoc wyjazdowa (pogotowie). 

Podstawowa opieka zdrowotna realizowana jest przez trzy NZOZ, dwie grupowe praktyki 
lekarskie i cztery indywidualne praktyki lekarskie. 

Specjalistyczne lecznictwo ambulatoryjne wykonywane jest przez dwie placówki:  

- Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie – Przychodnia, 

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie – Przychodnia. 

Lecznictwo zamknięte wykonywane jest w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki 
Zdrowotnej w Krasnymstawie – Szpital. 

Pomoc doraźną wyjazdową realizuje Stacja Ratownictwa Medycznego SP ZOZ  
w Chełmie poprzez Dział Pomocy Doraźnej w Krasnymstawie. 

Ponadto w Krasnymstawie funkcjonuje 9 aptek, w których istnieje obowiązek dyŜurów 
całodobowych. 

 

IV.1.15. POMOC SPOŁECZNA 

Podstawowe przyczyny korzystania przez mieszkańców Krasnegostawu z pomocy 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej to: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, 
niepełnosprawność, bezrobocie, długotrwała choroba, bezradność w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, alkoholizm, 
potrzeba ochrony macierzyństwa, trudności w przystosowaniu do Ŝycia po opuszczeniu 
zakładu karnego, narkomania, przemoc w rodzinie, zdarzenia losowe, sytuacja 
kryzysowa, klęska Ŝywiołowa i ekologiczna. 

Z zestawienia danych liczbowych, obrazujących nasilenie powyŜszych problemów  
w latach 2003 - 2006 wynika, Ŝe w jednej rodzinie, objętej pomocą MOPS, występują 
przynajmniej dwie z opisanych przyczyn/problemów. W 2006 roku najczęściej 
występującymi przyczynami objęcia rodziny pomocą społeczną były:  

- ubóstwo, 
- bezrobocie, 
- długotrwała choroba, 
- niepełnosprawność,  
- alkoholizm. 
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje następujące formy pomocy: 

Zadania zlecone - zasiłki stałe, zasiłki stałe wyrównawcze, gwarantowane zasiłki 
okresowe, macierzyńskie zasiłki okresowe, zasiłki okresowe, składki na ubezpieczenie 
społeczne, wyprawki szkolne, specjalistyczne usługi opiekuńcze, zasiłki rodzinne, zasiłki 
pielęgnacyjne. 

Zadania własne - podstawowe usługi opiekuńcze, posiłki, zasiłki celowe i pomoc  
w naturze, praca socjalna, uaktywnianie osób bezrobotnych, praca w rodzinach  
z problemem alkoholowym, praca z niepełnosprawnymi i długotrwale chorymi, 
rozwiązywanie problemów bezradności w prowadzeniu gospodarstwa domowego  
w rodzinach wielodzietnych i niepełnych. 

Z analizy struktury rodzin objętych działaniem MOPS wynika, Ŝe w ostatnich latach 
wzrosła liczba rodzin jednoosobowych oraz rodzin rencistów i emerytów, a zmniejszyła 
się liczba rodzin wielodzietnych i rodziców samotnie wychowujących dziecko. 

 

IV.1.16. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

Przestępczość i wykroczenia 

Na terenie Miasta funkcjonuje jedna jednostka Policji, tj. Komenda Powiatowa Policji 
w Krasnymstawie. W pierwszym kwartale 2007 roku funkcjonariusze Komendy 
Powiatowej Policji w Krasnymstawie wszczęli ogółem 746 postępowań, 
co przy wszczętych 931 w analogicznym okresie ubiegłego roku dało dynamikę 80,1%. 
W roku 2006 wskaźnik ten wynosił 85,6%.  

 

Tabela 6 Liczba przestępstw oraz wykrywalność na terenie miasta Krasnystaw w latach 2000-2006 

Rok 

Wyszczególnienie 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Ilość przestępstw 
stwierdzonych 

466 728 727 622 787 390 416 

Wykrywalność % 63,7 73,0 74,1 72,5 65,1 71,3 76,2 

Źródło: Dane Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie 

 

Tabela 7 Wypadki oraz kolizje drogowe w latach 2000-2006 na terenie miasta Krasnystaw 

Rok 

Wyszczególnienie 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Wypadki drogowe 26 14 13 24 15 8 12 

Kolizje drogowe 86 95 97 119 149 147 104 

Główna przyczyna 
wypadków 

najechanie 
na pieszego 

11 

najechanie 
na pieszego 

 8 

najechanie 
na pieszego 

 4 

najechanie 
na pieszego 

11 

najechanie 
na pieszego 

– 5, 
zderzenie 

boczne - 5 

zderzenie 
boczne 

pojazdów 3 

najechanie 
na pieszego 

4 

Źródło: Dane Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie 
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W trzech kwartałach 2007 r. w Krasnymstawie ujawniono i represjonowano w ramach 
postępowania w sprawach o wykroczenia sprawców 464 wykroczeń. Wykrywalność 
ogólna w sprawach o wykroczenia ukształtowała się na poziomie 90,5%. 

 

Na terenie miasta Krasnystaw funkcjonariusze podejmują działania profilaktyczne 
skierowane do dzieci, młodzieŜy, rodziców oraz grona pedagogów w ramach 
następujących przedsięwzięć i programów: 

- „Uwaga zagroŜenie”, 
- „Czy psy muszą gryźć”, 
- „śyj normalnie”, 
- „Program Poprawy Niechronionych Uczestników Ruchu Drogowego na Terenie 

Powiatu Krasnostawskiego”, 
- Program Poprawy Bezpieczeństwa na Drogach realizowany przez Policję 

województwa Lubelskiego”, 
- „Gambit”, 
- „Identyfikacja”, 
- Konkurs „Jestem bezpieczny”. 

W ramach zintegrowanych działań „Puste Ławki – Stop” od roku 2006 zainicjowano 
przedsięwzięcia profilaktyczne skierowane na wagarującą młodzieŜ, dzieci, sięgających 
po środki odurzające. Do współpracy zaproszono StraŜ Miejską, MKRPA, Poradnię 
Psychologiczno-Pedagogiczną oraz szkoły gimnazjalne z terenu miasta. 

Policyjnym zainteresowaniem obejmowane są rodziny patologiczne. Poprzez działania 
prewencyjne oraz represyjne KPP w Krasnymstawie podejmuje działania mające 
na uwadze bezpieczeństwo w ruchu kołowym i pieszych, jak równieŜ w kierunku 
ograniczenia patologii społecznych, jak: alkoholizm, narkomania itp. Na terenie szkół, 
samorządów lokalnych i instytucji znajdujących się na terenie miasta podejmowane 
są działania związane z zabezpieczeniem przed terroryzmem, itp. Wszystkie działania 
podejmowane są wspólnie z innymi podmiotami, m. in. Sądami, Prokuraturą MKRPA, 
Powiatową Komisją Porządku Bezpieczeństwa, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 
SANEPIDEM, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, PPSP, miejscowym Aresztem 
Śledczym, samorządem lokalnym, komisjami, lokalnymi mediami, szkołami. 

 

ZagroŜenie powodziowe 

Na terenie miasta Krasnegostawu istnieje zagroŜenie powodziowe, które moŜe być 
spowodowane zbyt wysokim stanem wód rzecznych oraz występowaniem znacznych ilości 
wód opadowych. 

Powierzchnia miasta zagroŜona powodzią wynosi 820 ha. Elementem ochrony 
przeciwpowodziowej na terenie miasta jest lewobrzeŜny wał Wieprza oraz związany 
z nim lewobrzeŜny wał rzeki śółkiewki. Ciekiem wodnym stwarzającym największe 
zagroŜenie powodziowe na terenie powiatu jest rzeka Wieprz. Na terenie miasta 
Krasnystaw są wyznaczone poziomy: ostrzegawczy – 400 cm i alarmowy – 450 cm.  

Do terenów zagroŜonych naleŜą tereny rolnicze oraz zabudowa mieszkalna 
i gospodarcza zlokalizowana w dorzeczu rzeki Wieprz, obejmujące ulice: Grobla, 
Lwowska, Przemysłowa, Miodowa, Łąkowa, Nieczaja, Krótka, Rejowiecka, Partyzantów, 
Rzeczna, Zawieprze, Kościuszki, Kołowrót, Pszczela, Błonie, Kacza, Mostowa, Gawryłowa, 
Zaułek Nadrzeczny, Przeskok, Torowa.  

 

ZagroŜenie poŜarowe lasów 

Lasy na terenie Krasnegostawu administrowane są przez Nadleśnictwo Krasnystaw  
z siedzibą w Krasnymstawie. Na terenie miasta zlokalizowane jest Leśnictwo Siennica 
ur. Borek,  o powierzchni 338 ha: 



 

 

str. 49 

 

- kategoria zagroŜenia poŜarowego III, 

- drzewostan sosnowy III i IV klasy wieku, 

- na terenie kompleksów leśnych nie występują naturalne zbiorniki wodne. 

W sąsiedztwie uroczyska Borek znajdują się dwa zbiorniki p.poŜarowe w zakładzie 
CERSANIT i Fermentowni Tytoniu. Na obrzeŜu lasu, od strony zachodniej, przepływa 
rzeka Wieprz i rzeka Kasjanka.  

Największe zagroŜenie poŜarowe lasów występuje w okresie wiosennym i letnim  
w związku z wypalaniem suchych traw na łąkach i nieuŜytkach oraz w związku  
z wypalaniem ściernisk po Ŝniwach. ZagroŜenie poŜarowe lasów moŜe wystąpić 
równieŜ poprzez zaprószenie ognia przez osoby spacerujące po lesie. 

ZagroŜenie poŜarowe – inne 

Na terenie miasta funkcjonują obiekty uŜyteczności publicznej takie jak: 

- domy pomocy społecznej, 
- placówki słuŜby zdrowia, 
- szkoły, 
- urzędy, 
- Ŝłobek, 
- przedszkola, 
- ośrodki kultury, 
- sale widowiskowe, 
- duŜe pawilony handlowe. 

Są to obiekty zaliczane do ZL I, ZL II i ZL III, w których w czasie poŜaru moŜe powstać 
zagroŜenie dla Ŝycia i zdrowia ludzi. 

 

Ponadto na terenie miasta zagroŜenie moŜe wystąpić w obiektach: 

- zamieszkania zbiorowego, 
- mieszkalnych (jednorodzinne i wielorodzinne), 
- produkcyjnych i magazynowych, 
- indywidualnej gospodarki rolnej. 

ZagroŜenia mogą wynikać ze specyfiki uŜytkowanych obiektów jak równieŜ ze stanu 
technicznego istniejących instalacji uŜytkowych. 

 

Inne miejscowe zagroŜenia 

Przez teren Krasnegostawu przebiegają linie przesyłowe gazu ziemnego o wysokim 
ciśnieniu, które w przypadku zaistnienia rozszczelnienia mogą powodować zagroŜenia 
wybuchowe i poŜarowe. Zastosowany system połączeń gazociągów stanowi układ 
pozwalający na całodobowe przysyłanie gazu, bez przerw spowodowanych np. awarią 
jednego z odcinków. ZagroŜenia poŜarowe i inne miejscowe zagroŜenia mogą wystąpić 
równieŜ podczas transportu materiałów niebezpiecznych, bowiem przez teren miasta 
przebiegają następujące szlaki komunikacji drogowej, po których odbywa się transport 
materiałów niebezpiecznych: 

- nr 17 Lublin – Zamość, 

- nr 812 Krasnystaw – Chełm, 

- nr 842 Krasnystaw – Kraśnik, 

- nr 846 Krasnystaw – Hrubieszów. 

Na terenie miasta istnieją równieŜ zagroŜenia związane z lokalizacją na obszarze miasta 
zakładów, które uŜytkują substancje chemiczne. ZagroŜenia w tych zakładach 
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mogą powstać w związku z awarią instalacji i uwolnienia substancji chemicznych. 
Zdarzenia takie mogą zagrozić okolicznym skupiskom ludzkim oraz środowisku 
naturalnemu. 

W związku z posiadaniem substancji niebezpiecznych największe zagroŜenie występuje  
w zakładach: 

- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie, 

- „Cersanit IV” Sp. z o.o. w Krasnymstawie, 

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krasnymstawie. 

 

System zarządzania kryzysowego w mieście 

Zarządzanie kryzysowe, jako system organizacyjno-funkcjonalny jest niezbędne 
do poprawnego zapewnienia bezpieczeństwa ludziom w sytuacjach stwarzających 
zagroŜenie Ŝycia, mienia oraz środowiska i powinno obejmować wszystkie poziomy 
zarządzania miastem. 

W celu zapobieŜenia skutkom klęski Ŝywiołowej lub ich usunięcia utworzono Miejskie 
Centrum Reagowania w Krasnymstawie. 

Do zadań Miejskiego Centrum Reagowania naleŜy w szczególności: 

1) monitorowanie występujących klęsk Ŝywiołowych i prognozowanie rozwoju 
sytuacji, 

2) realizowanie procedur i programów reagowania w czasie stanu klęski Ŝywiołowej, 

3) opracowanie i aktualizowanie planów reagowania kryzysowego.  

 

Miejskim Centrum Reagowania w Krasnymstawie kieruje szef wyznaczony 
przez Burmistrza Krasnegostawu, spośród osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta 
lub miejskich jednostkach organizacyjnych.  

 

IV.1.17. KOMUNIKACJA I TRANSPORT 

Łączna długość dróg wojewódzkich w Krasnymstawie wynosi 6,358 km, a dróg 
powiatowych 28,486 km. Na terenie Krasnegostawu lokalne drogi miejskie mają łączną 
długość 62,676 km,  z czego 37, 301 km ma nawierzchnię utwardzoną. 

Przez Krasnystaw przebiega droga krajowa nr 17 relacji Warszawa – Lublin - Zamość – 
(Lwów),  w sieci dróg europejskich oznaczona numerem E372. Budowa obwodnicy 
Krasnegostawu w ciągu tej drogi pozwoliła na wyeliminowanie ruchu tranzytowego 
z rejonu staromiejskiego. Miejskimi odcinkami drogi są ulice: Lwowska 
i Sokołowskiego. W układzie docelowym (po roku 2013) droga nr 17 – po przebudowie – 
będzie drogą ekspresową S17, z nowym przebiegiem po zachodniej stronie miasta, 
w kierunku Latyczów i Dworzyska. Miejski odcinek (ul. Kłosowskiego) drogi wojewódzkiej 
o znaczeniu międzyregionalnym nr 842 relacji (droga nr 19) Rudnik Szlachecki – Wysokie 
– Krasnystaw wraz z drogą nr 846 Krasnystaw - Telatyn zapewnia połączenie 
z przejściem granicznym w Zosinie.  

Do waŜnych połączeń komunikacyjnych naleŜy równieŜ droga wojewódzka nr 812 Biała 
Podlaska – Włodawa – Chełm – Krasnystaw, łącząca przejścia graniczne w Terespolu, 
Sławatyczach, Dorohusku. Jej miejskimi odcinkami są: odcinek ulicy Lwowskiej i ulica 
Rejowiecka. Wśród ulic zaliczonych do kategorii dróg powiatowych istotne znaczenie 
mają: Sikorskiego, Oleszczyńskiego, Okrzei (3123L), Mostowa (3158L), Polewana 
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(3159L), PCK (3160L), Poniatowskiego (3161L), Witosa (3135L) Piłsudskiego 
i Krakowskie Przedmieście (3121L), Borowa (3140L). Układ komunikacyjny miasta 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą wymaga modernizacji.  

Obecnie czynione są starania w celu realizacji połączenia komunikacyjnego łączącego 
drogę krajową Nr 17 z drogą wojewódzkką Nr 812, poprzez ulice: Polewana, Kościuszki, 
Gawryłowa, most na rzece Wieprz, Nieczaja), z ominięciem centrum miasta. Przez miasto 
Krasnystaw przebiega linia kolejowa nr 69 relacji Rejowiec – Hrebenne  
o przebiegu południkowym, równolegle do doliny rzeki Wieprz. 

Krasnystaw w znacznej części jest obsługiwany przez publiczną komunikację autobusową 
(głównie PPKS) i busową – w większości prowadzoną przez przewoźników prywatnych. 
Realizowane są połączenia z Lublinem, Warszawą, Chełmem, Zamościem, Włodawą 
oraz powiatami i gminami sąsiednimi. 

 

IV.1.18. GOSPODARKA KOMUNALNA 

Gospodarka ściekowa 

Krasnystaw posiada rozdzielczy system kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Sieć 
kanalizacji sanitarnej pracuje w układzie grawitacyjno – pompowym. Aktualna długość 
kanałów wynosi 48,5 km. Z kanalizacji korzysta obecnie ok. 84% mieszkańców miasta. 
Zasięg kanalizacji nie obejmuje peryferyjnych obszarów zabudowy miasta. 
Z ekspertyzy przeprowadzonej w 2006 r. wynika, Ŝe część kanalizacji jest w bardzo złym 
stanie technicznym. Niezbędna jest jej modernizacja oraz rozbudowa. Długość kanalizacji 
deszczowej wynosi 2 831,9 mb. 

Miasto ma nowoczesną oczyszczalnię ścieków, która obsługuje wyłącznie ścieki 
gospodarczo – bytowe i z drobnych zakładów usługowych. Jest to mechaniczno – 
biologiczna oczyszczalnia ścieków. Ilość ścieków doprowadzanych obecnie do oczyszczalni 
wynosi ok. 30% moŜliwej przepustowości oczyszczalni. Osad ściekowy odwodniany 
jest na prasie BELLMER i wykorzystywany do zagospodarowania rolniczego.  

Ścieki z przemysłu uciąŜliwego, czyli z cukrowni, mleczarni, nie dopływają do miejskiej 
kanalizacji, gdyŜ zakłady te posiadają własne oczyszczalnie ścieków.  

Ścieki sanitarne powstające w indywidualnych gospodarstwach nie objętych kanalizacją 
są odprowadzane do zbiorników bezodpływowych (tzw. szamba), a następnie wywoŜone 
do oczyszczalni ścieków. 

 

Gospodarka odpadami 

Miasto Krasnystaw jest współwłaścicielem składowiska odpadów komunalnych 
w miejscowości Wincentów. Jest to Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych 
„KRAS – EKO” Sp. z o.o. Przewidywany czas eksploatacji szacuje się na ok. 30 lat. Łączna 
powierzchnia terenu wynosi 5,82 ha, część eksploatacyjna zajmuje 3,26 ha.  

Na składowisko przyjmowane są odpady z 3 gmin: miasta Krasnystaw, gminy 
Krasnystaw, gminy Rejowiec. Składowisko przyjmuje 5 000 ton/rok, 16,3 tony/dzień. 
Składowisko zostało wyposaŜone w niezbędne urządzenia technologiczne i sprzęt 
techniczny. Istnieje konieczność stworzenia linii sortowniczej dla odpadów. Czynione 
są starania aby składowisko uzyskało status Zakładu Zagospodarowania Odpadów 
w Planie Gospodarki Odpadami Województwa Lubelskiego 
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Zaopatrzenie w wodę 

Aktualnie na ujęciu eksploatowanych jest 5 studni głębinowych, w tym: 

• 2 studnie „starego” ujęcia (zasoby eksploatacyjne -145 m3/h), 

• 3 studnie na „nowym” ujęciu(zasoby eksploatacyjne -300 m3/h).  

Miasto jest zwodociągowane w 100%. Z wodociągu korzysta ok. 95% mieszkańców. 
W 2002 r. została zrealizowana inwestycja pt. „Modernizacja stacji uzdatniania wody”, 
w której zakres weszły m. in. roboty budowlane, wymiana urządzeń uzdatniających, 
automatyka. 

W mieście zlokalizowane są 3 studnie głębinowe awaryjne typ „Abisynka”, 
ponadto własne awaryjne ujęcia wody posiada SP ZOZ i Piekarnia mechaniczna.  

Własne ujęcia wody posiadają poniŜsze zakłady przemysłowe: 

• Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska – dwie studnie z wydzielonymi strefami 
ochrony, 

• Kartonex Sp. z o.o. – 1 studnia głębinowa, 

• Fermentownia Tytoniu – 1 studnia głębinowa, 

• Cersanit IV Sp. z o.o. – 2 studnie głębinowe.  

• Zakład Utylizacyjny Bacutil Sp. z o.o. – Borek, 

• Dom Pomocy Społecznej – Lubańki. 

Zatwierdzone zasoby wód podziemnych w pełni pokrywają potrzeby miasta. Wszystkie 
ujęcia wód podziemnych posiadają uregulowany stan prawny.  

 

Gazownictwo 

Sieć gazowa jest doprowadzona do wszystkich części Krasnegostawu, co oznacza, 
Ŝe miasto, jest zgazyfikowane w 96%. W mieście funkcjonuje system niskiego ciśnienia, 
oparty na dwóch stacjach redukcyjnych II stopnia R1 i R2 oraz system średniego 
ciśnienia, obsługiwany przez stacje redukcyjną I stopnia. Łączna długość sieci gazowej 
wynosi 120 km, w tym długość przyłączy średniego ciśnienia wynosi 23 km, a niskiego 
ciśnienia 97 km. Ilość przyłączy średniego ciśnienia wynosi ok. 1 200 szt., 
natomiast przyłączy niskiego ciśnienia ok. 560 szt.  

Ciepłownictwo 

W Krasnymstawie łączna długość sieci CO wynosi 11,1 km. Z sieci Krasnostawskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, w ciepło, zaopatrywane są osiedla mieszkaniowe centrum 
miasta. Maksymalna wydajność ciepłowni wynosi 41 MWh, zaś łączne zapotrzebowanie 
mocy cieplnej 28 MWh. Pozostałe tereny miasta obsługiwane są przez kotłownie lokalne. 
Stan techniczny sieci przesyłowej jest niezadowalający. Do źródeł konwencjonalnych 
gospodarki cieplnej na terenie miasta naleŜy: 

• węgiel kamienny - 58,7 %, 

• gaz – 36,3 %, 

• węgiel brunatny – 5%. 
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IV.1.19. GOSPODARKA I PRZEMYSŁ  

Miasto Krasnystaw ma charakter rolniczo-przemysłowy, z przewagą przemysłu 
spoŜywczo-przetwórczego. Na terenie Krasnegostawu liczba podmiotów gospodarczych 
zarejestrowanych w systemie REGON wyniosła w roku 2009 1 483 podmioty. Handel 
i usługi są skoncentrowane w sektorze prywatnym. W mieście funkcjonuje kilka duŜych 
przedsiębiorstw. Są to: 

� Cersanit IV Sp. z o.o., specjalizujący się w produkcji ceramicznych wyrobów 
sanitarnych, które eksportuje zarówno do krajów UE jak i na wschód. Fabryka 
od początku istnienia była największym polskim producentem ceramiki sanitarnej, 
zaś jej produkty były obecne w wielu polskich domach. Aktualnie CERSANIT 
zatrudnia ok. 820 pracowników z terenu miasta i gminy będąc jednym 
z największych pracodawców na rynku lokalnym. 

� Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, produkująca artykuły mleczarskie 
na rynek krajowy i zagraniczny, od dawna jest uznawana za jednego z wiodących 
producentów w branŜy mleczarskiej. Dowodem tego są liczne nagrody 
oraz wyróŜnienia przyznane przez specjalistów w tej dziedzinie. Przez ostatnie 
cztery lata Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie zajmuje czołowe 
miejsce w regionie wśród producentów nabiału. Obecnie OSM Krasnystaw 
zatrudnia około 500 osób i poza znaczącą rolą pracodawcy, ma na rynku lokalnym 
duŜą wartość jako odbiorca mleka od rolników indywidualnych z całego regionu. 

� Zakład Przemysłu OdzieŜowego „CORATEX" Sp. z o.o., produkujący ubiory 
i okrycia damskie na rynek krajowy i zagraniczny, został uruchomiony 
1 kwietnia 1972 roku, jako filia ZPO CORA w Warszawie. Dzięki rozwojowi 
produkcji eksportowej, zakład miał moŜliwość zakupu nowoczesnych maszyn 
szyjących  i prasowalniczych z importu. Wprowadzono nowe technologie, 
zastosowano maszyny specjalne, wieloigłowe, klejarki wielkopowierzchniowe 
i inne. W zakładzie zatrudnionych jest około 450 osób, w tym blisko 
400 bezpośrednio produkcyjnych. 

� Kartonex Sp. z o.o. zajmujący się produkcją opakowań tekturowych 
i świadczący usługi poligraficzne, to Zakład Pracy Chronionej. Firma od 40 lat 
związana jest z rynkiem opakowaniowym. Długoletnie doświadczenia umoŜliwiły 
wypracowanie odpowiednio wysokiego poziomu usług. Zakład posiada takŜe pełną 
linię technologiczną do produkcji wielowarstwowych worków wentylowych, 
jak równieŜ worków szytych, przeznaczonych dla potrzeb przemysłu spoŜywczego, 
cukierniczego, paszowego, chemicznego i cementowego. W chwili obecnej zakład 
zatrudnia około 180 osób. 

� Energoremont Przedsiębiorstwo WdraŜania Nowych Technologii 
Remontowych Sp. z o.o.  specjalizuje się we wdraŜaniu nowych technologii 
wymiany rur w przemysłowych wymiennikach ciepła. Posiadane zaplecze 
produkcyjne pozwala na wykonywanie skomplikowanych operacji 
technologicznych niezbędnych przy prefabrykacji elementów wymiennikowych 
oraz przy produkcji narzędzi specjalistycznych. Aktualnie w przedsiębiorstwie 
zatrudnionych jest około 80 osób. 

� Fermentownia Tytoniu w Krasnymstawie Spółka z o.o., zakład z 50-cio 
letnią tradycją, został utworzony na bazie Oddziału Zakładów Tytoniowych  
w Lublinie S.A. Siedziba Spółki mieści się przy ul. Leśnej 2, w dzielnicy Borek, 
połoŜonej w odległości 3 km od centrum Miasta. Zakład jest najnowocześniejszą 
w Polsce fermentownią tytoniu. Przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie 
działalności w zakresie kontraktacji i skupu liści tytoniowych, produkcji tytoniu 
przemysłowego, usługowego, składowania przetworzonego tytoniu, produkcji  
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i handlu mroŜonymi owocami i warzywami, pośrednictwem w handlu mroŜonych  
i świeŜych owoców i warzyw. W chwili obecnej w zakładzie pracuje ponad 50 osób. 

 

Znaczącą rolę dla miasta pełnią zakłady połoŜone na terenie sąsiedniej gminy. 
Cukrownia „Krasnystaw" S.A. wchodzi w skład grupy kapitałowej Krajowej Spółki 
Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu. Obecna jest na polskim rynku od 1976 roku 
i od lat utrzymuje się w pierwszej trójce największych producentów cukru w Polsce. 
Aktualnie zakład zatrudnia około 450 osób poza sezonem i blisko tysiąca 
w sezonie. 

Miasto Krasnystaw stanowi centrum usługowo–gospodarcze całego powiatu. Większość  
z firm usługowych oraz znaczących firm produkcyjnych ma tutaj swoje siedziby. 
Na uwagę zasługuje mnogość drobnych przedsiębiorstw prywatnych, zaspokajających 
potrzeby lokalnej społeczności w zakresie handlu i usług.  

Ogromne znaczenie dla rozwoju Miasta i regionu ma zlokalizowany w samym mieście  
i jego pobliŜu przemysł przetwórstwa rolno – spoŜywczego, bazujący na produkcji 
tutejszych gospodarstw rolnych i mający znaczący wpływ na poziom dochodów 
mieszkańców. Rozwój tej branŜy będzie dla regionu, obok turystyki, najwaŜniejszym 
źródłem dochodów przy jednoczesnych staraniach o utrzymanie miana Gminy Przyjaznej 
Środowisku. 
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IV.2. ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA OBSZARU 
WSPARCIA I 

IV.2.1. SPOŁECZEŃSTWO OBSZARU WSPARCIA I 

IV.2.1.1. LICZBA LUDNOŚCI 

W 2009 roku Miasto Krasnystaw zamieszkiwały 19 784 osoby. Gęstość zaludnienia 
wyniosła 458 os/km2.  

Na obszarze wsparcia I, w 2009 roku, mieszkały 1 464 osoby. Obszar wsparcia 
zamieszkiwało 7,4% wszystkich mieszkańców miasta. Szczegółowe dane przedstawia 
tabela poniŜej. 

 
Tabela 8 Liczba ludności wg płci i wieku na obszarze wsparcia I w porównaniu do całego miasta  
Krasnystaw 

WIEK 

0-6 7-13 14-17 18-24 25-59 60-64 
65 lat 
i więcej 

Lp. Wyszczególnienie 

K M K M K M K M K M K M K M 

RAZEM 

1. 
Obszar 

rewitalizacji I 
32 38 50 59 25 29 72 59 350 351 53 33 222 91 1 464 

2. 
Miasto Krasnystaw 

ogółem 
568 627 592 692 462 448 1 053 1 027 5 420 5 148 684 564 1 589 910 19 784 

Źródło: Dane Urzędu Miasta Krasnystaw, stan na koniec 2009 r. 

 

Jak wynika z danych przedstawionych powyŜej, najliczniejsza grupą wiekową jest ludność 
w wieku 7-13, 18-59 i powyŜej 65 roku Ŝycia. Niepokojącym sygnałem jest malejący 
przyrost naturalny, poniewaŜ ludność w wieku 0-6 stanowiło tylko 70 osób, 
podczas gdy w wieku 7-13 lat było 109 osób.  

 

Tabela 9 Zmiany liczby ludności na obszarze wsparcia I na przestrzeni lat 2007-2009 w porównaniu 
do całego miasta 

Lp. Wyszczególnienie 2007 2008 2009 

1. Obszar rewitalizacji I 1 404 1 451 1 464 

2. Miasto Krasnystaw ogółem 19 877 19 833 19 784 

Źródło: Dane Urzędu Miasta Krasnystaw. 
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Jak wynika z danych zawartych powyŜej, liczba ludności obszaru I nieznacznie wzrosła 
w 2009 r., w porównaniu z rokiem 2008 i 2007, podczas gdy na obszarze całego miasta 
Krasnystaw liczba ludności spada średnio o ok. 50 osób rocznie. 

 

IV.2.1.2. STARZENIE SIĘ SPOŁECZEŃSTWA 

Społeczeństwo obszaru I ulega szybkiemu starzeniu się, co przedstawia tabela zawarta 
poniŜej. Liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym w 2009 roku wynosiła 233 osoby, 
podczas gdy w tym samym czasie w wieku produkcyjnym 865, a poprodukcyjnym 366 
osób. Podobna tendencja jest zachowana na obszarze całego miasta Krasnystaw, 
gdzie liczba osób w wieku przedprodukcyjnym wyniosła 3 389, w wieku produkcyjnym 
13 212, a poprodukcyjnym 3 183 osoby. 
 
Tabela 10 Struktura ludności na obszarze wsparcia I w porównaniu do całego miasta Krasnystaw 

Liczba ludności w wieku 
przedprodukcyjnym 

Liczba ludności 
w wieku produkcyjnym 

Liczba ludności 
w wieku poprodukcyjnym Lp. Wyszczególnienie 

K M RAZEM K M RAZEM K M RAZEM 

1. 
Obszar 

rewitalizacji I 
107 126 233 422 443 865 275 91 366 

2. 
Miasto 

Krasnystaw 
ogółem 

1 622 1 767 3 389 6 473 6 739 13 212 2 273 910 3 183 

Źródło: Dane Urzędu Miasta Krasnystaw, stan na koniec 2009 r. 

 

Ludność obszaru I ulega zdecydowanemu starzeniu się w porównaniu z obszarem miasta, 
co wydatnie przedstawia wykres poniŜej. Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym 
na obszarze wsparcia wyniósł w roku 2009 25,00%, podczas gdy na obszarze miasta 
16,09%. 
 
Wykres 1 Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym za 2009 r. z uwzględnieniem płci i wieku 
na obszarze wsparcia I w porównaniu do całego miasta Krasnystaw (w %) 

 
Źródło: Dane Urzędu Miasta Krasnystaw, stan na koniec 2009 r. 
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Tabela 11 Starzenie się społeczeństwa na obszarze rewitalizacji I - trendy 

Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym 

2007 2008 2009 Lp. Wyszczególnienie 

K M RAZEM K M RAZEM K M RAZEM 

1. Obszar rewitalizacji I 17,52% 5,56% 23,08% 18,06% 5,93% 23,98% 18,78% 6,22% 25,00% 

2. 
Miasto Krasnystaw 

ogółem 
10,53% 4,41% 14,95% 11,11% 4,47% 15,58% 11,49% 4,60% 16,09% 

Źródło: Dane Urzędu Miasta Krasnystaw. 

 

 

Wykres 2 Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym na przestrzeni lat 2007-2009 r. na obszarze 
wsparcia I w porównaniu do całego miasta Krasnystaw (w %) 

 
Źródło: Dane Urzędu Miasta Krasnystaw. 
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IV.2.1.3. RUCH NATURALNY LUDNOŚCI 

 

Obszar wsparcia I jest równieŜ obszarem licznie opuszczanym przez ludność migrującą 
do innych miejscowości lub za granice kraju. W 2009 roku saldo migracji na 1000 os. 
Wyniosło – 6,83, podczas gdy na obszarze całego miasta -2,78. Oznacza to, iŜ ulice 
obszaru I są liczniej opuszczane przez mieszkańców niŜ obszar całego miasta. 
Szczegółowe dane przedstawia tabela poniŜej. 

 

Tabela 12 Migracja ludności na obszarze wsparcia I w porównaniu do całego miasta Krasnystaw 

Lata 

2007 2008 2009 
saldo migracji 

saldo migracji 
na 1000 os. 

Lp Wyszczególnienie 

lu
d
n
o
ść

 

n
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ły
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aj
ąc

a 
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n
o
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o
d
p
ły
w
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ąc

a 

lu
d
n
o
ść

 
n
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w
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a 
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d
n
o
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o
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p
ły
w
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a 
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d
n
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n
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a 

lu
d
n
o
ść

 
o
d
p
ły
w
aj
ąc

a 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

1 
Obszar rewitalizacji 

I 
16 23 8 35 12 22 -7,00 -27,00 -10,00 -4,99 -18,61 -6,83 

2 
Miasto Krasnystaw 

ogółem 
207 292 152 205 173 228 -85,00 -53,00 -55,00 -4,28 -2,67 -2,78 

Źródło: Dane Urzędu Miasta Krasnystaw 

 

Wykres 3 Odsetek Saldo migracji na 1000 osób na przestrzeni lat 2007-2009 r. na obszarze 
wsparcia I w porównaniu do całego miasta Krasnystaw (w %) 

 
Źródło: Dane Urzędu Miasta Krasnystaw 
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Ujemny  przyrost naturalny obszaru I to jedna z jego głównych cech negatywnych. 
W roku 2009 współczynnik przyrostu naturalnego wyniósł – 0,27%, 
podczas gdy na obszarze całego miasta wyniósł -0,02%. Podobna sytuacja występowała 
w latach poprzednich. 
 
Tabela 13 Przyrost naturalny ludności na obszarze wsparcia I w porównaniu do całego miasta 
Krasnystaw 

Lata Przyrost naturalny 
Współczynnik przyrostu 

naturalnego 

2007 2008 2009 Lata Lata 

Lp. 

W
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zc
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g
ó
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ie
n
ie
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n
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Ŝy
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u
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n
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Ŝy
w
e 
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o
n
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07

 

20
08

 

20
09

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

1. 
Obszar 

rewitalizacji I 
7 16 14 19 10 14 -9 -5 -4 -0,64% -0,34% -0,27% 

2. 
Miasto 

Krasnystaw 
ogółem 

158 199 183 198 178 181 -41 -15 -3 -0,21% -0,08% -0,02% 

Źródło: Dane Urzędu Miasta Krasnystaw. 
 
 
Tabela 14 Dynamika spadku ludności (w wyniku odpływu i zgonów) na 1 tys. ludności na obszarze 
wsparcia I i w mieście Krasnystaw 

Lata 

2007 2008 2009 

Lp. 
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ó
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ty
s.
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d
n
o
śc

i 
1. 

O
b
sz

ar
 

re
w
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al
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ji 
I 

1 404 16 23 39 27,78 1 451 19 35 54 37,22 1 464 14 22 36 24,59 

2. 

M
ia
st
o
 
K
ra
sn
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ta
w
 

o
g
ó
łe
m
 

19 877 199 292 491 24,70 19 833 198 205 403 20,32 19 784 181 228 409 20,67 

Źródło: Dane Urzędu Miasta Krasnystaw. 
 

Jak wynika z tabeli zamieszczonej powyŜej, obszar wsparcia I cechuje wyŜsza dynamika 
spadku ludności na 1 tysiąc mieszkańców w porównaniu do obszaru całego miasta. 
W roku 2009 dynamika spadku na obszarze wsparcia wyniosła 24,59, podczas 
gdy na obszarze całego miasta 20,67, w roku 2008, na obszarze wsparcia wyniosła 
37,22, natomiast na obszarze całego miasta 20,32. Z danych zawartych w tabeli wynika, 
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iŜ dynamika ta systematycznie spada na obszarze całego miasta, podczas 
gdy na obszarze wsparcia ulega gwałtownym skokom. Szczegółowe dane w zakresie 
dynamiki spadku ludności przedstawia tabela poniŜej. 

 
Tabela 15 Dynamika spadku ludności (w wyniku odpływu i zgonów) w stosunku do roku 
poprzedniego na obszarze wsparcia I i całego miasta Krasnystaw 

Lata 

2007 2008 2009 

Lp. Wyszczególnienie 
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1. 
Obszar 

rewitalizacji I 
1 404 1 451 19 35 54 3,85% 1 464 14 22 36 2,48% 

2. 
Miasto Krasnystaw 

ogółem 
19 877 19 833 198 205 403 2,03% 19 784 181 228 409 2,06% 

Źródło: Dane Urzędu Miasta Krasnystaw. 
 
 

IV.2.1.4. MAŁśEŃSTWA I ROZWODY 

Obszar wsparcia I jest obszarem o stosunkowo niskiej liczbie małŜeństw, 
natomiast wysokiej liczbie rozwodów. W roku 2009 na obszarze wsparcia I zawartych 
zostało jedynie 13 małŜeństw, natomiast liczba rozwodów wyniosła 5. W tym samym 
czasie liczba zawartych małŜeństw na obszarze całego miasta wyniosła 204, 
natomiast rozwodów 38. 
 
 
Tabela 16 Liczba małŜeństw i rozwodów na obszarze wsparcia I w porównaniu do całego miasta 
Krasnystaw 

Lata 

2007 2008 2009 
Lp. Wyszczególnienie 

małŜeństwa rozwody małŜeństwa rozwody małŜeństwa rozwody 

1. Obszar rewitalizacji I 9 5 11 4 13 5 

2. 
Miasto Krasnystaw 
ogółem 

198 35 208 40 204 38 

Źródło: Dane Urzędu Miasta Krasnystaw. 
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Szczegółowe dane w zakresie wyŜszego wskaźnika rozwodów, a mniejszego małŜeństw 
na obszarze wsparcia, w porównaniu do obszaru całego miasta przedstawia tabela 
poniŜej. 
 
Tabela 17 MałŜeństwa i rozwody na 1000 os. na obszarze wsparcia I w porównaniu do całego 
miasta 

małŜeństwa na 1000 os. rozwody na 1000 os. 

Lp. Wyszczególnienie 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 

1. Obszar rewitalizacji I 6,41 7,58 8,88 3,56 2,76 3,42 

2. 
Miasto Krasnystaw 

ogółem 
9,96 10,49 10,31 1,76 2,02 1,92 

Źródło: Dane Urzędu Miasta Krasnystaw. 
 

Jak wynika z danych zawartych w tabeli powyŜej, w roku 2009 na obszarze wsparcia 
wskaźnik rozwodów na 1 tys. ludności wyniósł 3,42, natomiast na obszarze całego miasta 
1,92, wskaźnik zawartych małŜeństw na obszarze wsparcia na 1 tys. ludności wyniósł 
8,88, natomiast dla obszaru całego miasta 10,31.  

Z powyŜszego wynika, iŜ liczba rozwodów na obszarze wsparcia jest wyŜsza 
w porównaniu do całego miasta, natomiast liczba zawartych małŜeństw niŜsza 
niŜ na obszarze całego miasta. 

IV.2.1.5. POMOC SPOŁECZNA 

Obszar I jest obszarem o wyŜszym wskaźniku pobierania zasiłków pomocy społecznej 
w porównaniu do obszaru całego miasta Krasnystaw. W roku 2009 liczba pobieranych 
zasiłków pomocy społecznej na obszarze wsparcia wyniosła 203, podczas  
gdy w tym samym czasie na obszarze całego miasta świadczenia pobierało 2175 osób. 
Szczegółowe dane przedstawia tabela poniŜej. 
 
Tabela 18 Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej na obszarze wsparcia I 
na przestrzeni lat 2007-2009 

ROK Wyszczególnienie 

Liczba osób 
korzystających z 
zasiłków pomocy 

społecznej 

Liczba ludności 

Liczba osób 
korzystających z 
zasiłków pomocy 

społecznej na 1 tys. 
ludności 

Obszar rewitalizacji I 230 1 404 163,82 
2007 

Miasto Krasnystaw ogółem 2 319 19 877 116,67 

Obszar rewitalizacji I 237 1 451 163,34 
2008 

Miasto Krasnystaw ogółem 2 189 19 833 110,37 

Obszar rewitalizacji I 203 1 464 138,66 
2009 

Miasto Krasnystaw ogółem 2 175 19 784 109,94 

Źródło: Dane Urzędu Miasta Krasnystaw. 
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Jak wynika z tabeli powyŜej, wskaźnik liczby osób korzystających z zasiłków pomocy 
społecznej na 1 tys. ludności, w roku 2009, wyniósł 138,66, podczas gdy dla całego 
miasta 109,94. W poprzednich latach sytuacja przedstawia się w podobny sposób. 
Na obszarze wsparcia I wskaźnik ten był wyŜszy. 

 
Tabela 19 Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej na 1 tys. ludności 
z uwzględnieniem płci i wieku za 2009 r. 

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

Wiek 

0-6 7-13 14-17 18-24 25-59 60-64 
65 lat i 
więcej 

Lp. Wyszczególnienie 

K M K M K M K M K M K M K M 

RAZEM 

1. 
Obszar 

rewitalizacji I 
181,82 292,68 224,49 250,00 321,43 250,00 225,81 80,65 124,65 185,63 101,69 176,47 117,65 153,85 163,82 

2. 
Miasto 

Krasnystaw 
ogółem 

148,81 126,38 204,71 188,39 204,08 191,94 103,54 103,42 109,70 110,36 130,36 123,97 63,89 60,43 116,67 

Źródło: Dane Urzędu Miasta Krasnystaw. 

 

Tabela 20 Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej na 1 tys. ludności 
z uwzględnieniem miejsca zamieszkania za 2009 r. 

Lp. Wyszczególnienie 
Liczba osób korzystających 

z zasiłków pomocy społecznej 
na 1 tys. ludności 

1. ul. Marii Konopnickiej 0,00 

2. ul. Sikorskiego (od nr 1 do nr 17) 594,59 

3. ul. Rzeczna (od nr 1 do nr 17) 266,67 

4. ul. Jezuicka (od nr 1 do nr 5) 0 

5. ul. Partyzantów 55,05 

6. ul. Browarna 0,00 

7. ul. śurka 338,03 

8. ul. Mostowa (od nr 1 do nr 11) 285,71 

9. ul. Zamkowa 0 

10. ul. Kościelna 641,03 

11. ul. Oleszczyńskiego 42,02 

12. ul. Zielona 83,33 

13. ul. Piłsudskiego (od nr 2 do 28 - parzyste) 137,68 

14. ul. Piłsudskiego (od nr 30 do 46 - parzyste) 131,74 

15. ul. Piłsudskiego (od nr 1 do nr 13 - nieparzyste) 473,68 

  RAZEM 1-15 (obszar rewitalizacji I) 163,82 

  Miasto Krasnystaw ogółem 116,67 

Źródło: Dane Urzędu Miasta Krasnystaw. 
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IV.2.1.6. IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA OBSZARZE 
WSPARCIA I 

W wyniku analizy społecznej moŜna zidentyfikować szereg problemów na obszarze 
objętym programem rewitalizacji: 

� Starzenie się społeczeństwa 

� Niski przyrost naturalny 

� Wysokie saldo migracji 

� Wysoka liczba rozwodów i niska liczba zawieranych małŜeństw 

� Wysoki wskaźnik pobierania zasiłków pomocy społecznej 

 

IV.2.1.7. IDENTYFIKACJA GRUP SPOŁECZNYCH WYMAGAJĄCYCH 
WSPARCIA W RAMACH PROGRAMU 

W wyniku przeprowadzonej analizy społecznej dla obszaru wsparcia I moŜna 
zidentyfikować następujące grupy społeczne wymagające wsparcia w ramach 
Zintegrowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Krasnystaw: 

− osoby zagroŜone lub dotknięte wykluczeniem społecznym; 

− osoby, które ze względu na swoją sytuację Ŝyciową nie są w stanie własnym 
staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb Ŝyciowych i znajdują  
się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemoŜliwiającej lub ograniczającej 
uczestnictwo w Ŝyciu zawodowym, społecznym i rodzinnym; 

− dzieci wychowujące się w rodzinach  z wieloma problemami, w których oprócz 
problemu związanego z niskim statusem materialnym występują inne problemy 
związane  np. ze znalezieniem pracy, z długotrwałą chorobą któregoś z członków 
rodziny, uzaleŜnieniami, niepełnosprawnością oraz trudnościami wychowawczymi; 

− osoby starsze, samotne, niepełnosprawne, które ze względu na trudną sytuację 
Ŝyciową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu 
w codziennym Ŝyciu; 

− osoby z grup wieloproblemowych (ubogich, bezrobotnych, niepełnosprawnych, 
chorych, uzaleŜnionych, starszych). 
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IV.2.2. GOSPODARKA I RYNEK PRACY NA OBSZARZE 
WSPARCIA I 

IV.2.2.1. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na obszarze miasta Krasnystaw 
wzrasta systematycznie z roku na rok, co jest pozytywnym sygnałem dla całego miasta. 
W roku 2008 liczba podmiotów w mieście wyniosła 1 459 podmiotów gospodarczych, 
natomiast w roku 2009, 1 483 podmioty. Na obszarze wsparcia, w roku 2008, liczba 
podmiotów wyniosła 93, natomiast w roku 2009, 101. Szczegółowe dane przedstawia 
tabela poniŜej. 
 

Tabela 21 Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 100 osób 

Lata 

2007 2008 2009 

Lp. Wyszczególnienie 
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1 
Obszar 

rewitalizacji I 
94 6,70 93 6,41 101 6,90 

2 
Miasto 

Krasnystaw 
ogółem 

1 467 7,38 1 459 7,36 1 483 7,50 

Źródło: Dane Urzędu Miasta Krasnystaw. 

 

Jak wynika z danych zawartych powyŜej, na obszarze wsparcia I wskaźnik – Liczba 
zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 100 osób jest niŜszy, niŜ dla obszaru 
całego miasta i wyniósł w roku 2009 - 6,9, natomiast dla obszaru całego miasta – 7,5. 

 

IV.2.2.2. BEZROBOCIE 

W marcu 2010 roku stopa bezrobocia w powiecie krasnostawskim wyniosła 14,2% 
i była wyŜsza do średniej stopy bezrobocia w województwie lubelskim, w którym wyniosła 
13,6%. W tym samym czasie średnia stopa bezrobocia w kraju wyniosła 12,9%. 

Obszar wsparcia I jest równieŜ obszarem o wyŜszej stopie bezrobocia w stosunku 
do obszaru całego miasta. Udział długotrwale bezrobotnych wśród osób w wieku 
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produkcyjnym, wyniósł dla obszaru wsparcia, w roku 2009 – 5,43, natomiast dla obszaru 
całego miasta 5,23. Podobna sytuacja miała miejsce w roku poprzednim. 

 

Tabela 22 Stopa długotrwałego bezrobocia 

Lata 

2007 2008 2009 

Lp. Wyszczególnienie 
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1. Obszar rewitalizacji I 23 845 2,72 41 868 4,72 47 865 5,43 

2. 
Miasto Krasnystaw 

ogółem 
731 13 324 5,49 618 13 239 4,67 691 13 212 5,23 

Źródło: Dane Urzędu Miasta Krasnystaw. 
 
 
 
Wykres 4 Udział długotrwale bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym na przestrzeni lat 
2007-2009 r. na obszarze wsparcia I w porównaniu do całego miasta Krasnystaw (w %) 

 
Źródło: Dane Urzędu Miasta Krasnystaw. 
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Tabela 23 Udział długotrwale bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym z uwzględnieniem 
miejsca zamieszkania  

Udział długotrwale bezrobotnych wśród osób 
w wieku produkcyjnym Lp. Wyszczególnienie 

2007 2008 2009 

1. ul. Marii Konopnickiej 0,00 0,00 0,00 

2. ul. Sikorskiego (od nr 1 do nr 17) 11,54 16,67 28,00 

3. ul. Rzeczna (od nr 1 do nr 17) 11,11 17,65 21,05 

4. ul. Jezuicka (od nr 1 do nr 5) 0,00 0,00 0,00 

5. ul. Partyzantów 3,90 3,57 10,59 

6. ul. Browarna 0,00 0,00 0,00 

7. ul. śurka 2,27 8,89 0,00 

8. ul. Mostowa (od nr 1 do nr 11) 0,00 0,00 0,00 

9. ul. Zamkowa 0,00 0,00 0,00 

10. ul. Kościelna 0,00 12,50 17,39 

11. ul. Oleszczyńskiego 0,00 2,35 0,00 

12. ul. Zielona 0,00 0,00 0,00 

13. ul. Piłsudskiego (od nr 2 do 28 - parzyste) 2,44 3,53 5,81 

14. ul. Piłsudskiego (od nr 30 do 46 - parzyste) 2,64 4,07 3,88 

15. ul. Piłsudskiego (od nr 1 do nr 13 - nieparzyste) 0,00 0,00 0,00 

  RAZEM 1-15 (obszar rewitalizacji I) 2,72 4,72 5,43 

  Miasto Krasnystaw ogółem 5,49 4,67 5,23 

Źródło: Dane Urzędu Miasta Krasnystaw. 
 

Udział osób bezrobotnych z wykształceniem podstawowym wśród osób w wieku 
produkcyjnym na obszarze wsparcia jest wyŜszy w stosunku do obszaru całego miasta 
i wyniósł w roku 2009 – 3,7, podczas gdy dla całego miasta wskaźnik ten wynosił 2,0. 
Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawia tabela poniŜej. 
 
Tabela 24 Udział osób bezrobotnych z wykształceniem podstawowym wśród osób w wieku 
produkcyjnym na obszarze wsparcia I w porównaniu do całego miasta Krasnystaw 
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1. 
Obszar 

rewitalizacji I 
18 845 2,13 23 868 2,65 32 865 3,70 

2. 
Miasto 

Krasnystaw 
ogółem 

180 13 324 1,35 186 13 239 1,40 264 13 212 2,00 

Źródło: Dane Urzędu Miasta Krasnystaw. 
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IV.2.2.3. IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW GOSPODARCZYCH NA OBSZARZE 
WSPARCIA I 

W wyniku analizy gospodarczej moŜna zidentyfikować szereg problemów na obszarze 
objętym programem rewitalizacji: 

� Niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej. 

� Wysoka stopa bezrobocia. 

� Wysoki udział długotrwale bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym. 

� Wysoki udział osób bezrobotnych z wykształceniem podstawowym wśród osób 
w wieku produkcyjnym. 
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IV.2.3. ŚRODOWISKO I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 
OBSZARU WSPARCIA I 

IV.2.3.1. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 

Zasadnicza część obszaru rewitalizacji I, na którym będą realizowane inwestycje 
nie jest objęta planem zagospodarowania, jednakŜe niewielka część wyznaczonego 
obszaru, przy ul. Konopnickiej, objęta jest miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego, przyjętym Uchwałą Nr XVIII/144/2004 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 
24 czerwca 2004r. Teren ten przeznaczony jest pod usługi administracji, administrację, 
zabudowę jednorodzinną i usługi. Inwestycje przewidziane do realizacji w ramach ZLPR 
nie będą realizowane na terenie objętym planem. 

Obszar wsparcia I wymaga zdecydowanych inwestycji w infrastrukturę 
i mieszkalnictwo.  

Obszar wsparcia I w znacznej części jest połoŜony na obszarze ochrony konserwatorskiej. 

 
Rysunek 5 Granice obszaru wsparcia I na tle obszaru ochrony konserwatorskiej 

 
Źródło: Miasto Krasnystaw 
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Na obszarze tym znajdują się następujące zabytki: 
- ul. Konopnickiej - dawny spichlerz z wystrojem architektonicznym - wraz z najbliŜszym 
otoczeniem w granicach posesji - Nr rejestru A/453, 
- ul. Sikorskiego 10 - dwór w zespole dworsko-folwarczym ,,Starostwo" w gran. ścian 
zewn. - A/88, 
- ul. Piłsudskiego 3 - zespół klasztorny pojezuicki: kościół ob. paraf. rzymskokat. pw. św. 
Franciszka Ksawerego z wyposaŜeniem w zabytki ruchome, klasztor, dziedziniec 
d. klasztoru, kapliczka przed kościołem, pałac biskupi, dawne seminarium, dawny 
wikariat, drzewostan w gran. cmentarza kościelnego - A/147, 
- Plac 3-go Maja 29 (d. Plac 3-go Maja 1) - dawny "Dom Sejmikowy", w gran. działki - 
A/231. 

Do Rejestru Zabytków wpisany jest równieŜ układ urbanistyczny miasta Krasnegostawu 
rozwijający się od czasów średniowiecza i związany z terenem pozamkowym 
i pozostałościami obwarowań miejskich oraz zespołami klasztornymi.  

Na obszarze tym działają ośrodki kulturalne. Są to: 
� MłodzieŜowy Dom Kultury, zlokalizowany jest w budynku Kolegium Pojezuickiego, 

prowadzący działalność oświatowo-kulturalną, w której bierze udział ok. 560 dzieci 
i młodzieŜy;  

� Powiatowa Biblioteka Publiczna; 
� Muzeum Regionalne. 

 
 

IV.2.3.2. ŚRODOWISKO 

Elementy środowiska przyrodniczego obszaru wsparcia I i ich wzajemne powiązania 
oraz procesy charakteryzuje się na tle środowiska przyrodniczego terenów otaczających, 
w celu zidentyfikowania przyrodniczych związków funkcjonalno-przestrzennych 
z obszarami o szczególnych wartościach przyrodniczych /ostoje NATURA 2000, obszary 
o ustalonym statusie ochronnym na podstawie ustawy o ochronie przyrody/, 
znajdujących się w otoczeniu miasta. 

Obszar wsparcia I nie znajduje się na obszarze Natura 2000. JednakŜe południowy 
fragment Miasta znajduje się w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 
2000 - kod PLH 060030 Izbicki Przełom Wieprza. Obejmuje on dolinę Wieprza 
wraz z ujściem Wojsławki w południowych granicach miasta (do drogi krajowej 
poprzecznie przecinającej dolinę). 

W okolicach Krasnegostawu, na terenie gminy Krasnystaw znajduje się równieŜ Obszar 
Natura 2000 Wodny Dół. Zajmuje powierzchnię 1,9km². W Europejskiej Sieci Natura 
2000 stanowi on specjalny obszar ochrony siedlisk. 

Lokalizację Obszarów Natura 2000 w stosunku do Obszaru wsparcia I obrazuje mapa 
poniŜej. 
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Rysunek 6 Lokalizacja obszarów rewitalizacji w odniesieniu do najbliŜej połoŜonych obszarów 
NATURA 2000 

 
Źródło: Urząd Miasta Krasnystaw 

 

 

Krasnystaw połoŜony jest w obrębie Grabowiecko - Strzeleckiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu, obejmującego, na terenie miasta dolinę rzeki Wieprz i rzeki śółkiewki 
oraz Las Borek, przylegający od wschodu do doliny Wieprza. 

Obszar wsparcia I w południowej i wschodniej części graniczy z Grabowiecko - 
Strzeleckim Obszarem Chronionego Krajobrazu.  

Grabowiecko - Strzelecki Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje tereny chronione 
ze względu na wyróŜniający się krajobraz o zróŜnicowanych ekosystemach, wartościowy 
ze względu na moŜliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką  
i wypoczynkiem, a takŜe pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Obejmuje teren  
o powierzchni około 26.963ha i połoŜony jest w powiecie krasnostawskim i chełmskim. 

Jednym z ustaleń dotyczących czynnej ochrony ekosystemów tego chronionego obszaru 
jest dąŜenie do rewitalizacji zespołów zabudowy, w tym układów zabytkowych, 
propagowanie tradycyjnych cech architektury, ochrona i kształtowanie zadrzewień, 
eliminowanie lub ograniczanie źródeł zagroŜeń, w szczególności powietrza, wód i gleb. 

Południowo-wschodnia granica Krasnegostawu jest równocześnie granicą Otuliny 
Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego, który znajduje się poza obszarem Miasta.  
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IV.2.3.3. IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW PRZESTRZENNO-
ŚRODOWISKOWYCH NA OBSZARZE WSPARCIA I 

W wyniku analizy moŜna zidentyfikoać szereg problemów na obszarze objętym 
programem rewitalizacji. 

� Liczne zabytki wymagające napraw i remontów, 
� Brak odpowiedniej bazy umoŜliwiającej wykorzystanie walorów turystyczno – 

krajobrazowych, 

� Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

IV.2.4. INFRASTRUKTURA NA OBSZARZE WSPARCIA I  

Obszar wsparcia I jest prawie całkowicie zwodociągowany i skanalizowany. Drogi obszaru 
I są w stanie średnim. Przy większości dróg znajdują się chodniki. Brak jest ścieŜek 
rowerowych, które zachęcałyby mieszkańców do zdrowego trybu Ŝycia oraz poprawiły 
stan środowiska naturalnego, obciąŜając je mniejszą emisją spalin samochodowych. 

Aktualnie ponad 90 % mieszkańców objętych jest zorganizowaną zbiórką odpadów. Ilość 
odbieranych odpadów komunalnych zmieszanych wynosi 661,01 Mg za 2006 r. 

Obserwuje się wzrastające zainteresowanie mieszkańców prawidłowym 
zagospodarowywaniem odpadów. Wprowadzony system pozwala zapobiegać 
powstawaniu nowych tzw. „dzikich wysypisk śmieci" i miejsc nielegalnego składowania 
odpadów. W ramach porządkowania gospodarki odpadami Miasto prowadzi 
inwentaryzację i likwidację tzw. „dzikich wysypisk śmieci" powstałych w przeszłości. 

Na obszarze wsparcia I niezbędna jest budowa dróg dojazdowych, zjazdów z dróg 
publicznych oraz parkingów z uwzględnieniem miejsc parkingowych, w szczególności 
dla osób niepełnosprawnych. Ponadto infrastruktura mieszkalnictwa wymaga znacznych 
nakładów, w szczególności na remonty i konserwacje niszczejących budynków, 
w tym zabytkowych.  

 

IV.2.4.1. IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW INFRASTRUKTURALNYCH 
NA OBSZARZE WSPARCIA I 

W wyniku analizy moŜna wywnioskować szereg problemów na obszarze objętym 
programem rewitalizacji: 

� Brak ścieŜek rowerowych, 

� Niezadawalający stan mieszkań infrastruktury mieszkalnictwa, 

� Brak miejsc parkingowych, 

� Brak miejsc wypoczynku (park, place zabaw). 
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IV.3. ANALIZA SPOŁECZNO – GOSPODARCZA OBSZARU 
WSPARCIA II 

IV.3.1. SPOŁECZEŃSTWO OBSZARU WSPARCIA II 

IV.3.1.1. LICZBA LUDNOŚCI 

Na obszarze wsparcia II w 2009 roku mieszkało 211 osób, podczas gdy całe miasto 
Krasnystaw zamieszkiwały 19 784 osoby.  Obszar wsparcia zamieszkiwał 1% wszystkich 
mieszkańców miasta. Szczegółowe dane przedstawia tabela poniŜej. 
 
Tabela 25 Liczba ludności wg płci i wieku na obszarze wsparcia II w porównaniu do całego miasta 
Krasnystaw 

WIEK 

0-6 7-13 14-17 18-24 25-59 60-64 
65 lat 
i więcej 

Lp. Wyszczególnienie 

K M K M K M K M K M K M K M 

RAZEM 

1. 
Obszar 

rewitalizacji II 
4 8 7 10 3 5 12 12 45 56 6 2 28 13 211 

2. 
Miasto Krasnystaw 

ogółem 
568 627 592 692 462 448 1 053 1 027 5 420 5 148 684 564 1 589 910 19 784 

Źródło: Dane Urzędu Miasta Krasnystaw, stan na koniec 2009 r. 

 

Jak wynika z danych przedstawionych powyŜej, najliczniejszą grupą wiekową jest ludność 
w wieku 18-59 i powyŜej 65 roku Ŝycia. Niepokojącym sygnałem jest malejący przyrost 
naturalny, poniewaŜ ludność w wieku 0-6 stanowiło tylko 12 osób, podczas gdy w wieku 
7-13 lat było 17 osób.  

 
Tabela 26 Zmiany liczby ludności na obszarze wsparcia II na przestrzeni lat 2007-2009 
w porównaniu do całego miasta 

Lp. Wyszczególnienie 2007 2008 2009 

1. Obszar rewitalizacji II 210 211 211 

2. Miasto Krasnystaw ogółem 19 877 19 833 19 784 

Źródło: Dane Urzędu Miasta Krasnystaw. 
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Jak wynika z danych zawartych powyŜej, liczba ludności obszaru II utrzymuje 
się na stałym poziomie, podczas gdy na obszarze całego miasta Krasnystaw liczba 
ludności spada średnio o ok. 50 osób rocznie. 

 

IV.3.1.2. STARZENIE SIĘ SPOŁECZEŃSTWA 

Społeczeństwo obszaru II ulega szybkiemu starzeniu się, co przedstawia tabela zawarta 
poniŜej. Liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym w 2009 roku wynosiła 37 osób, 
podczas gdy w tym samym czasie, w wieku produkcyjnym - 127, a poprodukcyjnym 47 
osób. Podobna tendencja jest zachowana na obszarze całego miasta Krasnystaw, 
gdzie liczba osób w wieku przedprodukcyjnym wyniosła 3 389, w wieku produkcyjnym 
13 212, a poprodukcyjnym 3 183 osoby. 
 
Tabela 27 Struktura ludności na obszarze wsparcia II w porównaniu do całego miasta Krasnystaw 

Liczba ludności w wieku 
przedprodukcyjnym 

Liczba ludności 
w wieku produkcyjnym 

Liczba ludności 
w wieku poprodukcyjnym Lp. Wyszczególnienie 

K M RAZEM K M RAZEM K M RAZEM 

1. 
Obszar 

rewitalizacji II 
14 23 37 57 70 127 34 13 47 

2. 
Miasto 

Krasnystaw 
ogółem 

1 622 1 767 3 389 6 473 6 739 13 212 2 273 910 3 183 

Źródło: Dane Urzędu Miasta Krasnystaw, stan na koniec 2009 r. 
 

Obszar II ulega zdecydowanemu starzeniu się w porównaniu z obszarem miasta, 
co wydatnie przedstawia wykres poniŜej. Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym 
na obszarze wsparcia wyniósł w roku 2009 22,27%, podczas gdy na obszarze miasta 
16,09%. 
 
Wykres 5 Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym za 2009 r. na obszarze wsparcia II w porównaniu 
do całego miasta Krasnystaw (w %) 

 
Źródło: Dane Urzędu Miasta Krasnystaw, stan na koniec 2009 r. 
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Tabela 28 Starzenie się społeczeństwa na obszarze rewitalizacji II - trendy 

Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym 

2007 2008 2009 Lp. Wyszczególnienie 

K M RAZEM K M RAZEM K M RAZEM 

1. Obszar rewitalizacji II 14,76% 4,76% 19,52% 15,64% 5,69% 21,33% 16,11% 6,16% 22,27% 

2. 
Miasto Krasnystaw 

ogółem 
10,53% 4,41% 14,95% 11,11% 4,47% 15,58% 11,49% 4,60% 16,09% 

Źródło: Dane Urzędu Miasta Krasnystaw. 

 

 
Wykres 6 Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym na przestrzeni lat 2007-2009 r. na obszarze 
wsparcia II w porównaniu do całego miasta Krasnystaw (w %) 

 
Źródło: Dane Urzędu Miasta Krasnystaw. 
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IV.3.1.3. RUCH NATURALNY LUDNOŚCI 

Obszar wsparcia II jest obszarem, który nie jest licznie opuszczanym przez ludność 
migrującą do innych miejscowości lub za granice kraju. W 2009 roku saldo migracji 
na 1000 os. wyniosło 0, podczas gdy na obszarze całego miasta -2,78. Oznacza to, 
Ŝe ruch naturalny na obszarze II jest niewielki w porównaniu do obszaru całego miasta. 

Szczegółowe dane przedstawia tabela poniŜej. 

 
Tabela 29 Migracja ludności na obszarze wsparcia II w porównaniu do całego miasta Krasnystaw 

Lata 

2007 2008 2009 
saldo migracji 

saldo migracji 
na 1000 os. 

Lp Wyszczególnienie 

lu
d
n
o
ść

 
n
ap

ły
w
aj
ąc

a 

lu
d
n
o
ść

 
o
d
p
ły
w
aj
ąc

a 

lu
d
n
o
ść

 
n
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ły
w
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ąc

a 

lu
d
n
o
ść

 
o
d
p
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w
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ąc

a 

lu
d
n
o
ść

 
n
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ły
w
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ąc

a 

lu
d
n
o
ść

 
o
d
p
ły
w
aj
ąc

a 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

1 
Obszar rewitalizacji 

II 
3 4 7 3 1 1 -1,00 4,00 0,00 -4,76 18,96 0,00 

2 
Miasto 

Krasnystaw ogółem 
207 292 152 205 173 228 -85,00 -53,00 -55,00 -4,28 -2,67 -2,78 

Źródło: Dane Urzędu Miasta Krasnystaw 

 

 

Niski przyrost naturalny obszaru wsparci II to jedna z jego głównych cech negatywnych. 
W roku 2008 współczynnik przyrostu naturalnego wyniósł – 0,47%, podczas 
gdy na  obszarze całego miasta wyniósł -0,08%.  

 
Tabela 30 Przyrost naturalny ludności na obszarze wsparcia II w porównaniu do całego miasta 
Krasnystaw 

Lata Przyrost naturalny 
Współczynnik przyrostu 

naturalnego 

2007 2008 2009 Lata Lata 

Lp. 

W
ys

zc
ze

g
ó
ln
ie
n
ie
 

u
ro
d
ze

n
ia
 

Ŝy
w
e 

zg
o
n
y 

u
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d
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n
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Ŝy
w
e 
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o
n
y 

u
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d
ze

n
ia
 

Ŝy
w
e 

zg
o
n
y 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

1. 
Obszar 

rewitalizacji II 
1 4 1 2 1 1 -3 -1 0 -1,43% -0,47% 0,00% 

2. 
Miasto 

Krasnystaw 
ogółem 

158 199 183 198 178 181 -41 -15 -3 -0,21% -0,08% -0,02% 

Źródło: Dane Urzędu Miasta Krasnystaw. 
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Tabela 31 Dynamika spadku ludności (w wyniku odpływu i zgonów) na 1 tys. ludności na obszarze 
wsparcia II i w mieście Krasnystaw 

Lata 

2007 2008 2009 

Lp. 

W
ys

zc
ze

g
ó
ln
ie
n
ie
 

L
ic
zb

a 
lu
d
n
o
śc

i 
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lu
d
n
o
śc
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1. 

O
b
sz

ar
 

re
w
it
al
iz
ac

ji 
II 

210 4 4 8 38,10 211 2 3 5 23,70 211 1 1 2 9,48 

2. 

M
ia
st
o
 
K
ra
sn

ys
ta
w
 

o
g
ó
łe
m
 

19 877 199 292 491 24,70 19 833 198 205 403 20,32 19 784 181 228 409 20,67 

Źródło: Dane Urzędu Miasta Krasnystaw. 
 

Jak wynika z tabeli zamieszczonej powyŜej, na obszarze wsparcia II dynamika spadku 
ludności na 1 tysiąc mieszkańców systematycznie spada, osiągając, w roku 2009, poziom 
9,48. W chwili obecnej obszar wsparcia II cechuje niŜsza dynamika, w porównaniu 
do obszaru całego miasta, choć jeszcze w ubiegłych dwóch latach zaleŜność ta miała 
kierunek odwrotny.  
 
Tabela 32 Dynamika spadku ludności (w wyniku odpływu i zgonów) w stosunku do roku 
poprzedniego na obszarze wsparcia II i całego miasta Krasnystaw 

Lata 

2007 2008 2009 

Lp. Wyszczególnienie 
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 d
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1. 
Obszar 

rewitalizacji II 
210 211 2 3 5 2,38% 211 1 1 2 0,95% 

2. 
Miasto Krasnystaw 

ogółem 
19 877 19 833 198 205 403 2,03% 19 784 181 228 409 2,06% 

Źródło: Dane Urzędu Miasta Krasnystaw. 
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IV.3.1.4. MAŁśEŃSTWA I ROZWODY 

 
Tabela 33 MałŜeństwa i rozwody na 1000 os. na obszarze wsparcia II w porównaniu do całego 
miasta 

małŜeństwa na 1000 os. rozwody na 1000 os. 

Lp. Wyszczególnienie 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 

1. Obszar rewitalizacji II 4,76 4,74 23,70 4,76 0,00 4,74 

2. 
Miasto Krasnystaw 
ogółem 

9,96 10,49 10,31 1,76 2,02 1,92 

Źródło: Dane Urzędu Miasta Krasnystaw. 

 

Jak wynika z danych zawartych w tabeli powyŜej, w roku 2009 na obszarze wsparcia 
wskaźnik rozwodów na 1 tys. ludności wyniósł 4,74, natomiast na obszarze całego miasta 
1,92, wskaźnik zawartych małŜeństw na obszarze wsparcia na 1 tys. ludności wyniósł 
23,7, natomiast dla obszaru całego miasta 10,31.  

Z powyŜszego wynika, iŜ wskaźnik rozwodów na obszarze wsparcia jest wyŜszy 
w porównaniu do całego miasta. Jednocześnie wskaźnik zawartych małŜeństw 
jest wyŜszy niŜ na obszarze całego miasta, chociaŜ jeszcze w 2007 i 2008 roku 
był on niŜszy niŜ na obszarze całego miasta. 

 

IV.3.1.5. POMOC SPOŁECZNA 

Obszar II jest obszarem o wyŜszym wskaźniku pobierania zasiłków pomocy społecznej 
w porównaniu do obszaru całego miasta Krasnystaw. W roku 2009 liczba pobieranych 
zasiłków pomocy społecznej na obszarze wsparcia wyniosła 29 na 211 zamieszkałych 
osób, podczas gdy, w tym samym czasie, na obszarze całego miasta, świadczenia 
pobierało 2 175 osób. Szczegółowe dane przedstawia tabela poniŜej. 
 
Tabela 34 Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej na obszarze wsparcia II 
na przestrzeni lat 2007-2009 

ROK Wyszczególnienie 

Liczba osób 
korzystających z 
zasiłków pomocy 

społecznej 

Liczba ludności 

Liczba osób 
korzystających z 
zasiłków pomocy 

społecznej na 1 tys. 
ludności 

Obszar rewitalizacji II 18 210 85,71 
2007 

Miasto Krasnystaw ogółem 2 219 19 877 116,67 

Obszar rewitalizacji II 17 211 80,57 
2008 

Miasto Krasnystaw ogółem 2 189 19 833 110,37 

Obszar rewitalizacji II 29 211 137,44 
2009 

Miasto Krasnystaw ogółem 2 175 19 784 109,94 

Źródło: Dane Urzędu Miasta Krasnystaw. 



 

 

str. 79 

 

 

Jak wynika z tabeli powyŜej, wskaźnik liczby osób korzystających z zasiłków pomocy 
społecznej na 1 tys. ludności wyniósł w 2009 roku 137,44, podczas gdy dla całego miasta 
109,94.  

 
Tabela 35 Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej na 1 tys. ludności 
z uwzględnieniem płci i wieku za 2009 r. 

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

Wiek 

0-6 7-13 14-17 18-24 25-59 60-64 
65 lat i 
więcej 

Lp. Wyszczególnienie 

K M K M K M K M K M K M K M 

RAZEM 

1. 
Obszar 

rewitalizacji II 
0,00 250,00 142,86 100,00 666,67 0,00 83,33 250,00 111,11 125,00 500,00 0,00 107,14 76,92 137,44 

2. 
Miasto 

Krasnystaw 
ogółem 

119,72 129,19 214,53 192,20 242,42 214,29 95,92 91,53 100,92 101,59 106,73 108,16 69,23 53,85 109,94 

Źródło: Dane Urzędu Miasta Krasnystaw. 

 

 
Tabela 36 Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej na 1 tys. ludności 
z uwzględnieniem miejsca zamieszkania za 2009 r. 

Lp. Wyszczególnienie 
Liczba osób korzystających 

z zasiłków pomocy społecznej 
na 1 tys. ludności 

1. ul. Szkolna (bez nr 1, 3, 3a, 5, 7) 196,72 

2. ul. Kilińskiego (od nr 24 do nr 65) 105,26 

3. ul. Mickiewicza 136,36 

4. ul. Kościuszki (od nr 37 do nr 69 - nieparzyste) 113,64 

5. ul. Kościuszki (od nr 71 do nr 75 - nieparzyste) 0,00 

  RAZEM 1-5 (obszar rewitalizacji II) 137,44 

  Miasto Krasnystaw ogółem 109,94 

Źródło: Dane Urzędu Miasta Krasnystaw. 
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IV.3.1.6. IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA OBSZARZE 
WSPARCIA II 

W wyniku analizy społecznej moŜna zdefiniować szereg problemów na obszarze objętym 
programem rewitalizacji: 

� Starzenie się społeczeństwa 

� Niski przyrost naturalny 

� Wysoki wskaźnik rozwodów  

� Wysoki wskaźnik pobierania zasiłków pomocy społecznej 

 

IV.3.1.7. IDENTYFIKACJA GRUP SPOŁECZNYCH WYMAGAJĄCYCH 
WSPARCIA W RAMACH PROGRAMU 

W wyniku przeprowadzonej analizy społecznej dla obszaru wsparcia I moŜna 
zidentyfikować następujące grupy społeczne wymagające wsparcia w ramach 
Zintegrowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Krasnystaw: 

− osoby zagroŜone lub dotknięte wykluczeniem społecznym; 

− osoby, które ze względu na swoją sytuację Ŝyciową nie są w stanie własnym 
staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb Ŝyciowych  i znajdują  
się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemoŜliwiającej lub ograniczającej 
uczestnictwo w Ŝyciu zawodowym, społecznym i rodzinnym; 

− dzieci wychowujące się w rodzinach  z wieloma problemami, w których oprócz 
problemu związanego z niskim statusem materialnym występują inne problemy 
związane  np. ze znalezieniem pracy, z długotrwałą chorobą któregoś z członków 
rodziny, uzaleŜnieniami, niepełnosprawnością oraz trudnościami wychowawczymi; 

− osoby starsze, samotne, niepełnosprawne, które ze względu na trudną sytuację 
Ŝyciową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu 
w codziennym Ŝyciu; 

− osoby z grup wieloproblemowych (ubogich, bezrobotnych, niepełnosprawnych, 
chorych, uzaleŜnionych, starszych). 
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IV.3.2. GOSPODARKA I RYNEK PRACY NA OBSZARZE WSPARCIA II 

IV.3.2.1. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na obszarze miasta Krasnystaw 
wykazuje nieznaczny wzrost, podobnie jak na obszarze wsparcia II. W roku 2008, liczba 
podmiotów w mieście wyniosła 1 459 podmiotów gospodarczych, natomiast w roku 2009, 
1 483 podmioty. Na obszarze wsparcia, w roku 2008, liczba podmiotów wyniosła 13, 
natomiast w roku 2009, 14. Szczegółowe dane przedstawia tabela poniŜej. 

 
Tabela 37 Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 100 osób 
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1 
Obszar 

rewitalizacji II 
13 6,19 13 6,16 14 6,64 

2 
Miasto 

Krasnystaw 
ogółem 

1 467 7,38 1 459 7,36 1 483 7,50 

Źródło: Dane Urzędu Miasta Krasnystaw. 

 

Jak wynika z danych zawartych w tabeli powyŜej, na obszarze wsparcia II wskaźnik – 
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 100 osób jest niŜszy, 
niŜ dla obszaru całego miasta i wyniósł w roku 2009 - 6,64, natomiast dla obszaru całego 
miasta – 7,5. 
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IV.3.2.2. BEZROBOCIE 

Udział długotrwale bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym wyniósł dla obszaru 
wsparcia w roku 2009 – 2,36, natomiast dla obszaru całego miasta 5,23. Podobna 
sytuacja przedstawia się w roku poprzednim. 

 
Tabela 38 Stopa długotrwałego bezrobocia na obszarze wsparcia II w porównaniu do całego miasta 
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2007 2008 2009 
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1. Obszar rewitalizacji II 3 126 2,38 4 126 3,17 3 127 2,36 

2. 
Miasto Krasnystaw 

ogółem 
731 13 324 5,49 618 13 239 4,67 691 13 212 5,23 

Źródło: Dane Urzędu Miasta Krasnystaw. 
 

Udział osób bezrobotnych z wykształceniem podstawowym wśród osób w wieku 
produkcyjnym na obszarze wsparcia jest wyŜszy w stosunku do obszaru całego miasta 
i wyniósł w roku 2009 – 7,87, podczas gdy dla całego miasta wskaźnik ten wynosił 2,0. 
Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawia tabela poniŜej. 

 
Tabela 39 Udział osób bezrobotnych z wykształceniem podstawowym wśród osób w wieku 
produkcyjnym na obszarze wsparcia II w porównaniu do całego miasta Krasnystaw 
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1. 
Obszar 

rewitalizacji II 
2 126 1,59 2 126 1,59 10 127 7,87 

2. 
Miasto 

Krasnystaw 
ogółem 

180 13 324 1,35 186 13 239 1,40 264 13 212 2,00 

Źródło: Dane Urzędu Miasta Krasnystaw. 
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Wykres 7 Udział osób bezrobotnych z wykształceniem podstawowym wśród osób w wieku 
produkcyjnym na przestrzeni lat 2007-2009 r. na obszarze wsparcia II w porównaniu do całego 
miasta Krasnystaw 

 
Źródło: Dane Urzędu Miasta Krasnystaw. 

 

 

IV.3.2.3. IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW GOSPODARCZYCH NA OBSZARZE 
WSPARCIA II 

W wyniku analizy gospodarczej moŜna zidentyfikować szereg problemów na obszarze 
objętym programem rewitalizacji: 

� Niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej na 100 osób; 

� Wysoki udział osób bezrobotnych z wykształceniem podstawowym wśród osób  
w wieku produkcyjnym. 
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IV.3.3. ŚRODOWISKO I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 
OBSZARU WSPARCIA II 

IV.3.3.1. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 

Obszar II objęty jest częściowo planami zagospodarowania przestrzennego, 
które stanowią: 

• działki ozn. nr ewid. 1039/3 (Krasnostawskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych) i 1039/4 (Centrum Charytatywne Caritas) połoŜone 
w Krasnymstawie przy ul. Szkolnej objęte są zmianą miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Krasnegostawu, uchwalonego Uchwałą 
XL/280/2001 Rady Miasta Krasnegostawu z dnia 25 października 2001r. (Dz. Urz. 
Woj. Lubelskiego z dnia 13 grudnia 2001r.) i zgodnie z ustaleniami przeznaczone 
są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, usługi kultury i usługi nieuciąŜliwe 
(teren oznaczony symbolem 2 M,U); 

• działki połoŜone przy ul. Kościuszki do odległości około 25,0 m od krawędzi 
jezdni objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ciągu 
komunikacyjnego ulic Polewana – Kościuszki – Gawryłowa – Nieczaja 
w Krasnymstawie, uchwalonym Uchwałą Nr XXVI/202/2005 Rady Miasta 
Krasnystaw z dnia 9 marca 2005r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 7 czerwca 
2005r.) i zgodnie z ustaleniami: 

� działki połoŜone pomiędzy ul. Kilińskiego a ul. Szkolną przeznaczone 
są częściowo pod pas drogowy ul. T. Kościuszki o szerokości w liniach 
rozgraniczających 20,0 m oraz pod zabudowę jednorodzinną (teren 
oznaczony symbolem 25 MN); 

� działki połoŜone od skrzyŜowania z ul. Szkolną w kierunku ulicy Polewanej 
przeznaczone są częściowo pod pas drogowy ul. T. Kościuszki o szerokości 
w liniach rozgraniczających 25,0 m oraz pod zabudowę jednorodzinną 
(teren oznaczony symbolem 26 MN, 27 MN). 

Pozostały teren działek nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego. Na terenach oznaczonych symbolami 25 MN, 26 MN, 
27 MN dopuszcza się lokalizację usług nieuciąŜliwych.  

Inwestycje planowane do realizacji na obszarze wsparcia II, w ramach Zintegrowanego 
Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Krasnystaw są zgodne z ustaleniami 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (usługi nieuciąŜliwe).     

Do rejestru zabytków wpisany jest cmentarz grzebalny rzymskokatolicki i prawosławny 
przy ul. Poniatowskiego pod nr 12A, B - CH A/125/31. 
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IV.3.3.2. ŚRODOWISKO 

Obszar wsparcia II nie leŜy na obszarach chronionych. W najbliŜszym jego otoczeniu 
znajduje się Grabowiecko - Strzelecki Obszar Chronionego Krajobrazu, który swym 
zasięgiem przylega od wschodu do doliny Wieprza. 

Obszar wsparcia II nie znajduje się na obszarze Natura 2000. JednakŜe południowy 
fragment Miasta znajduje się w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 
2000- kod PLH 060030 Izbicki Przełom Wieprza. Obejmuje on dolinę Wieprza 
wraz z ujściem Wojsławki w południowych granicach miasta (do drogi krajowej 
poprzecznie przecinającej dolinę). 

W okolicach Krasnegostawu, na terenie gminy Krasnystaw znajduje się równieŜ Obszar 
Natura 2000 Wodny Dół.. Zajmuje powierzchnię 1,9km². W Europejskiej Sieci Natura 
2000 stanowi specjalny obszar ochrony siedlisk. 

Lokalizację Obszarów Natura 2000 w stosunku do Obszaru wsparcia II obrazuje mapa 
poniŜej. 

 
Rysunek 7 Lokalizacja obszarów rewitalizacji w odniesieniu do najbliŜej połoŜonych obszarów 
NATURA 2000 

 

 
Źródło: Miasto Krasnystaw 
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IV.3.3.3. IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW PRZESTRZENNO-
ŚRODOWISKOWYCH NA OBSZARZE WSPARCIA II 

W wyniku analizy moŜna zidentyfikować szereg problemów na obszarze objętym 
programem rewitalizacji. 

� Liczne obiekty wymagające napraw i remontów, 
� Brak parków i miejsc wypoczynku dla ludności. 

 

IV.3.4. INFRASTRUKTURA NA OBSZARZE WSPARCIA II  

Obszar wsparcia II jest prawie całkowicie zwodociągowany i skanalizowany. Drogi 
obszaru II są w stanie średnim. Przy części z dróg znajdują się chodniki, 
lecz są w niezadowalającym stanie, wymagają napraw i remontów. Brak jest ścieŜek 
rowerowych, które zachęcałyby mieszkańców do zdrowego trybu Ŝycia oraz poprawiły 
stan środowiska naturalnego, odciąŜając je mniejszą emisją spalin samochodowych. 

Aktualnie ponad 90 % mieszkańców objętych jest zorganizowaną zbiórką odpadów. Ilość 
odbieranych odpadów komunalnych zmieszanych wynosi 661,01 Mg za 2006 r. 

Obserwuje się ciągle wzrastające zainteresowanie mieszkańców prawidłowym 
zagospodarowywaniem odpadów. Wprowadzony system pozwala zapobiegać 
powstawaniu nowych tzw. „dzikich wysypisk śmieci" i miejsc nielegalnego składowania 
odpadów. W ramach porządkowania gospodarki odpadami Miasto prowadzi 
inwentaryzację i likwidację tzw. „dzikich wysypisk śmieci" powstałych w przeszłości.  

 

IV.3.4.1. IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW INFRASTRUKTURALNYCH 
NA OBSZARZE WSPARCIA II 

W wyniku analizy moŜna zidentyfikować szereg problemów na obszarze objętym 
programem rewitalizacji: 

� Brak ścieŜek rowerowych, chodników, parkingów, 

� Brak infrastruktury zachęcającej do inwestowania. 
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IV.4. ZARZĄDZANIE 

IV.4.1. PLANOWANIE STRATEGICZNE 

„Zintegrowany Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Krasnystaw na lata 2007-2015. 
Aktualizacja” dotyczy wyodrębnionych obszarów problemowych miasta, wraz z grupą 
obiektów budowlanych, które wynikają z przemian gospodarczych, społecznych, 
ekonomicznych, przestrzennych i innych, które utraciły swoją pierwotną funkcję 
i przeznaczenie.  

Program rewitalizacji jest kompleksowym programem działania obejmującym szeroko 
rozumianą modernizację, remonty i budowy obiektów i przestrzeni publicznej, 
rewaloryzację zabytków na terenie miasta Krasnegostawu. 

Cele programu rewitalizacji są usytuowane w sferze społecznej, gospodarczej  
i przestrzennej, natomiast działania infrastrukturalne są tym celom podporządkowane. 

Opracowany przez Zespół ds. Rewitalizacji program jest połączeniem działań  
o charakterze technicznym z programami oŜywienia gospodarczego i przedsięwzięciami 
na rzecz rozwiązania problemów społecznych. Ma charakter kompleksowy i jest planem 
wielowątkowym, wzajemnie wzmacniających się działań, zmierzających do osiągnięcia 
jakościowej zmiany na całym wyznaczonym obszarze, w tym zmiany negatywnego 
wizerunku obszaru. 

W ramach „Zintegrowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Krasnystaw 
na lata 2007-2015. Aktualizacja” określony został cel główny programu:  

 

Wyprowadzenie obszarów wsparcia z sytuacji kryzysowej i stworzenie 
przestrzennych, społecznych i gospodarczych warunków do zrównowaŜonego 
rozwoju miasta Krasnystaw. 

 

CELE OGÓLNE: 

1. Centrum Krasnegostawu wizytówką miasta dzięki wyeksponowaniu 
istniejących walorów architektonicznych, kulturalnych i historycznych. 

2. Poprawa warunków Ŝycia mieszkańców poprzez inwestycje w tkankę 
mieszkaniową miasta. 

3. Rozwój strefy przemysłowej – aktywizacja gospodarcza miasta 
poprzez inwestycje w nowe strefy inwestycyjne w obszarze granic 
miasta. 

4. Podniesienie poziomu Ŝycia mieszkańców dzięki inwestycjom 
w infrastrukturę pomocy społecznej. 
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CELE SZCZEGÓŁOWE: 

1.1. Poprawa stanu zasobów dziedzictwa kulturowego oraz historycznych 

przestrzeni publicznych 

1.1.1. Remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych. 

1.2. Poprawa estetyki śródmiejskich przestrzeni publicznych 

1.2.1. Nowy ład przestrzeni publicznej. 

1.2.2. Przywrócenie i ochrona estetyki architektury. 

1.3. Aktywizacja działań kulturalnych, turystycznych, promocyjnych 

i publicznych 

1.3.1. Wzbogacenie oferty kulturalnej, artystycznej i ochrony dziedzictwa 
kulturowego. 

1.3.2. Poprawa dostępności do usług i atrakcji turystycznych. 

1.3.3. Zintensyfikowanie działań promocyjnych miasta oraz promocji jego marki.  

1.4. Poprawa stanu technicznego przestrzeni publicznych i obsługi 

infrastrukturalnej, w tym komunikacyjnej 

1.4.1. Poprawa stanu technicznego dróg, zjazdów, dojazdów, placów, parkingów, 
dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

1.4.2. Zagospodarowanie przestrzeni wokół obiektów historyczno-kulturalnych. 

1.4.3. Utworzenia małych obiektów architektonicznych. 

1.4.4. Adaptacja pomieszczeń do funkcji społeczno-kulturalno-oświatowych. 

1.5. WyposaŜenie przestrzeni i zasobów miasta pod kątem zaspokojenia 

potrzeb mieszkańców i turystów 

1.5.1. Rehabilitacja istniejących i urządzenie nowych terenów dla rekreacji 
zarówno mieszkańców, jak i turystów.  

2.1. Poprawa stanu zasobów mieszkaniowych 

2.1.1. Prace remontowe i adaptacyjne części mieszkalnej zabudowy śródmiejskiej. 

2.1.2. Poprawa zasobów mieszkaniowych pod względem termomodernizacji. 

2.1.3. Przystosowanie budynków mieszkalnych i ich otoczenia do potrzeb osób 
starszych i niepełnosprawnych. 

2.1.4. Wzbogacenie programu funkcjonalnego zabudowy mieszkaniowej 
o właściwe zagospodarowanie towarzyszących jej terenów zielonych. 

2.1.5. Podniesienie wartości uŜytkowej budynków poprzez inwestycje 
w infrastrukturę instalacyjną.  

3.1. Zwiększenie poziomu inwestycji gospodarczych w mieście 

3.1.1. Odnowa i uporządkowanie przestrzeni publicznej.  

3.1.2. Udostępnianie odpowiednio wyposaŜonych terenów inwestycyjnych. 
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4.1.   Poprawa infrastruktury społecznej miasta 

4.1.1. Adaptacja budynków na działalność aktywizacyjną mieszkańców. 

4.1.2. Poprawa warunków technicznych (lokalowych) budynków uŜyteczności 
publicznej z funkcją społeczną.  

Przyjęte cele Zintegrowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji odnoszą się bezpośrednio 
do wszystkich wyznaczonych stref rewitalizacji, naraŜonych na degradację techniczną 
oraz w duŜym stopniu degradację społeczno-gospodarczą. Celom tym zostały 
podporządkowane instrumenty rewitalizacji – projekty i działania opisane w następnych 
rozdziałach. 

Biorąc pod uwagę politykę regionalną wynikającą ze Strategii Rozwoju Województwa 
Lubelskiego, dokumenty planistyczne, opracowane dla Miasta Krasnystaw oraz specyfikę 
Miasta, proponuje się ustanowienie następujących celów dla dokumentu Zintegrowanego 
Lokalnego Programu Rewitalizacji jako narzędzia zarządzania rewitalizacją: 

• skuteczne rozwiązywanie problemów obszarów rewitalizowanych, 

• sprawne zarządzanie realizacją Zintegrowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji 
przez samorząd i wszystkich partnerów, 

• efektywne wykorzystanie środków miasta i środków pomocowych przeznaczanych 
na cele społeczne, 

• uzyskanie szerokiego poparcia społecznego dla przyjętych w programie działań, 

• uzyskiwanie wysokiego poziomu konsensusu uczestników/partnerów programu  
w okresie jego tworzenia i realizacji, 

• stymulowanie współdziałania mieszkańców obszaru rewitalizowanego, 

• wspieranie i rozwijanie inicjatyw związanych z organizowaniem się mieszkańców 
obszaru rewitalizowanego wokół wspólnych idei i celów, 

• skuteczne pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych (szczególnie UE), 

• wzmacnianie poczucia toŜsamości z miastem. 

 

Na tej podstawie przyjęto cele ogólne, cele szczegółowe i działania dla poszczególnych 
stref rewitalizowanego miasta. 

Program będzie realizowany przy współpracy zróŜnicowanych jednostek lokalnych, 
zarówno sektora publicznego, jak i lokalnych przedsiębiorców oraz sektora 
pozarządowego i innych jednostek tj.: miejscowe szkoły, policja, straŜ poŜarna itp. 

Przygotowanie narzędzi do realizacji Programu i mechanizmów jej weryfikacji pozwoli 
podmiotom uczestniczącym w tym procesie skutecznie go realizować.  
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Harmonogram realizacji strategii obejmuje następujące etapy: 

ETAP I: 

Pierwsze konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta, organizacjami, instytucjami, 
które zgłosiły swój udział w realizacji w Programie. W trakcie konsultacji zostały 
przeprowadzone badania ankietowe na temat opracowywanego Programu. 

ETAP II 

Ustalenie obszarów wsparcia w programie. 

ETAP II: 

Drugie konsultacje społeczne z organizacjami, instytucjami, które są zainteresowane 
realizacją projektów w ramach Programu. W trakcie tego etapu uzupełniono zapisy 
programu o zadania inwestycyjne. 

ETAP III: 

Podjęcie uchwały przez Radę Miasta przyjmującą Program oraz wskazanie zespołu 
odpowiedzialnego za jego koordynację i realizację. W skład zespołu wchodzić powinni 
pracownicy Urzędu Miasta Krasnystaw oraz lokalni eksperci.  

ETAP IV: 

Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych i celów Programu 

ETAP V: 

Monitoring i ewaluacja realizacji Programu, zgodnie z harmonogramami opracowywania, 
składania, realizacji i wskaźników Programu.  

ETAP VI:  

Public relations Programu w całym okresie jego realizacji. 
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IV.4.2. MOśLIWOŚCI BUDśETOWE GMINY 

BudŜet Miasta Krasnystaw uchwalany jest w formie uchwały budŜetowej i stanowi 
podstawę gospodarki finansowej gminy. Na jego podstawie gmina prowadzi swoją 
gospodarkę finansową w sposób jawny i samodzielny. 

BudŜet gminy jest rocznym planem: 

• dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki;  

• przychodów i wydatków: zakładów budŜetowych, gospodarstw pomocniczych 
jednostek budŜetowych i środków specjalnych; funduszy celowych jednostek 
samorządu terytorialnego.  

Kwestie przygotowywania, przyjmowania i wprowadzania zmian w budŜecie gminy 
regulują w szczególności dwie ustawy: ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym oraz ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. 

Tabela poniŜej przedstawia strukturę dochodów Miasta Krasnystaw za rok 2009 
z podziałem na poszczególne dochody. 

 
Tabela 40 Dochody budŜetu Miasta Krasnystaw za rok 2009 

  J. m. 2009 

DOCHODY BUDśETU MIASTA KRASNYSTAW 

Dochody ogółem 

ogółem zł 45 534 157,55 

Dochody majątkowe 

ogółem zł 6 005 374,72 

Dochody własne 

razem zł 22 813 192,50 

dochody podatkowe - ustalone i pobierane na podstawie 
odrębnych ustaw 

zł 9 032 539,84 

dochody podatkowe - podatek rolny zł 328 831,54 

dochody podatkowe - podatek leśny zł 6 899,02 

dochody podatkowe - podatek od nieruchomości zł 7 888 994,62 

dochody podatkowe - podatek od środków transportowych zł 293 952,70 

dochody podatkowe - podatek od czynności cywilnoprawnych zł 431 226,17 

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 

zł 23 206,57 

wpływy z opłaty skarbowej zł 424 214,39 

dochody z majątku zł 1 416 272,95 

dochody z majątku - dochody z najmu i dzierŜawy składników 
majątkowych JST  oraz innych umów o podobnym charakterze 

zł 1 015 129,67 

wpływy z usług zł 888 625,93 

udziały w podatkach stanowiących dochody budŜetu państwa 
razem 

zł 9 321 921,18 

udziały w podatkach stanowiących dochody budŜetu państwa 
podatek dochodowy od osób fizycznych 

zł 8 607 329,00 

udziały w podatkach stanowiących dochody budŜetu państwa 
podatek dochodowy od osób prawnych 

zł 714 592,18 

pozostałe dochody - środki na dofinansowanie własnych zadań 
pozyskane z innych źródeł - razem 

zł 9 385,31 
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Subwencje ogólne 

razem zł 8 905 108,00 

subwencja oświatowa zł 8 862 874,00 

część równowaŜąca subwencji ogólnej zł 42 234,00 

Dotacje ogółem (celowe i rozwojowe) 

ogółem zł 13 815 857,05 

inwestycyjne zł 5 604 231,44 

dotacje celowe 

ogółem zł 9 480 121,12 

inwestycyjne zł 1 449 795,53 

dotacje rozwojowe 

ogółem zł 4 335 735,93 

inwestycyjne zł 4 154 435,91 

Dotacje celowe 

ogółem zł 9 480 121,12 

inwestycyjne zł 1 449 795,53 

dotacje celowe z budŜetu państwa 

ogółem zł 8 366 303,42 

inwestycyjne zł 628 175,00 

dotacje celowe z budŜetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej 

ogółem zł 5 140 335,02 

dotacje celowe z budŜetu państwa na zadania własne 

ogółem zł 3 225 068,40 

inwestycyjne zł 628 175,00 

dotacje celowe z budŜetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień 
z organami administracji rządowej 
ogółem zł 900,00 

dotacje otrzymane z funduszy celowych 

ogółem zł 80 000,00 

inwestycyjne zł 30 000,00 

dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień między jednostkami 
samorządu terytorialnego 
ogółem zł 1 033 817,70 

inwestycyjne zł 791 620,53 

Środki z budŜetu Unii Europejskiej 

ogółem zł 4 330 110,93 

inwestycyjne zł 4 154 435,91 

Dochody na 1 mieszkańca 

ogółem zł 2 358,31 

dochody własne zł 1 181,54 

dochody własne - udziały w podatkach stanowiących dochody 
budŜetu państwa podatek dochodowy od osób fizycznych 

zł 445,79 

dochody własne - udziały w podatkach stanowiących dochody 
budŜetu państwa podatek dochodowy od osób prawnych 

zł 37,01 

dochody własne - dochody podatkowe ustalone i pobierane 
na podstawie odrębnych usta 

zł 467,81 

 Źródło: Dane GUS, stan za rok 2009  

 

Tabela poniŜej przestawia strukturę wydatków budŜetu Miasta Krasnystaw z podziałem 
na poszczególne kategorie wydatków. 
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Tabela 41 Wydatki budŜetu Miasta Krasnystaw za rok 2009 
WYDATKI BUDśETU MIASTA KRASNYSTAW 

  Wydatki z budŜetu ogółem 

      ogółem zł 47 880 974,99 

      wydatki majątkowe ogółem zł 12 453 526,30 

      wydatki majątkowe inwestycyjne zł 12 453 526,30 

      wydatki bieŜące ogółem zł 35 427 448,69 

      wydatki bieŜące na wynagrodzenia zł 14 146 826,72 

      wydatki bieŜące na pochodne od wynagrodzeń zł 2 378 126,07 

      wydatki bieŜące na zakup materiałów i usług zł 6 857 524,67 

      dotacje ogółem zł 2 469 238,21 

      świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 7 572 221,30 

      wydatki bieŜące jednostek budŜetowych ogółem zł 24 664 196,26 

      obsługa długu publicznego zł 716 383,19 

Wydatki na rolnictwo i łowiectwo 

      ogółem zł 73 635,82 

      wydatki bieŜące ogółem zł 73 635,82 

      wydatki bieŜące na wynagrodzenia zł 1 337,34 

      wydatki bieŜące jednostek budŜetowych ogółem zł 68 226,09 

Wydatki na transport i łączność 

      ogółem zł 7 600 663,26 

      wydatki bieŜące ogółem zł 1 280 970,11 

      wydatki bieŜące na wynagrodzenia zł 2 352,80 

      wydatki bieŜące na zakup materiałów i usług zł 1 194 222,13 

      wydatki bieŜące jednostek budŜetowych ogółem zł 1 196 574,93 

      dotacje zł 84 395,18 

      wydatki majątkowe ogółem zł 6 319 693,15 

      wydatki majątkowe inwestycyjne zł 6 319 693,15 

      drogi publiczne i autostrady płatne zł 7 411 190,09 

  Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 

      ogółem zł 1 579 812,14 

      wydatki bieŜące ogółem zł 1 348 968,41 

      wydatki bieŜące na zakup materiałów i usług zł 1 348 968,41 

      wydatki bieŜące jednostek budŜetowych ogółem zł 1 348 968,41 

      wydatki majątkowe ogółem zł 230 843,73 

      wydatki majątkowe inwestycyjne zł 230 843,73 

      oczyszczanie miast i wsi zł 272 159,82 

      utrzymanie zieleni w miastach i gminach zł 54 000,00 

      oświetlenie ulic, placów i dróg zł 903 216,31 

      gospodarka ściekowa i ochrona wód zł 272 610,25 

      gospodarka odpadami zł 10 000,00 

  Wydatki na gospodarkę mieszkaniową 

      ogółem zł 976 240,18 

      wydatki bieŜące ogółem zł 546 044,16 

      wydatki bieŜące na zakup materiałów i usług zł 457 109,90 

      wydatki bieŜące jednostek budŜetowych ogółem zł 546 044,16 

      wydatki majątkowe ogółem zł 430 196,02 

      wydatki majątkowe inwestycyjne zł 430 196,02 

      gospodarka gruntami i nieruchomościami zł 976 240,18 

      gospodarka gruntami i nieruchomościami zł 976 240,18 

  Wydatki na oświatę i wychowanie 
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      ogółem zł 19 138 844,03 

      wydatki bieŜące ogółem zł 13 857 844,03 

      wydatki bieŜące na wynagrodzenia zł 9 373 023,60 

      wydatki bieŜące na pochodne od wynagrodzeń zł 1 575 278,45 

      wydatki bieŜące na zakup materiałów i usług zł 1 313 253,73 

      wydatki bieŜące jednostek budŜetowych ogółem zł 13 027 607,66 

      dotacje zł 757 498,03 

      świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 72 738,34 

      wydatki majątkowe ogółem zł 5 281 000,00 

      wydatki majątkowe inwestycyjne zł 5 281 000,00 

      szkoły podstawowe zł 11 191 046,13 

      dowoŜenie uczniów do szkół zł 24 942,07 

      gimnazja zł 3 184 134,46 

      przedszkola zł 4 213 204,07 

  Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 

      ogółem zł 1 239 207,87 

      wydatki bieŜące ogółem zł 1 197 727,87 

      wydatki bieŜące na wynagrodzenia zł 3 319,00 

      wydatki bieŜące na zakup materiałów i usług zł 189 823,87 

      wydatki bieŜące jednostek budŜetowych ogółem zł 193 142,87 

      dotacje zł 1 004 585,00 

      wydatki majątkowe ogółem zł 41 480,00 

      wydatki majątkowe inwestycyjne zł 41 480,00 

      biblioteki zł 340 000,00 

      domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zł 613 100,00 

      ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zł 40 000,00 

  Wydatki na ochronę zdrowia 

      ogółem zł 253 783,55 

      wydatki bieŜące ogółem zł 253 783,55 

      wydatki bieŜące na wynagrodzenia zł 47 068,79 

      wydatki bieŜące na pochodne od wynagrodzeń zł 1 561,84 

      wydatki bieŜące na zakup materiałów i usług zł 151 463,82 

      wydatki bieŜące jednostek budŜetowych ogółem zł 201 783,55 

      dotacje zł 52 000,00 

      przeciwdziałanie alkoholizmowi zł 242 818,65 

  Wydatki na pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

      ogółem zł 10 159 349,84 

      wydatki bieŜące ogółem zł 10 159 349,84 

      wydatki bieŜące na wynagrodzenia zł 1 834 235,44 

      wydatki bieŜące na pochodne od wynagrodzeń zł 343 398,03 

      wydatki bieŜące na zakup materiałów i usług zł 678 135,26 

      wydatki bieŜące jednostek budŜetowych ogółem zł 3 038 719,17 

      dotacje zł 195 760,00 

      świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 6 924 870,67 

      Ŝłobki zł 429 471,96 

      zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zł 1 217 148,24 

  Wydatki na kulturę fizyczną i sport 

      ogółem zł 1 861 462,80 

      wydatki bieŜące ogółem zł 1 830 962,80 

      wydatki bieŜące na wynagrodzenia zł 534 881,49 
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      wydatki bieŜące na pochodne od wynagrodzeń zł 78 143,81 

      wydatki bieŜące na zakup materiałów i usług zł 848 814,13 

      wydatki bieŜące jednostek budŜetowych ogółem zł 1 494 404,69 

      dotacje zł 330 000,00 

      wydatki majątkowe ogółem zł 30 500,00 

      wydatki majątkowe inwestycyjne zł 30 500,00 

  Wydatki na administrację publiczną 

      ogółem zł 3 108 557,11 

      wydatki bieŜące ogółem zł 3 095 787,03 

      wydatki bieŜące na wynagrodzenia zł 1 858 869,92 

      wydatki bieŜące na pochodne od wynagrodzeń zł 310 820,87 

      wydatki bieŜące na zakup materiałów i usług zł 552 389,50 

      wydatki bieŜące jednostek budŜetowych ogółem zł 2 843 041,48 

      wydatki majątkowe ogółem zł 12 770,08 

      wydatki majątkowe inwestycyjne zł 12 770,08 

      rady (gmin miast i miast na prawach powiatu) zł 238 979,70 

      urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zł 2 646 722,64 

  Wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpoŜarową 

      ogółem zł 447 454,35 

      wydatki bieŜące ogółem zł 340 411,03 

      wydatki bieŜące na wynagrodzenia zł 204 612,11 

      wydatki bieŜące na zakup materiałów i usług zł 69 275,92 

      świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 5 673,12 

      wydatki bieŜące jednostek budŜetowych ogółem zł 314 737,91 

      wydatki majątkowe ogółem zł 107 043,32 

      wydatki majątkowe inwestycyjne zł 107 043,32 

  Wydatki na 1 mieszkańca 

      ogółem zł 2 479,85 

      na oświatę i wychowanie zł 991,24 

      na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zł 64,18 
Źródło: Dane GUS, stan za rok 2009 

 

Wykres poniŜej prezentuje podsumowanie dochodów i wydatków Miasta Krasnystaw. 

Wykres 8 Dochody i wydatki Miasta Krasnystaw 

 
Źródło: Dane GUS, stan za rok 2009 
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IV.4.3. KAPITAŁ SPOŁECZNY 

Kapitał społeczny Miasta Krasnystaw prezentują następujące organizacje pozarządowe: 

1. Grupa Literacka A-4. 
2. Fundacja Pomocy Osobom UzaleŜnionym i ich Rodzinom. 
3. Miejsko – Gminny Klub Sportowy „ Start 1944”. 
4. Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE w Lublinie, Filia 

w Krasnymstawie. 
5. Klub Abstynenta ODNOWA w Krasnymstawie. 
6. Krasnostawski Klub Sportowy SOKÓŁ. 
7. Klub Sportowy KINGA. 
8. Krasnostawskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. 
9. Krasnostawskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego. 
10. Lubelska Fundacja Rozwoju Oddział w Krasnymstawie. 
11. Ludowy Międzyszkolny Klub Sportowy przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 2 w Krasnymstawie. 
12. Międzyszkolny Klub Sportowy JUNIOR. 
13. Parafia Rzymskokatolicka Matki BoŜej Pocieszenia w Krasnymstawie. 
14. Parafia Rzymskokatolicka Św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie. 
15. Parafia Rzymskokatolicka Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie. 
16. Polskie  Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Krasnymstawie. 
17. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Chełmie. 
18. Stowarzyszenie FENIKS. 
19. Stowarzyszenie GLORIA VITAE. 
20. Stowarzyszenie Integracyjne MAGNUM BONUM. 
21. Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców Krasnostawskich. 
22. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”. 
23. Stowarzyszenie Twórców Kultury PALETA. 
24. Stowarzyszenie Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej. 
25. Stowarzyszenie Przyjaciół Krasnostawskiej JEDYNKI. 
26. Uczniowski Klub Sportowy HERKULES. 
27. Uczniowski Klub Sportowy NORWID. 
28. Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA przy Szkole Podstawowej Nr 1  

w Krasnymstawie. 
29. Uczniowski Klub Sportowy ORLĘTA przy Zespole Szkół Nr 5 w Krasnymstawie. 
30. Uczniowski Klub Sportowy przy Szkle Podstawowej Nr 4 w Krasnymstawie. 
31. Uczniowski Klub Sportowy ROCKY.  
32. Uczniowski Klub Sportowy WODNIK. 
33. Uczniowski Klub Sportowy ZETKA. 
34. Związek Harcerstwa Polskiego  Komenda Hufca w Krasnymstawie. 
35. Związek Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych w Krasnymstawie. 

 

 

Biorąc pod uwagę fakt, iŜ ich liczba jest znaczna, moŜna wnioskować, Ŝe społeczeństwo 
Miasta Krasnystaw jest aktywne społecznie. 
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V. ANALIZA STRATEGICZNA OBSZARÓW WSPARCIA  
 

V.1. BADANIA ANKIETOWE – PODSTAWOWE PROBLEMY 
MIASTA W OPINII MIESZKAŃCÓW 

 

W dniach 19 listopada i 4 grudnia 2007 r. w budynku Urzędu Miasta Krasnystaw zostały 
przeprowadzone anonimowe badania ankietowe. Badania zostały dokonane na 113 
osobach wybranych spośród mieszkańców Krasnegostawu jako liderów opinii publicznej. 
Byli wśród nich między innymi  radni, urzędnicy, przedstawiciele instytucji uŜyteczności 
publicznej, krasnostawscy przedsiębiorcy oraz przedstawiciele kościołów i związków 
wyznaniowych. Celem badania było poznanie opinii mieszkańców miasta Krasnystaw 
na temat programu rewitalizacji oraz problemów występujących w mieście. 

Respondenci odpowiadali na następujące pytania: 

I. Czy Pana(i) zdaniem miastu Krasnystaw potrzebny jest program oŜywienia 
gospodarczego, społecznego i przestrzenno-środowiskowego w postaci 
programu rewitalizacji? 

� TAK  100 % odpowiedzi. 

 

II. Proszę wskazać, Pana(i) zdaniem, pięć najwaŜniejszych problemów 
do rozwiązania na terenie miasta Krasnystaw. 

 

� Problemy związane ze zjawiskiem bezrobocia                    81,36% odpowiedzi 

� Problemy związane ze złym stanem dróg i parkingów             78,26% odpowiedzi 

� Problemy związane z funkcjonowaniem dworca PKS               42,84% odpowiedzi 

� Problem dotyczący niskiej estetyki dworca PKP   28,56%odpowiedzi       

� Problemy związane z brakiem bazy turystycznej                    24,99% odpowiedzi 

 Ankietowani uznali, Ŝe najwaŜniejszymi problemami do rozwiązania są: bezrobocie 
na terenie miasta, infrastruktura techniczna, a w szczególności modernizacja dróg 
i chodników oraz dróg dojazdowych. Istotną kwestią, jak wynika z odpowiedzi 
ankietowanych, jest równieŜ zagospodarowanie zdewastowanych obszarów dworca PKS, 
cmentarza oraz pozostałych elementów infrastruktury turystycznej tj. zespołu dworsko-
folwarcznego czy terenu przy ulicy. Zamkowej 
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III. Proszę podać jeden problem [zadanie w ujęciu przestrzennym], 
który Pana(i) zdaniem powinien być rozwiązany/zrealizowany w pierwszej 
kolejności. 

 

Odpowiedzi na to pytanie w duŜej części są odzwierciedleniem pytania 2. Problemy często 
wskazywane przez ankietowanych to:  

� modernizacja starościńskiego zespołu dworsko-folwarcznego - 17,85% 
odpowiedzi, 

� inwestycje w infrastrukturę techniczno – turystyczną - 7,14%odpowiedzi. 

 

IV. Proszę ocenić  natęŜenie podanych problemów  w podanych przykładowych 
obszarach problemowych. 

(w skali 0- brak problemu, 1- niskie natęŜenie, 2- średnie natęŜenie,3- wysokie 
natęŜenie) 
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Teren przy ul. Zamkowej 
(„plac z krzyŜem”) 

1,05 1,11 0,53 1,41 0,42 1,05 

Rewitalizacja „starej” 
bazy PKS 
z przeznaczeniem 
na tereny inwestycyjne 

2,53 1,26 0,74 1,21 0,37 1,68 

Tereny podworskie 
przy ul. Sikorskiego 

2,0 1,68 1,84 1,3 0,94 1,0 

Osiedla mieszkaniowe 
domów wielorodzinnych 

1,1 1,36 1,42 2,1 2,2 1,98 
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V. Jakie PROBLEMY  Pana(i) zdaniem występują na terenie miasta? 
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VI. Proszę ocenić POZIOM DZIAŁANIA PODMIOTÓW odpowiedzialnych 
za rozwiązywanie problemów występujących na terenie miasta. 
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VII. Proszę ocenić JAKOŚĆ podanych dziedzin. 
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VIII. Proszę ocenić POZIOM DZIAŁANIA PODMIOTÓW w danych dziedzinach. 
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IX. Czy problem rewitalizacji miasta Krasnystaw jest dla Pana(i) waŜny. 

Badana grupa liderów opinii publicznej w 100% odpowiedziała na to pytanie pozytywnie. 

 

Metryczka 

 

X. Dane osób udzielających odpowiedzi 

– Płeć 

Wśród badanej grupy liderów opinii publicznej zanotowano przewagę męŜczyzn. 

 

MęŜczyźni
67%

Kobiety
33%

 

– Wiek 

Średnia wieku badanej grupy liderów opinii publicznej wyniosła 34 lata. 

– Wykształcenie 

59% badanej grupy stanowiły osoby z wyŜszym wykształceniem, 26% to osoby 
z wykształceniem średnim, 3% miało niepełne średnie, 5% podstawowe, a 7% 
gimnazjalne. 

 

WyŜsze
59%

Średnie
26%

Niepełne 
średnie
3%

Gimnazjalne
7%

Podstawowe
5%

 

– Zatrudnienie 

Największa grupa badanych zatrudniona jest w organach samorządu terytorialnego – 
27,5%. 3,6% ankietowanych to renciści, natomiast 13,9% to zatrudnieni 
w przedsiębiorstwach prywatnych.  

Ankietowani reprezentowali szeroką gamę zawodów. Byli wśród nich m.in.: studenci, 
urzędnicy, technicy, budowlańcy, nauczyciele, ekonomiści, przedstawiciele organów 
bezpieczeństwa.    
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– Wynagrodzenie 

Miesięczne wynagrodzenie brutto zdecydowanej większości badanych znajduje 
się w przedziale od 1000 do 2000 zł. Szczegółowe dane zostały przedstawione 
na poniŜszym wykresie 
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V.2. ANALIZA SWOT  

 
Podstawą wyboru celów rewitalizacji oraz strategii ich realizacji musi być analiza 
czynników otoczenia oddziałujących na Miasto Krasnystaw oraz analiza jego zasobów. 
W otoczeniu miasto musi analizować moŜliwości działania oraz zagroŜenia, 
natomiast zasoby zgromadzone wewnątrz muszą być analizowane z punktu widzenia 
ich mocnych i słabych stron. Analiza taka nosi nazwę analizy SWOT. 
Analiza SWOT dla Miasta Krasnystaw została opracowana w ramach pracy warsztatowej, 
a następnie była weryfikowana przez Zespół konsultantów. W analizie zewnętrznych 
czynników rozwojowych (szans i zagroŜeń) wykorzystano zapisy Strategii Rozwoju 
Województwa Lubelskiego na lata 2006 - 2020, Programu Rozwoju i Rewitalizacji Miast 
dla Województwa Lubelskiego oraz Studium programowo przestrzennego rozwoju 
obszarów nadgranicznych w województwie lubelskim. Analiza była przeprowadzona 
w odniesieniu do całego miasta. 
Głównym celem analizy SWOT jest określenie aktualnej i perspektywicznej pozycji 
Krasnegostawu. 
Zakres rodzajowy czynników, które mają wpływ na przedmiot analizy SWOT jest bardzo 
szeroki. Skuteczna ich identyfikacja jest podstawą analizy SWOT. Pomocny w celu 
identyfikacji tych czynników jest schemat dzielący czynniki analizy SWOT na cztery 
kategorie:  

• Zewnętrzne, pozytywne (szanse lub okazje). NaleŜy znaleźć w otoczeniu kluczowe 
czynniki, które pozwolą na utrzymanie pozycji lub jej ekspansję, a jednocześnie 
osłabią zagroŜenia. Szanse mają pozytywny wpływ na rozwój i pokonywanie barier 
płynących z otoczenia.  

• Zewnętrzne, negatywne (zagroŜenia). NaleŜy zidentyfikować w otoczeniu 
kluczowe czynniki, które są przeszkodą dla utrzymania pozycji, rozwoju 
lub ekspansji. ZagroŜenia mają negatywny wpływ przede wszystkim 
na utrzymanie pozycji, jak równieŜ na perspektywy rozwoju. Skuteczna 
ich identyfikacja jest podstawą opracowania prawidłowej strategii. Czynniki 
zewnętrzne mogą w jednym przypadku być szansą, a w innych są zagroŜeniem. 
Typowymi przykładami jest polityka gospodarcza prowadzona przez państwo, 
tendencje rynkowe, koncesjonowanie działalności gospodarczej.  

• Wewnętrzne, pozytywne (mocne strony). Identyfikacja mocnych stron wynika 
ze znajomości przedmiotu analizy. Im ta znajomość jest głębsza, tym wynik 
analizy jest bardziej efektywny. Mocne strony zaleŜą od rodzaju przedmiotu 
analizy. Całkowicie inaczej będzie prowadzona ich identyfikacja w przypadku 
przedsiębiorstwa, a inaczej w przypadku analizy jednostki samorządu 
terytorialnego, w ramach której przedsięwzięcia o charakterze gospodarczym 
muszą być ściśle powiązane z zadaniami społecznymi. Praktycznie w kaŜdym 
przypadku mocne strony są wynikiem wszelkiego rodzaju zasobów i kwalifikacji 
przedmiotu analizy.  

• Wewnętrzne, negatywne (słabe strony). Identyfikacja słabych stron przebiega 
podobnie jak identyfikacja mocnych stron przedmiotu analizy i jest wynikiem 
znajomości przedmiotu analizy. Praktycznie jednak w kaŜdym przypadku słabe 
strony są wynikiem wszelkiego rodzaju braku zasobów i braku kwalifikacji 
przedmiotu analizy. 

Sporządzając analizę wzięto pod uwagę uwarunkowania charakterystyczne 
dla Krasnegostawu, jako potencjału cywilizacyjnego, a takŜe dotychczasowe wyniki 
badań ankietowych liderów opinii publicznej i konsultacji społecznych.  
Analizę SWOT najlepiej przeprowadzić strukturalnie wyznaczając obszary analizy miasta. 
Takimi wspólnymi obszarami na potrzeby analizy SWOT dla miasta Krasnegostawu 
są następujące dziedziny:  

- gospodarcza,  
- społeczna,  
- środowiskowo-techniczna (przestrzenna). 
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V.2.1. ANALIZA SWOT OBSZARU WSPARCIA I 

ANALIZA SWOT OBSZARU I - SFERA SPOŁECZNA 

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

PręŜna działalność lokalnych stowarzyszeń 
i grup kulturalnych 

Brak zorganizowanego czasu wolnego 
młodzieŜy poza okresem letnim 

Tendencje i ambicje młodych ludzi 
do podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

Wysoka dynamika spadku ludności 
na 1 tysiąc mieszkańców 

Istniejąca infrastruktura oświatowa 
i kultury (budynki, nieruchomości) 

Starzenie się społeczeństwa 

Sprawnie działająca opieka społeczna Wysokie saldo migracji 

Aktywność istniejących podmiotów 
gospodarczych w mieście 

Wysoka liczba rozwodów i niska liczba 
zawieranych małŜeństw 

- Wysoki wskaźnik pobierania zasiłków 
pomocy społecznej 

- Niski przyrost naturalny ludności 

SZANSE ZAGROśENIA 

Tworzenie społecznych grup wsparcia 
Zwiększenie migracji zewnętrznej – 
ucieczka ludzi wykształconych, młodych, 
z wyuczonym zawodem 

Dostęp do środków unijnych na projekty 
stypendialne i projekty związane 
z infrastrukturą społeczną (tzw. projekty 
miękkie) 

Tradycyjny zakres wykształcenia – kierunki 
i specjalności w szkolnictwie 
nie odpowiadają zapotrzebowaniu 
lokalnego rynku pracy 

Wzrost liczby wydarzeń kulturalnych 
Starzenie się społeczeństwa miasta 
(zwiększający się procent osób w wieku 
poprodukcyjnym) 

MoŜliwość rozwoju infrastruktury 
oświatowej i społecznej 

UboŜenie mieszkańców obszaru 

Rozwój działalności organizacji 
pozarządowych działających w obszarze 
pomocy społecznej 

Wzrost zjawisk patologicznych 
w społeczeństwie 

Wzbogacenie oferty i rozwój działalności 
instytucji kultury 

Marginalizacja Ŝycia społecznego 
i kulturalnego 

Zmniejszenie liczby osób zagroŜonych 
wykluczeniem społecznym 

Ograniczony dostęp do nowoczesnych 
metod nauczania 

Rozwój przedsiębiorczości na terenie 
miasta, zmniejszenie poziomu bezrobocia 

Wysokie koszty kształcenia na poziomie 
wyŜszym 

MoŜliwość korzystania z zewnętrznych 
środków finansowania inwestycji 
związanych z modernizacją substancji 
mieszkaniowej (m.in. fundusze 
strukturalne i inne) 

Ograniczenie aktywności sportowej 
i kulturalnej mieszkańców 

MoŜliwość pozyskania dofinansowania 
na inwestycje związane z funkcjonowaniem 
słuŜby zdrowia, placówek edukacyjnych  
i pomocy społecznej 

Ograniczone środki na słuŜbę zdrowia, 
edukację  

- Obojętność społeczeństwa na zachowania 
patologiczne 
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ANALIZA SWOT OBSZARU I - SFERA GOSPODARCZA 

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

PołoŜenie obszaru w centrum miasta Niski wskaźnik prowadzenia działalności 
gospodarczej na 100 osób 

Liczne ulgi i udogodnienia dla inwestorów Wysoka stopa bezrobocia 

Potencjał do rozwoju sektora usług, handlu Wysoki udział długotrwale bezrobotnych 
wśród osób w wieku produkcyjnym 

Przyrost zarejestrowanych podmiotów 
gospodarczych 

Wysoki udział osób bezrobotnych 
z wykształceniem podstawowym wśród 
osób w wieku produkcyjnym 

- Niezadawalające wspieranie lokalnej 
przedsiębiorczości 

SZANSE ZAGROśENIA 

Napływ inwestorów zewnętrznych Spadek liczby przedsiębiorstw w mieście 

Wzrost dochodów ludności Wzrost bezrobocia 

Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw ObniŜenie się dochodów ludności 

Rozwój bazy gastronomiczno-hotelarskiej Marginalizacja gospodarcza całego regionu 

Rozwój turystyki Wysokie koszty pracy - system 
ubezpieczeniowy (wysokie składki) 

Poprawa promocji obszaru 
Atrakcyjne oferty pracy w innych regionach 
kraju i za granicą dla wykwalifikowanych 
pracowników 

Stosunkowo niewysokie koszty 
rozpoczynania działalności gospodarczej 

Mała zdolność podmiotów 
do współfinansowania projektów 
ze środków unijnych 

Wysoka aktywność ludności w zakresie 
rozpoczynania działalności gospodarczej 
i zdolność przedsiębiorstw do 
funkcjonowania w trudnych warunkach 
prawno-ekonomicznych 

Słabo rozwinięty system wspierania 
finansowego przedsiębiorstw ze środków 
publicznych (fundusze poręczeniowe 
i poŜyczkowe) 

Wsparcie PUP dla zatrudniania staŜystów 
oraz inne formy pomocy 

Trudny dostęp do zewnętrznych środków 
zasilania finansowego na podejmowanie 
własnej działalności gospodarczej 

MoŜliwość pozyskiwania zewnętrznych 
środków finansowych – m.in. moŜliwość 
korzystania ze wsparcia w ramach 
programów operacyjnych 

- 
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ANALIZA SWOT OBSZARAU I - SFERA PRZESTRZENNA 

 

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

Korzystne połoŜenie w centrum miasta 
Liczne obiekty wymagające napraw 
i remontów 

Pełne zwodociągowanie obszaru  Brak miejsc wypoczynku dla ludności 

Istniejąca sieć ciepłownicza Niezadawalający stan dróg 

Istnienie kanalizacji sanitarnej Brak ścieŜek rowerowych 

Niski stopień zanieczyszczenia środowiska 
naturalnego i dbałość ogółu mieszkańców 
miasta o środowisko i estetykę 

Brak planu zagospodarowania 
przestrzennego 

 Brak miejsc do lokowania nowych 
inwestycji 

SZANSE ZAGROśENIA 

Poprawa infrastruktury technicznej 
w mieście przy wykorzystaniu funduszy UE 

Dewastacja środowiska naturalnego 

Poprawa walorów krajobrazowych i stanu 
obiektów zabytkowych 

Niewykorzystanie środków unijnych 
na poprawę stanu infrastruktury 
społecznej, technicznej i środowiska 

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury 
ochrony środowiska 

Zwiększająca się liczba uŜytkowników dróg 

Pozyskanie środków na likwidację źródeł 
niskiej emisji, budowę urządzeń słuŜących 
wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii 
i ochronę środowiska 

Wysokie koszty modernizacji systemów 
grzewczych oraz termomodernizacji 
budynków 

Korzystne warunki do osiedlania 
się i inwestowania 

Braki w wyposaŜeniu infrastruktury 
turystycznej 

MoŜliwość korzystania z zewnętrznych 
źródeł finansowania przedsięwzięć 
w zakresie infrastruktury ochrony 
środowiska 

Trudności komunikacyjne obszaru i spadek 
poziomu bezpieczeństwa na drogach 

Zewnętrzne środki finansowania 
lub dofinansowania przedsięwzięć 
edukacyjnych, promocyjnych i innych 
(fundacje, programy, itp.) 

- 
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V.2.2. ANALIZA SWOT OBSZARU WSPARCIA II 

 

ANALIZA SWOT OBSZARU II - STREFA SPOŁECZNA 

 

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

Tendencje i ambicje młodych ludzi 
do podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

Wysoki wskaźnik pobierania zasiłków 
pomocy społecznej 

Istniejąca infrastruktura oświatowa 
(budynki, nieruchomości) 

Starzenie się społeczeństwa 

Sprawnie działająca opieka społeczna Wysoka liczba rozwodów  

Aktywność istniejących podmiotów 
gospodarczych w mieście Krasnystaw 

Niski przyrost naturalny ludności 

SZANSE ZAGROśENIA 

Zmniejszenie liczby osób zagroŜonych 
wykluczeniem społecznym 

Zwiększenie migracji zewnętrznej – 
ucieczka ludzi wykształconych, młodych, 
z wyuczonym zawodem 

Dostęp do środków unijnych na projekty 
stypendialne i projekty związane 
z infrastrukturą społeczną (tzw. projekty 
miękkie) 

Tradycyjny zakres wykształcenia – kierunki 
i specjalności w szkolnictwie 
nie odpowiadają zapotrzebowaniu 
lokalnego rynku pracy 

Rozwój działalności organizacji 
pozarządowych działających w obszarze 
pomocy społecznej 

Starzenie się społeczeństwa miasta 
(zwiększający się procent osób w wieku 
poprodukcyjnym) 

Rozwój przedsiębiorczości na terenie 
miasta, zmniejszenie poziomu bezrobocia 

UboŜenie mieszkańców obszaru 

MoŜliwość pozyskania dofinansowania na 
inwestycje związane z funkcjonowaniem 
słuŜby zdrowia, placówek edukacyjnych 
i pomocy społecznej 

Wzrost zjawisk patologicznych 
w społeczeństwie 

- Marginalizacja Ŝycia społecznego 
i kulturalnego 

- Ograniczony dostęp do nowoczesnych 
metod nauczania 

- Wysokie koszty kształcenia na poziomie 
wyŜszym 

- Ograniczenie aktywności sportowej 
i kulturalnej mieszkańców 

- Ograniczone środki na słuŜbę zdrowia, 
edukacje 

- Obojętność społeczeństwa na zachowania 
patologiczne 
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ANALIZA SWOT OBSZARU II - SFERA GOSPODARCZA 

 

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

Liczne ulgi i udogodnienia dla inwestorów Niski wskaźnik prowadzenia działalności 
gospodarczej na 100 osób 

Potencjał do rozwoju sektora usług, handlu 
Wysoki udział osób bezrobotnych 
z wykształceniem podstawowym 
wśród osób w wieku produkcyjnym 

Przyrost zarejestrowanych podmiotów 
gospodarczych 

Niezadawalające wspieranie lokalnej 
przedsiębiorczości 

Istnienie przemysłu na obszarze - 

SZANSE ZAGROśENIA 

Napływ inwestorów zewnętrznych Wzrost bezrobocia 

Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw ObniŜenie się dochodów ludności 

Rozwój bazy gastronomiczno-hotelarskiej Marginalizacja gospodarcza całego obszaru 

Rozwój turystyki Wysokie koszty pracy - system 
ubezpieczeniowy (wysokie składki) 

Poprawa promocji obszaru II 
Atrakcyjne oferty pracy w innych 
obszarach kraju i za granicą 
dla wykwalifikowanych pracowników 

Stosunkowo niewysokie koszty 
rozpoczynania działalności gospodarczej 

Mała zdolność podmiotów 
do współfinansowania projektów 
ze środków unijnych 

Wsparcie PUP dla zatrudniania staŜystów 
oraz inne formy pomocy 

Trudny dostęp do zewnętrznych środków 
zasilania finansowego na podejmowanie 
własnej działalności gospodarczej 

MoŜliwość pozyskiwania zewnętrznych 
środków finansowych – m.in. moŜliwość 
korzystania ze wsparcia w ramach 
programów operacyjnych 

- 
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ANALIZA SWOT OBSZARU II - SFERA PRZESTRZENNA 

 

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

Pełne zwodociągowanie obszaru Liczne obiekty wymagające napraw 
i remontów 

Istniejąca sieć ciepłownicza 
Brak odpowiedniej bazy turystyczno – 
noclegowej umoŜliwiającej wykorzystanie 
walorów turystyczno – krajobrazowych 

Istnienie kanalizacji sanitarnej Brak parków i miejsc wypoczynku 
dla ludności 

Niski stopień zanieczyszczenia środowiska 
naturalnego i dbałość ogółu mieszkańców 
miasta o środowisko i estetykę 

Brak ścieŜek rowerowych 

Posiadanie aktualnego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta 

- 

SZANSE ZAGROśENIA 

Poprawa infrastruktury technicznej w 
mieście przy wykorzystaniu funduszy UE 

Dewastacja środowiska naturalnego 

Poprawa walorów krajobrazowych i stanu 
obiektów zabytkowych 

Niewykorzystanie środków unijnych 
na poprawę stanu infrastruktury 
społecznej, technicznej i środowiska 

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury 
ochrony środowiska 

Zwiększająca się liczba uŜytkowników dróg 

Pozyskanie środków na likwidację źródeł 
niskiej emisji, budowę urządzeń słuŜących 
wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii 
i ochronę środowiska 

Wysokie koszty modernizacji systemów 
grzewczych oraz termomodernizacji 
budynków 

Korzystne warunki do osiedlania 
się i inwestowania 

Braki w wyposaŜeniu infrastruktury 
turystycznej 

MoŜliwość korzystania z zewnętrznych 
źródeł finansowania przedsięwzięć 
w zakresie infrastruktury ochrony 
środowiska 

Trudności komunikacyjne obszaru i spadek 
poziomu bezpieczeństwa na drogach 

Zewnętrzne środki finansowania 
lub dofinansowania przedsięwzięć 
edukacyjnych, promocyjnych i innych 
(fundacje, programy, itp.) 

- 
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VI. ZAŁOśENIA PROGRAMU REWITALIZACJI 
DLA DANEGO OBSZARU WSPARCIA 

 

Zintegrowany Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Krasnystaw na lata 2007-2015 
zawierał w momencie jego opracowania listę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji  
w latach 2007-2015. 

Dokument skupia projekty zaproponowane do realizacji przez potencjalnych 
beneficjentów środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, a takŜe pozostałych 
partnerów społeczno-gospodarczych. 

Z pierwotnej listy zadań inwestycyjnych, które zostały wpisane do ZLPR, uchwalonego  
w 2008 r. Zespół ds. Rewitalizacji wybrał projekty zaproponowane w wyniku konsultacji 
społecznych, przez: 

1) Krasnostawskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

2) Caritas Archidiecezji Lubelskiej 

3) Miasto Krasnystaw 

4) TBS Spółka z o.o. 

5) Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Franciszka Ksawerego 

6) Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Przenajświętszej 

 

W ramach Zintegrowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Krasnystaw 
na lata 2007-2015 zaplanowano do realizacji projekty, które wpisują się w cel i istotę 
rewitalizacji oraz spełniają następujące kryteria wyboru: 

1) Czy projekt jest odpowiedzią na zgłaszane zapotrzebowanie społeczne wynikające 
z konsultacji i analiz przeprowadzonych w Zintegrowanym Lokalnym Programie 
Rewitalizacji dla Miasta Krasnystaw; 

2) Czy projekt znajduje sie w granicach wyznaczonych obszarów rewitalizacji; 

3) Czy projekt przyczyni się do zmian przestrzennych, technicznych, społecznych 
i gospodarczych, podjętych w interesie publicznym, których celem 
jest wyprowadzenie obszaru z sytuacji kryzysowej, przywrócenie mu dawnych 
funkcji bądź znalezienie nowych funkcji oraz stworzenie warunków 
do jego dalszego rozwoju z wykorzystaniem jego cech endogenicznych. 

W niniejszym dokumencie zostały ujęte tylko te projekty, które spełniają powyŜsze 
kryteria wyboru. Tym samym uznano za celowe preferowanie tych projektów, które dają 
największe szanse do wprowadzenia na zdegradowany obszar nowych oraz podniesienie 
rangi juŜ istniejących funkcji.  

Podejmowane działania mają na celu przede wszystkim poprawę jakości Ŝycia 
mieszkańców oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej miasta. W wyniku 
realizacji projektów rewitalizacyjnych wzrośnie znaczenie miejscowości jako ośrodka 
turystycznego. W sposób aktywny w realizację procesu rewitalizacyjnego zostaną 
włączeni mieszkańcy miasta, zarówno poprzez uczestnictwo w zaplanowanych 
działaniach, jak i moŜliwość zgłaszania nowych projektów. 
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Rysunek 8 Granice obszarów wsparcia z zaznaczeniem planowanych projektów i zadań inwestycyjnych 

 
Źródło: Opracowanie własne - UM Krasnystaw. 
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VI.1. ZAŁOśENIA PROGRAMU REWITALIZACJI 
DLA OBSZARU WSPARCIA I 

VI.1.1. PODZIAŁ NA PROJEKTY I ZADANIA INWESTYCYJNE 
ORAZ OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ 

REWITALIZACJA STAROŚCIŃSKIEGO ZESPOŁU DWORSKO – FOLWARCZNEGO 
WRAZ Z HISTORYCZNYM PARKIEM W KRASNYMSTAWIE 

 

1. Tytuł projektu / nazwa planowanego działania 
Rewitalizacja starościńskiego zespołu dworsko – folwarcznego wraz z historycznym 
parkiem w Krasnymstawie 
2. Nazwa i adres głównego realizatora projektu (beneficjenta) 
Miasto Krasnystaw 
Plac 3-go Maja 29 
22 – 300 Krasnystaw 
3. Miejsce realizacji:  
a) adres:  ul. Sikorskiego 
b) nr działki: 1704, 1705/1, 1705/2, 1705/3, 1705/4, 1702/3 
c) powierzchnia 
działki/budynku w 
którym będzie 
realizowany projekt: 

1,4016 ha 

4. Opis stanu istniejącego 

Pierwsze archiwalne wzmianki dotyczące folwarku starościńskiego pochodzą z 1782 r. 
Pierwotnie był to duŜy zespół zabudowy rozciągający się na znacznym obszarze, 
z dworem, licznymi budynkami gospodarczymi oraz usytuowanymi w pobliŜu browarem 
i gorzelnią.  ZałoŜenie dworsko-folwarczne „Starostwo” zachowało się do czasów 
współczesnych tylko w niewielkiej części, bardzo zdewastowanej i przekształconej. 
Z dawnych budynków pochodzących z I poł. XIX wieku zachował się drewniany dwór 
i murowany spichlerz. Dwór w zespole dworsko-folwarcznym został wpisany do rejestru 
zabytków województwa lubelskiego pod nr A/200 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków z dnia 15 czerwca 1998 r. Parterowy budynek dworu, wzniesiony na planie 
wydłuŜonego prostokąta, jest jedynym zachowanym na terenie dawnego województwa 
chełmskiego drewnianym dworem o konstrukcji wieńcowej i cechach klasycystycznych.  
Teren działki nr 1702/3, stanowiącej część terenów podworskich, zajmuje w chwili 
obecnej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie. Na terenie działek 
nr 1704, 1705/1, 1705/2, 1705/3, 1705/4, sąsiadujących bezpośrednio z MOPS, 
zlokalizowany jest zabytkowy dwór, barak, w którym obecnie znajdują się mieszkania 
komunalne oraz budynki gospodarcze. 
Ze stanowiska konserwatorskiego wskazane jest powiązanie zabytkowego dworu w jedną 
wspólną funkcję z pozostałością zachowanego załoŜenia dworskiego. Dla przywrócenia, 
przynajmniej w części, dawnych wartości estetycznych zespołu starościńskiego konieczne 
jest bezwzględne wyburzenie baraku stojącego na skarpie, współczesne budynki 
gospodarcze winny być równieŜ przebudowane z dostosowaniem do nowej funkcji 
lub rozebrane. 
W związku z lokalizacją pozostałości terenów podworskich w sąsiedztwie z MOPS, 
na obszarze wskazanym do rewitalizacji, wykazującym negatywne trendy  w porównaniu 
do wskaźników dla pozostałej części miasta (t.j. wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia, 
wysoka stopa długotrwałego bezrobocia, niski wskaźnik prowadzenia działalności 
gospodarczej, itp.), najlepszym rozwiązaniem dla tego terenu jest jego rewitalizacja 
z przeznaczeniem na cele społeczne. 
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5. Cel realizacji projektu 
− Przywrócenie zdegradowanym terenom podworskim wartości historycznej; 
− Nadanie terenom starościńskiego zespołu dworsko – folwarcznego 

wraz z historycznym parkiem nowych  funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych, rekreacyjnych, itp.; 

− Podniesienie jakości i atrakcyjności zdegradowanego terenu; 
− Podniesienie standardu Ŝycia mieszkańców; 
− Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej Krasnegostawu;  
− Zwiększenie potencjału społeczno-gospodarczego miasta;  
− Zwiększenie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców; 
− Zmniejszenie skali występowania na rewitalizowanym obszarze negatywnych zjawisk, 

takich jak np.: wysoki poziom ubóstwa, długotrwałego bezrobocia, niski wskaźnik 
prowadzenia działalności gospodarczej, itp. 

6. Charakterystyka przedsięwzięcia /  szczegółowy zakres prac do wykonania 
w ramach projektu 
1. Remont konserwatorski dworu i adaptacja do funkcji Centrum Integracji Społecznej 

z Klubem Opiekuńczo - Wychowawczym; 
2. Przebudowa i rozbudowa budynków gospodarczych z przeznaczeniem na mieszkania 

chronione i Klub Seniora z kawiarenką oraz pomieszczenia warsztatowe Centrum 
Integracji Społecznej; 

3. Rozbudowa Dziennego Domu Pomocy Społecznej (adaptacja pomieszczeń, 
doposaŜenie pomieszczeń do potrzeb DDPS, funkcjonowanie ośrodka wsparcia); 

4. WyposaŜenie pomieszczeń Mieszkań Chronionych, Centrum Integracji Społecznej, 
Klubu Integracji Społecznej i Krasnostawskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia 
Psychicznego w niezbędny sprzęt i urządzenia; 

5. Rozbiórka budynku mieszkalnego i zbędnych budynków gospodarczych oraz części 
ogrodzenia z siatki pomiędzy terenem objętym  opracowaniem a Miejskim Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej ze względu na konieczność integracji terenu dawnego parku 
oraz spójność funkcji; 

6. Budowa dróg dojazdowych,  zjazdów z dróg publicznych, ścieŜki rowerowej 
oraz parkingów, z uwzględnieniem miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych; 

7. Realizacja przestrzeni publicznej (rekreacyjnej) zawierającej zieleń parkową 
w tym rekonstrukcja fragmentu parku przy dworze z konserwacją istniejących drzew, 
budowa ścieŜek pieszych, chodników, oświetlenia parkowego i małej 
architektury(ławki, kosze na śmieci, stojak  na rowery), placu zabaw dla dzieci 
oraz nowe nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej; 

8. Wykonanie ogrodzenia. 
7. Przewidywany okres realizacji projektu 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

   x x x    
8.  Przewidywalny szacunkowy koszt realizacji projektu w rozbiciu 
na poszczególne lata 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Razem 

   35 000,00 4 800 000,00 4 000 000,00    8 835 000,00 
9. Źródła finansowania projektu 

 Wkład własny Inwestora  
 Dotacja z funduszy Unii Europejskiej 
 Inne źródła 

10. Wskaźniki oceny stopnia realizacji działania 
10.1. Wskaźniki produktu 
Liczba zrewitalizowanych obszarów - 1 szt. 
Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów - 1,4016 ha 
Liczba zbudowanych/przebudowanych/doposaŜonych obiektów infrastruktury 
mieszkalnictwa - 1 szt. 
Liczba obiektów/zbiorów poddanych konserwacji - 1 szt. 
Liczba obiektów objętych termomodernizacją - 1 szt. 
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10.2. Wskaźniki rezultatu 
Powierzchnia terenów zrewitalizowanych - 1,4016 ha 
Ilość osób zamieszkałych w nowoczesnych, socjalnych budynkach będących przedmiotem 
projektu - 12 osób 
Powierzchnia terenów, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektu - 1,4016 ha 

 

TERMORENOWACJA DOMU SEJMIKOWEGO PRZY PLACU 3-GO MAJA 29 

 
1. Tytuł projektu / nazwa planowanego działania 
Termorenowacja Domu Sejmikowego przy Placu 3-go Maja 29 
2. Nazwa i adres głównego realizatora projektu (beneficjenta) 
Miasto Krasnystaw 
Plac 3-go Maja 29 
22 – 300 Krasnystaw 
3. Miejsce realizacji:  
a) adres: Plac 3-go Maja 29 
b) nr działki: 979 
c) powierzchnia 
działki/budynku w którym 
będzie realizowany 
projekt: 

0,0898 ha 

4. Opis stanu istniejącego 
Dom Sejmikowy został wybudowany w 1928 roku według projektu architekta Jerzego 
Siennickiego. Jest to budynek o trzech kondygnacjach utrzymany w stylu eklektycznym, 
łączącym elementy klasycystyczne i secesyjne. Elewację frontową zdobi czterokolumnowy 
portyk podtrzymujący balkon. Wnętrze zachowało swój dawny wygląd - korytarz 
ze sklepieniem kolebkowym z lunetami, dwukondygnacyjna sala obrad, ze stropem 
fasetowym, dekorowanym sztukaterią. Budynek Domu Sejmikowego został wpisany 
do rejestru zabytków 9.12.1992 r., pod nr  A-170/76.  Obecnie w budynku znajduje 
się siedzibie Urzędu Miasta Krasnystaw. 
Obecny stan techniczny budynku Domu Sejmikowego wskazuje na konieczność 
kompleksowej termorenowacji, m.in. wymiany pokrycia dachowego, stolarki okiennej 
i drzwiowej, instalacji c.o., źródła ciepła i docieplenia budynku. 
Brak elewacji ociepleniowej i przestarzała Ŝeliwno-blaszana instalacja grzewcza, 
którą cechuje mała efektywność, są przyczyną duŜych strat ciepła w bilansie cieplnym 
budynku i negatywnie wpływają na  ilość zanieczyszczeń emitowanych przez kotłownię.  
Zainstalowany w budynku system grzewczy o małej mocy i złym stanie technicznym 
(przestarzałej konstrukcji), o niskiej średniorocznej sprawności i nieposiadający systemów 
oczyszczania spalin, jest źródłem emisji substancji szkodliwych dla środowiska. 
5. Cel realizacji projektu 
− Poprawa stanu technicznego i efektywności energetycznej budynków uŜyteczności 

publicznej; 
− Zmniejszenie zuŜycia energii cieplnej oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, 

pyłów i innych spalin szkodliwych dla środowiska na terenie Miasta Krasnystaw; 
− Przywrócenie zabytkowemu obiektowi wartości historycznej; 
− Podniesienie jakości i atrakcyjności rewitalizowanego terenu; 
− Podniesienie standardu Ŝycia mieszkańców; 
− Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej Krasnegostawu;  
− Zwiększenie potencjału społeczno-gospodarczego miasta. 
6. Charakterystyka przedsięwzięcia /  szczegółowy zakres prac do wykonania 
w ramach projektu 
-  wymiana pokrycia dachowego, 
-  wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 
-  wymiana instalacji c.o., 
-  docieplenie budynku. 
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7. Przewidywany okres realizacji projektu 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

   x x x    
8.  Przewidywalny szacunkowy koszt realizacji projektu w rozbiciu 
na poszczególne lata 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Razem 

   70 000,00 500 000,00 500 000,00    1 070 000,00 

9. Źródła finansowania projektu 
 Wkład własny Inwestora  
 Dotacja z funduszy Unii Europejskiej 
 Inne źródła (WFOŚiGW) 

10. Wskaźniki oceny  stopnia realizacji zadania 
10.1. Wskaźniki produktu 
Liczba obiektów objętych termomodernizacją - 1 szt. 
 
10.2. Wskaźniki rezultatu 
Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury społeczno-
edukacyjnej/kulturalnej/turystycznej będącej przedmiotem projektu – 19 748 osób 

 

 

REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA PW. ŚW. FRANCISZKA  KSAWEREGO 

W KRASNYMSTAWIE WRAZ Z TERENAMI PRZYLEGŁYMI 

 

1. Tytuł projektu / nazwa planowanego działania 
Rewitalizacja zabytkowego kościoła pw. Św. Franciszka  Ksawerego w Krasnymstawie 
wraz z terenami przyległymi 
2. Nazwa i adres głównego realizatora projektu (beneficjenta) 
Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Franciszka Ksawerego 
ul. Piłsudskiego 3 
22-300 Krasnystaw 
3. Miejsce realizacji:  
a) adres:  ul. Piłsudskiego 3 
b) nr działki: 950/1, 950/2 
c) powierzchnia 
działki/budynku 
w którym będzie 
realizowany projekt: 

1,973 ha 

4. Opis stanu istniejącego 
− Kościół Św. Franciszka, który w przeszłości uległ katastrofie budowlanej naleŜy, 

po uprzedniej ekspertyzie, wzmocnić i przykryć nowym dachem.  
− Spękane ściany i sufit, nadweręŜona więźba dachowa i pokrycie potrzebują naprawy. 

Ponadto przeprowadzić naleŜy osuszanie murów kaplicy.   
− Ołtarz główny, zakrystię i kaplicę oraz prospekt organowy naleŜy poddać 

kompleksowej konserwacji.  
− Zniszczony plac kościelny wymaga rewitalizacji.  
− NaleŜy poddać konserwacji zaniedbany stary bastion, znajdujący się na południowej 

stronie kompleksu pojezuickiego. Potrzeba równieŜ wyeksponować fragmenty starych 
murów obronnych znajdujących się na terenie posesji kościelnej od strony wschodniej. 

− NaleŜy poddać gruntownej rewitalizacji dwa zabytkowe budynki: stary wikariat 
 i dawne seminarium duchowne – urządzając np. izbę pamięci i pomieszczenia 
dla świetlicy młodzieŜowej; 

− Budynek plebanii wymaga wymiany systemu ogrzewania C.O. I C.W.U., ocieplenia 
i malowania dachu. 
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5. Cel realizacji projektu 
− Przywrócenie zdegradowanym terenom wartości historycznej; 
− Podniesienie jakości i atrakcyjności zdegradowanego terenu; 
− Podniesienie standardu Ŝycia mieszkańców; 
− Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Krasnegostawu. 
6. Charakterystyka przedsięwzięcia /  szczegółowy zakres prac do wykonania 
w ramach projektu 
− Wymiana pokrycia dachowego; 
− Naprawa ścian, sufitu, więźby dachowej; 
− Naprawa i rewitalizacja tynków górnych partii kościoła wraz z malowaniem 

zewnętrznym całego kościoła; 
− Osuszenie murów kaplicy; 
− Konserwacja ołtarza głównego, zakrystii i kaplicy oraz prospektu organowego; 
− Rewitalizacja placu kościelnego; 
− Konserwacja starego bastionu; 
− Wyeksponowanie fragmentów starych murów obronnych; 
− Zagospodarowanie terenu – utworzenie terenów zielonych z małą architekturą Drogi 

KrzyŜowej i parkingiem; 
− Utworzenie terenu parkowego o charakterze sakralnym i wypoczynkowym 

dla mieszkańców miasta; 
− Rewitalizacja starego wikariatu i dawnego seminarium duchownego z przeznaczeniem  

np. na izbę pamięci i pomieszczenia dla świetlicy młodzieŜowej; 
− Wymiana systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. w budynku plebanii, ocieplenie, malowanie 

dachu. 
7. Przewidywany okres realizacji projektu 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

   x x x x   
8.  Przewidywalny szacunkowy koszt realizacji projektu w rozbiciu 
na poszczególne lata 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Razem 

   150 000,00 300 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00   3 450 000,00 
9. Źródła finansowania projektu 

 Wkład własny Inwestora 
 Dotacja z funduszy Unii Europejskiej 

 
Inne źródła (Urząd Miasta Krasnystaw, Urząd Marszałkowski Województwa 
Lubelskiego) 

10. Wskaźniki oceny stopnia realizacji zadania 
10.1. Wskaźniki produktu 
Liczba zrewitalizowanych obszarów - 1 szt. 
Liczba obiektów/zbiorów poddanych konserwacji - 1 szt. 
Powierzchnia zagospodarowanych terenów zielonych -  ok. 1 ha 
 
10.2. Wskaźniki rezultatu 
Powierzchnia terenów zrewitalizowanych -  ok. 1,973 ha 
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. ZAMKOWEJ (PLAC Z KRZYśEM) 

 

1. Tytuł projektu / nazwa planowanego działania 
Zagospodarowanie terenu przy ul. Zamkowej (plac z krzyŜem) 
2. Nazwa i adres głównego realizatora projektu (beneficjenta) 
Miasto Krasnystaw 
Ul. Plac 3-go Maja 29 
22 – 300 Krasnystaw 
3. Miejsce realizacji:  
a) adres:  ul. Zamkowa 
b) nr działki: 888, 887/2, 886/2, 885  
c) powierzchnia 
działki/budynku 
w którym będzie 
realizowany projekt: 

0,1843 ha 

4. Opis stanu istniejącego 
Teren przewidziany do rewitalizacji stanowi niezagospodarowaną przestrzeń publiczną 
w formie zielonego skweru miejskiego, wykorzystywanego przez mieszkańców 
w charakterze parkingu. Na terenie placu znajduje się krzyŜ poświęcony ofiarom 
prześladowań komunizmu oraz niezabezpieczone fragmenty piwnic byłego budynku 
Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krasnymstawie. 
5. Cel realizacji projektu 
− Przywrócenie zdegradowanym terenom wartości historycznej; 
− Nadanie rewitalizowanemu obszarowi nowych  funkcji społecznych, gospodarczych, itp.; 
− Podniesienie jakości i atrakcyjności zdegradowanego terenu; 
− Podniesienie standardu Ŝycia mieszkańców; 
− Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej Krasnegostawu;  
− Zwiększenie potencjału społeczno-gospodarczego miasta;  
6. Charakterystyka przedsięwzięcia /  szczegółowy zakres prac do wykonania 
w ramach projektu 
− budowa budynku mieszkalno – usługowego, 
− budowa parkingu, 
− wykonanie zjazdu z drogi publicznej, 
− zagospodarowanie części terenu pod zieleń publiczną, 
− upamiętnienie ofiar prześladowań komunizmu. 
7. Przewidywany okres realizacji projektu 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

    x x x   
8.  Przewidywalny szacunkowy koszt realizacji projektu w rozbiciu 
na poszczególne lata 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Razem 
    1 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00   5 000 000,00 

9. Źródła finansowania projektu 
 Wkład własny Inwestora  
 Dotacja z funduszy Unii Europejskiej 
 Inne źródła 

10. Wskaźniki oceny stopnia realizacji zadania 
10.1. Wskaźniki produktu 
Liczba zrewitalizowanych obszarów - 1 szt. 
 
10.2. Wskaźniki rezultatu 
Powierzchnia terenów zrewitalizowanych - 0,1843 ha 
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REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO - UL. PARTYZANTÓW 12 

 

1. Tytuł projektu / nazwa planowanego działania 
Remont budynku mieszkalnego przy ul. Partyzantów 12 
2. Nazwa i adres głównego realizatora projektu (beneficjenta) 
TBS Spółka z o.o.  
Ul. Piłsudskiego 66 
22 – 300 Krasnystaw 
3. Miejsce realizacji:  
a) adres: ul. Partyzantów 12 

b) nr działki: 
923/1 
924/1 
925/1 

c) powierzchnia 
działki/budynku 
w którym będzie 
realizowany projekt: 

0,1577 ha 

4. Opis stanu istniejącego 
Budynek wybudowany na początku lat 90-tych, w technologii: płyta Ŝerań, cegła, belit, 
bez dociepleń, bez zabezpieczeń ubytków energii cieplnej. Stolarka okienna tradycyjna, 
drewniana, niespełniająca aktualnych norm przenikalności ciepła.  
5. Cel realizacji projektu 
1) Zwiększenie liczby budynków posiadających termomodernizację. 
2) Zwiększenie liczby mieszkańców posiadających lepszy komfort zamieszkiwania. 
3) Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku. 
4) Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza w wyniku zmniejszenia 

zapotrzebowania na energię. 
5) Poprawa stanu technicznego i funkcjonalnego budynku. 
6) Poprawa estetyki rejonu miasta. 
6. Charakterystyka przedsięwzięcia /  szczegółowy zakres prac do wykonania 
w ramach projektu 
- docieplenie elewacji  
7. Przewidywany okres realizacji projektu 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

       X  
8. Przewidywalny szacunkowy koszt realizacji projektu w rozbiciu 
na poszczególne lata 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Razem 
       450 000,00  450 000,00 
9. Źródła finansowania projektu 

 Wkład własny Inwestora  
 Dotacja z funduszy Unii Europejskiej 

 Inne źródła 

10. Wskaźniki oceny stopnia realizacji zadania 
10.1. Wskaźniki produktu 
Liczba obiektów objętych termomodernizacją – 1szt. 
 
10.2. Wskaźniki rezultatu 
Liczba osób mieszkających w budynkach objętych termomodernizacją - 58 osób 
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REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ - UL. PIŁSUDSKIEGO 16 

 

1. Tytuł projektu / nazwa planowanego działania 
Remont budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Piłsudskiego 16 
w Krasnymstawie 
2. Nazwa i adres głównego realizatora projektu (beneficjenta) 
TBS Spółka z o.o.  
Ul. Piłsudskiego 66 
22 – 300 Krasnystaw 
3. Miejsce realizacji:  
a) adres:  ul. Piłsudskiego 16 
b) nr działki: 3021/5 
c) powierzchnia 
działki/budynku 
w którym będzie 
realizowany projekt: 

0,1656 ha 

4. Opis stanu istniejącego 
Węzeł wymiennikowy c.o. wybudowany w latach 80-tych, według starych, 
nieekonomicznych technologii. Istniejące zagroŜenie występowania przecieków węŜownic 
wymienników, moŜe spowodować przerwy w ogrzewaniu lokali mieszkalnych. 
Węzeł wymiennikowy wyposaŜony w energochłonne pompy obiegowe, co znacząco 
podnosi koszty eksploatacyjne. Aktualnie węzeł posiada zbyt duŜą moc w stosunku 
do potrzeb, co jest przyczyną zwiększania strat przesyłowych i obniŜania sprawności 
systemu.  
5. Cel realizacji projektu 
1) Wzrost liczby budynków posiadających nowoczesną infrastrukturę techniczną 

(budynków poddanych pewnemu etapowi termomodernizacji). 
2) Zmniejszenie zuŜycia i kosztów zuŜycia energii cieplnej.  
3) Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza. 
6. Charakterystyka przedsięwzięcia /  szczegółowy zakres prac do wykonania 
w ramach projektu 
- modernizacja węzła wymiennikowego c.o. 
7. Przewidywany okres realizacji projektu 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

      X    
8. Przewidywalny szacunkowy koszt realizacji projektu w rozbiciu 
na poszczególne lata 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Razem 

      100 000,00   100 000,00 
9. Źródła finansowania projektu 

 Wkład własny Inwestora  
 Dotacja z funduszy Unii Europejskiej 
 Inne źródła  (Kredyt bankowy) 

10. Wskaźniki oceny stopnia realizacji zadania 
10.1. Wskaźniki produktu 
Liczba budynków posiadających nowoczesną infrastrukturę  techniczną (zmodernizowany 
węzeł wymiennikowy c.o.) – 1 szt. 
 
10.2. Wskaźniki rezultatu  
Liczba osób mieszkających w budynkach posiadających zmodernizowany węzeł 
centralnego ogrzewania - 104 osoby 
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REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO - UL. śURKA 2 

 

1. Tytuł projektu / nazwa planowanego działania 
Remont budynku mieszkalnego przy ul. śurka 2 
2. Nazwa i adres głównego realizatora projektu (beneficjenta) 
TBS Spółka z o.o.  
Ul. Piłsudskiego 66 
22 – 300 Krasnystaw 
3. Miejsce realizacji:  
a) adres: ul. śurka 2 
b) nr działki: 912/4 
c) powierzchnia 
działki/budynku 
w którym będzie 
realizowany projekt: 

0,0438 ha 

4. Opis stanu istniejącego 
 Dach pokryty blachą płaską, ocynkowaną, obecnie w duŜej części skorodowaną, 
szczególnie na połączeniach. Istniejące ocieplenie dachu nie spełnia aktualnych norm.  
5. Cel realizacji projektu 
1) Wzrost liczby budynków poddanych etapowi docieplenia. 
2) Zabezpieczenie budynku przed dalszą degradacją. 
3) Zmniejszenie zuŜycia energii cieplnej w budynku. 
4) Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię 

cieplną. 
6. Charakterystyka przedsięwzięcia /  szczegółowy zakres prac do wykonania 
w ramach projektu 
- wymiana pokrycia dachowego z dociepleniem poddasza 
7. Przewidywany okres realizacji projektu 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

     X    
8. Przewidywalny szacunkowy koszt realizacji projektu w rozbiciu 
na poszczególne lata 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Razem 

     65 000,00    65 000,00 
9. Źródła finansowania projektu 

 Wkład własny Inwestora  
 Dotacja z funduszy Unii Europejskiej 
 Inne źródła 

10. Wskaźniki oceny stopnia realizacji zadania 
10.1. Wskaźniki produktu 
Powierzchnia wymienionego porycia dachowego - 250 m2 
 
10.2. Wskaźniki rezultatu 
Liczba osób mieszkających w budynkach poddanych etapowi docieplenia - 37 osób 
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REMONT BUDYNKU MIESZKALNO-UśYTKOWEGO - UL. KOŚCIELNA 3 

 

1. Tytuł projektu / nazwa planowanego działania 
Remont budynku mieszkalno uŜytkowego 
2. Nazwa i adres głównego realizatora projektu (beneficjenta) 
Miasto Krasnystaw 
Plac 3-go Maja 29 
22 – 300 Krasnystaw 
3. Miejsce realizacji:  
a) adres:  ul. Kościelna 3 
b) nr działki: 980 
c) powierzchnia 
działki/budynku 
w którym będzie 
realizowany projekt: 

0,0468 

4. Opis stanu istniejącego 
 Z uwagi na zły stan techniczny pokrycia dachowego, oraz stolarki okiennej budynek 
wymaga remontu. 
5. Cel realizacji projektu 
Poprawa estetyki budynku znajdującego się w pobliŜu Urzędu Miasta, korzystnie wpłynie 
na ogólny wizerunek Miasta. 
6. Charakterystyka przedsięwzięcia /  szczegółowy zakres prac do wykonania 
w ramach projektu 
- wymiana stolarki okiennej,  
- wykonanie remontu pokrycia dachowego, 
- montaŜ instalacji gazu ziemnego,  
- montaŜ etaŜowej instalacji centralnego ogrzewania. 
7. Przewidywany okres realizacji projektu 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

   x x x x   
8. Przewidywalny szacunkowy koszt realizacji projektu w rozbiciu 
na poszczególne lata 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Razem 

   12 800,00 6 000,00 8 000,00 30 000,00   56 800,00 
9. Źródła finansowania projektu 

 Wkład własny Inwestora  
 Dotacja z funduszy Unii Europejskiej 
 Inne źródła 

10. Wskaźniki oceny stopnia realizacji zadania 
10.1. Wskaźniki produktu 
Liczba zrewitalizowanych obszarów - 1 szt. 
Powierzchnia wyremontowanego pokrycia dachowego - 130 m2 

 
10.2. Wskaźniki rezultatu 

Liczba osób mieszkających w budynkach poddanych renowacji - 6 osób 
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REMONT BUDYNKU MIESZKALNO-UśYTKOWEGO - UL. KOŚCIELNA 8, 8A 

 

1. Tytuł projektu / nazwa planowanego działania 
Remont budynku mieszkalno uŜytkowego 
2. Nazwa i adres głównego realizatora projektu (beneficjenta) 
Miasto Krasnystaw 
Plac 3-go Maja 29 
22 – 300 Krasnystaw 
3. Miejsce realizacji:  
a) adres: ul. Kościelna 8, 8a 
b) nr działki: 967 
c) powierzchnia 
działki/budynku 
w którym będzie 
realizowany projekt: 

0,0876 ha 

4. Opis stanu istniejącego 
 Zły stan techniczny pokrycia dachowego, który powodował przecieki i tym samym 
niszczenie lokali mieszkalnych zamieszkiwanych przez lokatorów wynajmujących 
mieszkania od Miasta Krasnystaw.  
5. Cel realizacji projektu 
Poprawa warunków mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach, 
jak równieŜ poprawa wizerunku budynku, który znajduje się w rejonie „Starówki” i wpływa 
na ogólny obraz Miasta. 
6. Charakterystyka przedsięwzięcia /  szczegółowy zakres prac do wykonania 
w ramach projektu 
- remont pokrycia dachowego,  
- remont elewacji,  
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. 
- montaŜ instalacji gazu ziemnego,  
- montaŜ etaŜowej instalacji centralnego ogrzewania 
7. Przewidywany okres realizacji projektu 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

   x x x    
8. Przewidywalny szacunkowy koszt realizacji projektu w rozbiciu 
na poszczególne lata 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Razem 

   40 000,00 50 000,00 20 000,00    110 000,00 
9. Źródła finansowania projektu 

 Wkład własny Inwestora  
 Dotacja z funduszy Unii Europejskiej 

 
Inne źródła (partycypacja w kosztach współwłaściciela budynku, który posiada 21 % 
ogólnego udziału) 

10. Wskaźniki oceny stopnia realizacji zadania 
10.1. Wskaźniki produktu 
Liczba zrewitalizowanych obszarów - 1 szt. 
Powierzchnia wymienionego pokrycia dachowego - 296,52 m2 

 
10.2. Wskaźniki rezultatu 
Liczba osób mieszkających w budynkach poddanych renowacji - 7 osób 
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Tabela 42. Wskaźniki osiągnięć dla Zintegrowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta 
Krasnystaw na lata 2007-2015 na obszarze wsparcia I 

Rodzaj 
wskaźnika 

Nazwa wskaźnika 
Jedn. 
miary 

Wartość 

Produkt Liczba zrewitalizowanych obszarów szt. 4 

Produkt Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów ha 1,4016 

Produkt Powierzchnia wyremontowanego pokrycia dachowego m2 676,52 

Produkt Liczba obiektów objętych termomodernizacją szt. 3 

Produkt 
Liczba budynków posiadających nowoczesną 
infrastrukturę  techniczną (zmodernizowany węzeł 
wymiennikowy c.o.) 

szt. 1 

Produkt 
Liczba zbudowanych/przebudowanych/doposaŜonych 
obiektów infrastruktury mieszkalnictwa 

szt. 1 

Produkt Liczba obiektów/zbiorów poddanych konserwacji szt. 2 

Produkt Powierzchnia zagospodarowanych terenów zielonych ha ok. 1 

Rodzaj 
wskaźnika 

Nazwa wskaźnika 
Jedn. 
miary 

Wartość 

Rezultat 
Liczba osób mieszkających w budynkach poddanych 
renowacji 

os. 13 

Rezultat 
Liczba osób mieszkających w budynkach objętych 
termomodernizacją 

os. 58 

Rezultat 
Liczba osób mieszkających w budynkach poddanych 
etapowi docieplenia 

os. 37 

Rezultat 
Liczba osób mieszkających w budynkach 
posiadających zmodernizowany węzeł centralnego 
ogrzewania 

os. 104 

Rezultat Powierzchnia terenów zrewitalizowanych ha 8,3754 

Rezultat 
Ilość osób zamieszkałych w nowoczesnych, socjalnych 
budynkach będących przedmiotem projektu 

os. 12 

Rezultat 
Powierzchnia terenów, które stały się dostępne 
w wyniku realizacji projektu 

ha 1,4016 

Rezultat 
Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury 
społeczno-edukacyjnej/kulturalnej/turystycznej 
będącej przedmiotem projektu 

os. 19748 

Źródło: opracowanie własne na podstawie RPO WL 2007-2013 
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VI.1.2. KRYTERIA WYBORU PILOTAśOWYCH PROJEKTÓW 
ORAZ KOLEJNOŚĆ ICH REALIZACJI NA OBSZARZE I 

 

Zintegrowany Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Krasnystaw określa pilotaŜowe 
projekty i kolejność ich realizacji.  

Jako kryteria do oceny i wyboru pilotaŜowych projektów wybrano następujące kryteria: 

1. Wpływ projektu na rozwiązywanie głównych problemów społecznych. 

2. Wpływ projektu na jakość uŜytkowania (ułatwienia dla uŜytkowników). 

3. Czy projekt będzie miał pozytywny wpływ na politykę horyzontalną ochrony 
środowiska? 

4. Czy projekt będzie miał pozytywny wpływ na politykę horyzontalną wyrównywania 
szans? 

5. Czy projekt będzie miał pozytywny wpływ na politykę horyzontalną społeczeństwa 
informacyjnego? 

6. Czy projekt przyczynia się do osiągania celów strategicznych Miasta Krasnystaw? 

7. Czy projekt jest komplementarny w stosunku do innych realizowanych dotychczas 
projektów? 

Przy ocenie powyŜszych kryteriów przyjęto wagi w zaleŜności od waŜności danego 
kryterium. 
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Tabela 43 Kryteria wyboru pilotaŜowych projektów na obszarze wsparcia I i kolejność ich realizacji  

Lp. 

Nr projektu / zadania inwestycyjnego 
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1.  Wpływ projektu na rozwiązywanie głównych problemów 
społecznych, takich jak: 

          

−  redukcja przestępczości 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
−  poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych   4 1 0 0 0 1 1 1 1 1 
−  usługi dla osób starszych i niepełnosprawnych 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
−  poprawa stanu środowiska przyrodniczego 4 1 1 0 0 1 1 1 0 0 
−  poprawa układu komunikacyjnego 4 1 0 1 1 0 0 0 0 0 
−  wzrost poziomu aktywności gospodarczej 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

2.  Wpływ projektu na jakość uŜytkowania (ułatwienia 
dla uŜytkowników): 

          

−  powstaną nowe tereny zielone lub poprawi się zagospodarowanie 
istniejących oraz zagospodarowanie nieuŜytków 

3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 

−  

nastąpi  odnowienie  głównych  elementów  konstrukcji  budynku  
mieszkalnego  (dachu,  elewacji  zewnętrznej,  stolarki  okiennej  
i drzwiowej,  klatki  schodowej,  korytarzy  wewnętrznych/ 
zewnętrznych, wejścia i elementy jego konstrukcji zewnętrznej, 
windy) 

3 1 0 0 0 1 0 1 1 1 

−  odnowione zostaną instalacje techniczne budynku mieszkalnego 
(wodno-kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, teleinformatyczna) 

3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

−  adaptacja na cele mieszkaniowe dla gospodarstw domowych o niskich 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
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dochodach  lub dla osób o szczególnych potrzebach budynków 
stanowiących władz publicznych lub własność podmiotów działających 
w celach niezarobkowych 

−  
zagospodarowanie terenu wokół rewitalizowanych obiektów 
po realizacji projektu będzie przyjazne dla uŜytkowników (m.in. 
tereny zielone, budowa miejsc parkingowych) 

3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 

−  
odzyskane zostaną zdegradowane budynki i/lub nastąpi 
ich przystosowanie ich do nowych usług gospodarczych, 
edukacyjnych, turystycznych, kulturalnych i społecznych 

3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

−  

nastąpi  rewitalizacja  budynków w  celu  ich  przystosowania  
do  usług  dla  dzieci  (np.  obozy  letnie),  osób  z marginalizowanych  
grup  społecznych  oraz w  celu  stworzenia  nowych moŜliwości 
zatrudnienia dla osób zagroŜonych wykluczeniem 

3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

−  

nastąpi  ratowanie  i  dostosowanie  dziedzictwa  kulturowego,  
substancji  przemysłowej  w  celu  realizacji  inicjatyw  publicznych  
(np.  konferencji  w  salach  dydaktycznych  wyposaŜonych  
w technologie multimedialne i udostępnionych równieŜ dla osób 
niepełnosprawnych) 

3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

−  

nastąpi  odzyskanie,  dostosowanie  i  ponowne  wykorzystanie  
terenów  poprzemysłowych  i  powojskowych  do  celów  nowej  
działalności  gospodarczej,  edukacyjnej,  turystycznej,  kulturalnej  
i społecznej 

3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.  Czy projekt będzie miał pozytywny wpływ na politykę 
horyzontalną ochrony środowiska? 

2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

4.  Czy projekt będzie miał pozytywny wpływ na politykę 
horyzontalną wyrównywania szans? 

2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

5.  Czy projekt będzie miał pozytywny wpływ na politykę 
horyzontalną społeczeństwa informacyjnego? 

2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 

6.  Czy projekt przyczynia się do osiągania celów strategicznych 
Miasta Krasnystaw? 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7.  Czy projekt jest komplementarny w stosunku do innych 
realizowanych dotychczas projektów? 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Suma punktów uzyskanych przez projekt  65 25 35 28 21 21 21 15 15 

 Kolejność realizacji projektu w stosunku do innych projektów 
z obszaru wsparcia I 

 1 4 2 3 5 5 5 6 6 

 Kolejność realizacji projektu w stosunku do wszystkich 
projektów ujętych w ZLPR 

 1 7 3 6 8 8 8 9 9 

Źródło: Opracowanie Urzędu Miasta Krasnystaw 
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Biorąc pod uwagę powyŜsze kryteria, najwaŜniejszym projektem, którego realizacja 
jest pilotaŜowa na obszarze wsparcia jest „Rewitalizacja starościńskiego zespołu dworsko 
– folwarcznego wraz z historycznym parkiem w Krasnymstawie”. 

PowyŜszy projekt w największym stopniu wypełnia kryteria i osiągnie zamierzone cele 
„Zintegrowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Krasnystaw na lata 2007-
2015. Aktualizacja”. 

Ponadto kierując się powyŜszymi kryteriami, Zespół ds. Rewitalizacji przewidział 
następującą kolejność realizacji projektów na obszarze wsparcia I. 

1. Rewitalizacja starościńskiego zespołu dworsko – folwarcznego wraz z historycznym 
parkiem w Krasnymstawie 

2. Rewitalizacja zabytkowego kościoła pw. Św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie 
wraz z terenami przyległymi 

3. Zagospodarowanie terenu przy ul. Zamkowej (plac z krzyŜem) 

4. Termorenowacja Domu Sejmikowego przy Placu 3-go Maja 29 

5. Remont budynku mieszkalnego przy ul. Partyzantów 12 

Remont budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Piłsudskiego 16  
w Krasnymstawie 

Remont budynku mieszkalnego przy ul. śurka 2 

6. Remont budynku mieszkalno uŜytkowego (ul. Kościelna 3) 

Remont budynku mieszkalno uŜytkowego (ul. Kościelna 8, 8a) 
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VI.2. ZAŁOśENIA PROGRAMU REWITALIZACJI 
DLA OBSZARU WSPARCIA II 

VI.2.1. PODZIAŁ NA PROJEKTY I ZADANIA INWESTYCYJNE 
ORAZ OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ 

CENTRUM CHARYTATYWNE CARITAS 

 

1. Tytuł projektu / nazwa planowanego działania 
,,CENTRUM CHARYTATYWNE CARITAS’’ 
2. Nazwa i adres głównego realizatora projektu (Beneficjenta) 
Caritas Archidiecezji Lubelskiej 
Ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 
20 – 950  Lublin 
Tel.: (81) 532 20 12 i 534 66 22 
E:mail:  lublin@caritas.pl  
3. Miejsce realizacji:  

a) adres: 
Krasnystaw  
Ul. Szkolna 9 
22-300 Krasnystaw  

b) nr działki: 1039/4 

c) powierzchnia 
działki/budynku 
w którym będzie 
realizowany projekt: 

Powierzchnia działki  - 1800 m2 
Zabudowa – budynek Centrum – 640 m2 
Drogi, place – 385 m2  
Parkingi – 43 m2 

Zieleń – 710 m2  
4. Opis stanu istniejącego 
Uzasadnieniem do zakwalifikowania budynku byłej szkoły na ul. Szkolnej 
w Krasnymstawie do lokalnego planu rewitalizacyjnego Miasta Krasnystaw jest fakt, 
iŜ obiekt obecnie ulega stałej dewastacji, degradacji. Budynek nie pełni obecnie Ŝadnej 
funkcji i wykazuje znaczny stopień zuŜycia technicznego. Jednocześnie zlokalizowany jest 
w bliskim sąsiedztwie centrum Miasta, na terenie objętym programem rewitalizacyjnym. 
Aktualnie na działce znajduje się nieuŜytkowany budynek szkolny, przewidziany 
do adaptacji oraz budynek stacji transformatorowej. Działka jest wygrodzona od strony 
wschodniej i południowej. Budynek szkolny wykonany został, jako parterowy 
z poddaszem uŜytkowym bez podpiwniczenia. Niezagospodarowany teren szkoły znajduje 
się na terenie wskazanym w ,,Zintegrowanym  Lokalnym  Programie Rewitalizacji 
dla Miasta Krasnystaw na lata 2007-2015’’. 
5. Cel realizacji projektu 
Zasadniczym celem Projektu jest oŜywienie i nadanie nowych funkcji społecznych 
niewykorzystywanemu budynkowi szkoły połoŜonemu w bliskim centrum Krasnegostawu. 
Realizacja Projektu będzie polegała na pracach związanych z adaptacją obiektu 
oraz jego rozbudową. W wyniku podjętych działań zostanie przywrócony na nowo teren 
byłej szkoły, aktualnie nieuŜytkowany, powstaną parkingi, chodniki, zagospodarowana 
zostanie zieleń poprzez nasadzenie niskich krzewów. W powstałym Centrum powstanie 
hospicjum, centrum wolontariatu,  sala wykładowa.  
W efekcie realizacji Projektu na terenie Krasnegostawu powstanie instytucja świadcząca 
pomoc dla osób nieuleczalnie chorych z terenu całego województwa. Centrum stanie 
się  teŜ miejscem organizowania konferencji, spotkań związanych z szeroko pojętą 
tematyką społeczną.  
NajwaŜniejszym elementem Centrum Charytatywnego będzie hospicjum, ponadto 
w ramach Centrum powstanie ośrodek wolontariatu – wspierający i koordynujący pomoc 
osobom zmarginalizowanym i zagroŜonym wykluczeniem społecznym.  
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Rewitalizacja obiektu byłej szkoły w Krasnymstawie wraz z otoczeniem pozowali 
przywrócić do Ŝycia zapomniany teren w centrum miasta, który przez dłuŜszy czas ulegał 
stopniowej degradacji. Projektem zostanie objęty obszar o łącznej powierzchni 1 800 m2, 
z czego sam budynek Centrum to 640 m2. W miejscu obecnego zdewastowanego terenu 
powstanie zespół świadczący profesjonalną i kompleksową pomoc osobom nieuleczalnie 
chorym. Ponadto Centrum będzie skupiało szereg nowych funkcji społecznie uŜytecznych, 
zapewniających usługi osobom starszym i niepełnosprawnym. W wyniku realizacji 
projektu wykonane zostaną prace w przestrzeni publicznej m.in. parkingi, chodniki, 
elementy  małej architektury pozwalające na zachowanie ładu i estetyki w mieście. 
Po zakończeniu budowy w Centrum pracę znajdzie 10 osób. 
ZałoŜeniem realizacji Projektu jest wzmocnienie integracji społecznej mieszkańców 
Krasnegostawu oraz stworzenie infrastruktury społecznej dla osób nieuleczalnie chorych. 
Rewitalizacja ulicy Szkolnej  przyczyni  ponadto się do podniesienia walorów uŜytkowych 
omawianego terenu. Podjęte działania wpłyną na poprawę jakości Ŝycia na terenie 
województwa lubelskiego. 
Projekt ma charakter kompleksowy w pełni wpisuje się w ideę działań rewitalizacyjnych. 
Zawiera działania infrastrukturalne: adaptację obiektu budynku szkoły oraz działania 
z zakresu usług społecznych.  
6. Charakterystyka przedsięwzięcia /  szczegółowy zakres prac do wykonania 
w  ramach projektu 
Przedmiotem Projektu jest budowa Centrum Charytatywnego Caritas, polegająca 
na przystosowaniu istniejącego budynku szkolnego i jego rozbudowie dla spełniania 
wymogów w zakresie opieki paliatywnej. Adaptacja obiektu szkoły zakłada 
jego pierwotny gabaryt tj. parter i poddasze uŜytkowe, natomiast rozbudowa będzie 
posiadała parter  i piętro w części prostopadłej do budynku istniejącego i części boczne 
parterowe z poddaszem uŜytkowym. W projektowanej rozbudowie zaprojektowano 
podpiwniczenie dla pomieszczeń technicznych i magazynowych.  
W Projekcie budowlanym dotyczącym zagospodarowania terenu, dojazd na działkę 
wyprowadzony zostanie z istniejącej drogi wewnętrznej na podstawie współwłasności. 
Ze względu na bardzo małą działkę i jedyną moŜliwość jej dostępności z drogi 
wewnętrznej konieczne było prowadzenie obsługi projektowanego budynku wzdłuŜ 
granicy wschodniej aŜ do terenu od strony południowej. W ramach inwestycji wykonany 
zostanie plac gospodarczy o nawierzchni aŜurowej, która zapewni obsługę zaplecza 
gospodarczego kuchni, wywóz śmieci, dostęp do mieszkania, eksportację zwłok 
ze zlokalizowanego hospicjum oraz dodatkowe parkowanie samochodów.  
Przy granicy wschodniej zaprojektowano 8 miejsc parkowania czasowego, które zostaną 
wykonane z nawierzchni kostki betonowej. Na obecnie niezagospodarowanym terenie 
wykonane zostaną nasadzenia krzewów, ogrodzenie terenu od strony zachodniej 
i północnej. Przy wjeździe na działkę z drogi zostanie wykonana brama przesuwana, 
a od ulicy naprzeciw wejścia głównego do budynku furtka. Dzięki zaadoptowaniu obiektu 
budynek będzie mieścił : 
− Hospicjum z salami dla pacjentów z obsługą pielęgniarską, zapleczem kuchennym 

i pomocniczym,  
− Pomieszczenia dla wolontariuszy  na I piętrze,  
− Mieszkanie księdza w poddaszu w budynku istniejącym,  
− Kaplicę,  
− Pomieszczenia techniczne i magazynowe w podziemiu,  
− Pokój dla osób i rodziny pacjenta. 
Między adaptowanym budynkiem szkolnym a projektowaną rozbudową usytuowany 
zostanie węzeł komunikacyjny ze schodami i windą łączący poszczególne funkcje 
ale umoŜliwiające ich wydzielenie. Na osobnych wejściach przewidziano:  
− wejście do zaplecza kuchennego,  
− wejście do mieszkania księdza,  
− wejście do pokoju dla osób z rodziny pacjenta,  
− wejście do pomieszczeń technicznych. 
Inwestor dysponuje dokumentacją  techniczną na wykonanie przedmiotowej inwestycji: 
− ,,Projekt budowlany rozbudowy  Centrum Charytatywne Caritas’’, Grudzień 2008 r.  
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− ,,Projekt wykonawczy. Technologia kotłowni z instalacją centralnego ogrzewania 
i ciepła technologiczna Centrum Charytatywne Caritas’’, Wrzesień  2009 r. 

− ,,Projekt wykonawczy Centrum Charytatywne Caritas. Instalacja wentylacji 
mechanicznej’’ Wrzesień 2009 r. 

− ,,Projekt wykonawczy Centrum Charytatywne Caritas. Instalacje elektryczne’’, 
Październik 2009 r. 

− ,,Projekt wykonawczy Centrum Charytatywne Caritas. Instalacja wodno – kan. 
i c.w.’’, Wrzesień 2009 r.  

Beneficjent Projektu - Caritas Archidiecezji Lubelskiej jest właścicielem działki i budynku 
szkoły, na której będzie realizowana Inwestycja. Inwestor posiada kompletną 
dokumentacją techniczną wraz z kosztorysami oraz pozwolenie na budowę  Decyzja 
Nr AB.7351/176/2009 wydana przez Starostę Powiatu Krasnostawskiego z dnia 19 marca 
2009 r.  
7. Przewidywany okres realizacji projektu 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

   x x x    
8.  Przewidywalny szacunkowy koszt (w PLN) realizacji projektu w rozbiciu na 
poszczególne lata 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Razem 

   1 250 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00    3 250 000,00 
9. Źródła finansowania projektu 

 Wkład własny Inwestora  
 Dotacja z funduszy Unii Europejskiej 
 Inne źródła 

10. Wskaźniki oceny stopnia realizacji zadania 
10.1. Wskaźniki produktu 
Liczba zrewitalizowanych obszarów - 1 szt. 
Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów - 0,18 ha 
Kubatura obiektów poddanych regeneracji/rehabilitacji - 448,3 m3 
Liczba obiektów objętych termomodernizacją - 1 szt. 
Powierzchnia budynków zaadaptowanych na cele mieszkaniowe z przeznaczeniem 
dla gospodarstw domowych i osób o szczególnych potrzebach - 640,3 m2 
 
10.2. Wskaźniki rezultatu 
Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) -  ok. 10 
szt. 
Powierzchnia terenów zrewitalizowanych - 0,18 ha 
Liczba osób mieszkających w budynkach poddanych renowacji -  ok. 20 osób 
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REWITALIZACJA „STAREJ” BAZY PKS Z PRZEZNACZENIEM NA TERENY INWESTYCYJNE 

 

1. Tytuł projektu / nazwa planowanego działania 
Rewitalizacja „starej” bazy PKS z przeznaczeniem na tereny inwestycyjne 
2. Nazwa i adres głównego realizatora projektu (beneficjenta) 
Miasto Krasnystaw 
Ul. Plac 3-go Maja 29 
22 – 300 Krasnystaw 
3. Miejsce realizacji:  
a) adres:  ul. Kościuszki 79 
b) nr działki: 3054/1 
c) powierzchnia 
działki/budynku 
w którym będzie 
realizowany projekt: 

2,6223 ha 

4. Opis stanu istniejącego 
Teren „starej” bazy PKS połoŜony jest  ok. 1 km od centrum miasta. Jest to nieruchomość 
gruntowa niezabudowana z uzbrojeniem w kanalizację sanitarną (ø 600 mm; Vipro), 
wodociąg (ø 100 mm; PCV), energię elektryczną i gaz (ø 150 mm; PE; śred. ciśnienia). 
Cały teren działki jest ogrodzony. Obszar ten stanowi idealne miejsce dla lokalizacji strefy 
inwestycyjnej. W chwili obecnej ulega on stale postępującej degradacji. 
5. Cel realizacji projektu 
− Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Krasnystaw; 
− Podniesienie jakości i atrakcyjności zdegradowanego terenu; 
− Nadanie terenom „starej” bazy PKS nowych  funkcji gospodarczych. 
6. Charakterystyka przedsięwzięcia /  szczegółowy zakres prac do wykonania 
w ramach projektu 
- odnowa i uporządkowanie przestrzeni publicznej, 
- dostosowanie terenów pod inwestycje,  
- budowa parkingu, 
- zagospodarowanie części terenu pod zieleń publiczną. 
7. Przewidywany okres realizacji projektu 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

    x x x   
8.  Przewidywalny szacunkowy koszt realizacji projektu w rozbiciu 
na poszczególne lata 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Razem 

    500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00   2 500 000,00 
9. Źródła finansowania projektu 

 Wkład własny Inwestora  
 Dotacja z funduszy Unii Europejskiej 
 Inne źródła 

10. Wskaźniki oceny stopnia realizacji zadania 
10.1. Wskaźniki produktu 
Liczba zrewitalizowanych obszarów - 1 szt. 
Liczba zagospodarowanych obiektów/terenów poprzemysłowych i powojskowych - 1 szt. 
 
10.2. Wskaźniki rezultatu 
Powierzchnia terenów zrewitalizowanych - 2,6223 ha 
Powierzchnia zabudowanych/zrehabilitowanych obszarów poprzemysłowych/ 
powojskowych - 2,6223 ha 
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MODERNIZACJA CMENTARZA PRZY UL. PONIATOWSKIEGO 

 

1. Tytuł projektu / nazwa planowanego działania 
Modernizacja cmentarza 
2. Nazwa i adres głównego realizatora projektu (beneficjenta) 
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA p.w. Trójcy Przenajświętszej 
Ul. Okrzei 38 
22 – 300 Krasnystaw 
3. Miejsce realizacji:  
a) adres: ul. Poniatowskiego 
b) nr działki: 1529 
c) powierzchnia 
działki/budynku w którym 
będzie realizowany 
projekt: 

5.1731 ha  

4. Opis stanu istniejącego 
Cmentarz grzebalny rzymsko – katolicki i prawosławny załoŜony w latach dwudziestych 
XIX wieku, w swoich dziejach trzykrotnie powiększany. Wpisany do rejestru zabytków 
27.08.1985r. Cmentarz z trzech stron otoczony murem obecnie mocno zniszczonym 
i wymagającym natychmiastowej interwencji. Podzielony na kwatery, poprzecinany siecią 
alejek wymagających utwardzenia, z duŜą ilością zabytkowych nagrobków: mauzoleum 
Kauffmanów z połowy XIX wieku, z grobowcem Drzewickich, z licznymi przykładami 
klasycystycznych nagrobków, ozdobnych krzyŜy Ŝeliwnych z przełomu  XIX i XX wieku, 
o dość róŜnicowanej dekoracji plastycznej oraz rzeźbą figuralno – nagrobną z okresu 
międzywojennego. Wiele z tych pomników wymaga konserwacji lub odrestaurowania. 
Wartość cmentarza wzbogaca stary drzewostan reprezentowany przez lipy, klony, jesiony, 
modrzew w postaci alei i szpalerów drzew. Ze 120 znajdujących się na cmentarzu drzew 
ok. 60 wymaga pielęgnacji, przycięcia, usunięcia uschniętych konarów. Na cmentarzu 
brakuje oświetlenia co jest przyczyną dewastacji przez grupy młodzieŜy pod wpływem 
alkoholu i środków odurzających oraz zaśmiecania nagrobków.   
5. Cel realizacji projektu 
- ochrona obiektów dziedzictwa narodowego, 
- redukcja przestępczości 
6. Charakterystyka przedsięwzięcia / szczegółowy zakres prac do wykonania 
w ramach projektu 
- renowacja walącego się ogrodzenia – 2500 mb, 
- budowa alejek – 5000 mb,  
- wykonanie nowych bram wjazdowych i wejściowych – 10 szt., 
- remont i rozbudowa kaplicy pogrzebowej – 40 m2,  
- remont zabytkowych pomników – 15 szt., 
- budowa oświetlenia cmentarza, 
- uporządkowanie drzewostanu  - 120 szt. 
7. Przewidywany okres realizacji projektu 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

x x x x x x    
8.  Przewidywalny szacunkowy koszt realizacji projektu w rozbiciu na 
poszczególne lata 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Razem 

  90 000,00 130 000,00 80 000,00 80 000,00    380 000,00 

9. Źródła finansowania projektu 
 Wkład własny Inwestora 
 Dotacja z funduszy Unii Europejskiej 

 
Inne źródła (dotacje z budŜetu Miasta Krasnystaw, budŜetu Powiatu 
Krasnostawskiego, dotacje z Urzędu Marszałkowskiego) 
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10. Wskaźniki oceny stopnia realizacji zadania 
10.1. Wskaźniki produktu 
Liczba zrewitalizowanych obszarów - 1 szt. 
 
10.2. Wskaźniki rezultatu 
Powierzchnia terenów zrewitalizowanych - 5,1731 ha 

 

 

KRASNOSTAWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - MODERNIZACJA 
OBIEKTU 

 

1. Tytuł projektu / nazwa planowanego działania 
Modernizacja obiektu  
2. Nazwa i adres głównego realizatora projektu (beneficjenta) 
Krasnostawskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
Ul. Szkolna 9 
22 – 300 Krasnystaw 
3. Miejsce realizacji:  
a) adres:  ul. Szkolna 
b) nr działki: 1039/3 
c) powierzchnia 
działki/budynku 
w którym będzie 
realizowany projekt: 

0.4650 ha 

4. Opis stanu istniejącego 

Budynek połączony, parterowy z roku ok. 1903-6 oraz dobudowany budynek piętrowy 
w latach 60-tych. 
Budynek, po opuszczeniu przez MDK został przekazany przez Starostwo Powiatowe 
w Krasnymstawie Krasnostawskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
w dniu 26 stycznia 2009 roku na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej, Biura Karier 
dla osób niepełnosprawnych, Biura Informacyjno – Konsultacyjnego, Ośrodka 
Szkoleniowego oraz innych działań statutowych  Stowarzyszenia. 
Stan techniczny budynku nie pozwalał na prowadzenie wymienionych zadań. 
Przystąpiono do najpilniejszych remontów i  wykonano: 
1. wymianę okien, 
2. wymianę drzwi, 
3. przebudowę klatek schodowych,  
4. izolację pionową i poziomą parterowej części budynku, 
5. przebudowę instalacji sanitarnej i kanalizacyjnej, 
6. zerwanie starych podłóg i wykonanie posadzek oraz podłóg z terakoty, 
7. wykonano wentylację całości budynku, 
8. wyeliminowanie zbędnych schodów, progów i innych barier architektonicznych. 
 
W trakcie prac remontowych wykonujemy/w nowszej części budynku/: 
1. wymianę podłóg na terakotę, 
2. dostosowanie pracowni do potrzeb WTZ /ścianki działowe wewnątrz/, 
3. przebudowę centralnego ogrzewania,  
4. wykonanie opaski 1,20m odwadniającej wokół budynku 
5. wykonanie chodników i parkingu. 

5. Cel realizacji projektu 

Zapewnienie warunków do prowadzenia terapii zajęciowej i innych działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych. 
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6. Charakterystyka przedsięwzięcia /  szczegółowy zakres prac do wykonania 
w ramach projektu 
- likwidacja zagrzybienia budynku, 
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,  
- wymiana pokrycia dachowego, 
- termomodernizacja obiektu,  
- wymiana podłóg. 
 
Kubatura budynku 1515 m3 

Powierzchnia budynku 352 m2 

7. Przewidywany okres realizacji projektu 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

  x x x x x   
8. Przewidywalny szacunkowy koszt realizacji projektu w rozbiciu 
na poszczególne lata 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Razem 
  50 000,00 50 000,00 300 000,00 300 000,00 150 000,00   850 000,00 

9. Źródła finansowania projektu 
 Wkład własny Inwestora  
 Dotacja z funduszy Unii Europejskiej 
 Inne źródła 

10. Wskaźniki oceny stopnia realizacji zadania 
10.1. Wskaźniki produktu 
Liczba zbudowanych/przebudowanych/doposaŜonych obiektów infrastruktury 
mieszkalnictwa - 1 szt. 
Kubatura obiektów poddanych regeneracji/rehabilitacji - 1515 m3 
Powierzchnia przebudowanej drogowej infrastruktury towarzyszącej (np. parkingi) - 500 
m2 
Liczba obiektów objętych termomodernizacją - 1 szt. 
Powierzchnia obiektów świadczących usługi w zakresie pomocy społecznej poddanych 
modernizacji/przebudowie - 352 m2 
Powierzchnia zmodernizowanej/przebudowanej infrastruktury publicznej (np. place zabaw, 
miejsca rekreacji, place) na terenie zrewitalizowanym z przeznaczeniem na cele 
turystyczne, kulturalne, edukacyjne, społeczne lub gospodarcze - 0,4 ha 
 
10.2. Wskaźniki rezultatu 
Powierzchnia terenów zrewitalizowanych - 0,4 ha 
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Tabela 44. Wskaźniki osiągnięć dla Zintegrowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta 
Krasnystaw na lata 2007-2015 na obszarze wsparcia II 

Rodzaj 
wskaźnika 

Nazwa wskaźnika 
Jedn. 
miary 

Wartość 

Produkt Liczba zrewitalizowanych obszarów szt. 3 

Produkt Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów ha 0,18 

Produkt Liczba obiektów objętych termomodernizacją szt. 2 

Produkt Liczba obiektów/zbiorów poddanych konserwacji szt. 1 

Produkt Kubatura obiektów poddanych regeneracji/rehabilitacji m3 1963,3 

Produkt 
Powierzchnia przebudowanej drogowej infrastruktury 
towarzyszącej (np. parkingi) 

m2 500 

Produkt 
Powierzchnia obiektów świadczących usługi w zakresie 
pomocy społecznej poddanych 
modernizacji/przebudowie 

m2 352 

Produkt 

Powierzchnia zmodernizowanej/przebudowanej 
infrastruktury publicznej (np. place zabaw, miejsca 
rekreacji, place) na terenie zrewitalizowanym 
z przeznaczeniem na cele turystyczne, kulturalne, 
edukacyjne, społeczne lub gospodarcze 

ha 0,4 

Produkt 
Powierzchnia budynków zaadaptowanych na cele 
mieszkaniowe z przeznaczeniem dla gospodarstw 
domowych i osób o szczególnych potrzebach 

m2 640,3 

Produkt 
Liczba zagospodarowanych obiektów/terenów 
poprzemysłowych i powojskowych 

szt. 1 

Rodzaj 
wskaźnika 

Nazwa wskaźnika 
Jedn. 
miary 

Wartość 

Rezultat 
Liczba osób mieszkających w budynkach poddanych 
renowacji 

os. 20 

Rezultat Powierzchnia terenów zrewitalizowanych ha 8,3754 

Rezultat 
Powierzchnia zabudowanych/zrehabilitowanych 
obszarów poprzemysłowych / powojskowych 

ha 2,6223 

Rezultat 
Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio 
utworzonych nowych etatów (EPC) 

szt. 10 

Źródło: opracowanie własne na podstawie RPO WL 2007-2013 
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VI.2.2. KRYTERIA WYBORU PILOTAśOWYCH PROJEKTÓW 
ORAZ KOLEJNOŚĆ ICH REALIZACJI NA OBSZARZE 
WSPARCIA II 

Zintegrowany Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Krasnystaw określa pilotaŜowe 
projekty i kolejność ich realizacji.  

Jako kryteria do oceny i wyboru pilotaŜowych projektów wybrano następujące kryteria: 

1. Wpływ projektu na rozwiązywanie głównych problemów społecznych. 

2. Wpływ projektu na jakość uŜytkowania (ułatwienia dla uŜytkowników). 

3. Czy projekt będzie miał pozytywny wpływ na politykę horyzontalną ochrony 
środowiska? 

4. Czy projekt będzie miał pozytywny wpływ na politykę horyzontalną wyrównywania 
szans? 

5. Czy projekt będzie miał pozytywny wpływ na politykę horyzontalną społeczeństwa 
informacyjnego? 

6. Czy projekt przyczynia się do osiągania celów strategicznych Miasta Krasnystaw? 

7. Czy projekt jest komplementarny w stosunku do innych realizowanych dotychczas 
projektów? 

Przy ocenie powyŜszych kryteriów przyjęto wagi w zaleŜności od waŜności danego 
kryterium. 
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Tabela 45 Kryteria wyboru pilotaŜowych projektów na obszarze wsparcia II i kolejność ich realizacji  
 

L.p. 

Nr projektu / zadania inwestycyjnego 
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1.  Wpływ projektu na rozwiązywanie głównych problemów społecznych, 
takich jak: 

     

−  redukcja przestępczości 4 0 0 1 0 
−  poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych   4 1 0 0 1 
−  usługi dla osób starszych i niepełnosprawnych 4 1 0 0 1 
−  poprawa stanu środowiska przyrodniczego 4 1 0 1 1 
−  poprawa układu komunikacyjnego 4 1 1 1 1 
−  wzrost poziomu aktywności gospodarczej 4 0 1 0 0 
2.  Wpływ projektu na jakość uŜytkowania (ułatwienia dla uŜytkowników):      

−  powstaną nowe tereny zielone lub poprawi się zagospodarowanie istniejących 
oraz zagospodarowanie nieuŜytków 

3 1 1 1 1 

−  

nastąpi  odnowienie  głównych  elementów  konstrukcji  budynku  mieszkalnego  
(dachu,  elewacji  zewnętrznej,  stolarki  okiennej  i  drzwiowej,  klatki  schodowej,  
korytarzy  wewnętrznych/ zewnętrznych, wejścia i elementy jego konstrukcji 
zewnętrznej, windy) 

3 1 0 0 1 

−  odnowione zostaną instalacje techniczne budynku mieszkalnego (wodno-
kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, teleinformatyczna) 

3 1 0 0 1 

−  
adaptacja na cele mieszkaniowe dla gospodarstw domowych o niskich dochodach  
lub dla osób o szczególnych potrzebach budynków stanowiących władz publicznych 
lub własność podmiotów działających w celach niezarobkowych 

3 1 0 0 1 

−  
zagospodarowanie terenu wokół rewitalizowanych obiektów po realizacji projektu 
będzie przyjazne dla uŜytkowników (m.in. tereny zielone, budowa miejsc 
parkingowych) 

3 1 1 1 1 

−  odzyskane zostaną zdegradowane budynki i/lub nastąpi ich przystosowanie 
ich do nowych usług gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, kulturalnych 

3 1 0 0 1 
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i społecznych 

−  
nastąpi  rewitalizacja  budynków w  celu  ich  przystosowania  do  usług  dla dzieci  
(np.  obozy  letnie),  osób  z marginalizowanych  grup  społecznych  oraz w celu  
stworzenia  nowych moŜliwości zatrudnienia dla osób zagroŜonych wykluczeniem 

3 1 0 0 1 

−  

nastąpi  ratowanie  i  dostosowanie  dziedzictwa  kulturowego,  substancji  
przemysłowej  w  celu  realizacji  inicjatyw  publicznych  (np.  konferencji  
w salach dydaktycznych wyposaŜonych w technologie multimedialne 
i udostępnionych równieŜ dla osób niepełnosprawnych) 

3 1 0 0 1 

−  
nastąpi  odzyskanie,  dostosowanie  i  ponowne  wykorzystanie  terenów  
poprzemysłowych  i  powojskowych  do  celów  nowej  działalności  gospodarczej,  
edukacyjnej,  turystycznej,  kulturalnej  i społecznej 

3 0 1 0 0 

3.  Czy projekt będzie miał pozytywny wpływ na politykę horyzontalną 
ochrony środowiska? 

2 1 1 1 1 

4.  Czy projekt będzie miał pozytywny wpływ na politykę horyzontalną 
wyrównywania szans? 

2 1 1 1 1 

5.  Czy projekt będzie miał pozytywny wpływ na politykę horyzontalną 
społeczeństwa informacyjnego? 

2 1 1 0 1 

6.  Czy projekt przyczynia się do osiągania celów strategicznych Miasta 
Krasnystaw? 

4 1 1 1 1 

7.  Czy projekt jest komplementarny w stosunku do innych realizowanych 
dotychczas projektów? 

4 1 1 1 1 

 Suma punktów uzyskanych przez projekt  54 31 30 54 

 Kolejność realizacji projektu w stosunku do innych projektów z obszaru 
wsparcia II 

 1 2 3 1 

 Kolejność realizacji projektu w stosunku do wszystkich projektów ujętych 
w ZLPR 

 2 4 5 2 

Źródło: Opracowanie Urzędu Miasta Krasnystaw 
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Biorąc pod uwagę powyŜsze kryteria, najwaŜniejszym projektem, którego realizacja 
jest pilotaŜowa na obszarze wsparcia II jest ,,CENTRUM CHARYTATYWNE CARITAS’’. 

PowyŜszy projekt w największym stopniu wypełnia kryteria i osiągnie zamierzone cele 
„Zintegrowanego Lokalnego programu Rewitalizacji dla Miasta Krasnystaw na lata 2007-
2015. Aktualizacja”. 

 

Ponadto kierując się powyŜszymi kryteriami, Zespół ds. Rewitalizacji przewidział 
następującą kolejność realizacji projektów na obszarze wsparcia II. 

1. ,,CENTRUM CHARYTATYWNE CARITAS’’ 

Krasnostawskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - modernizacja 
obiektu 

2. Rewitalizacja „starej” bazy PKS z przeznaczeniem na tereny inwestycyjne 

3. Modernizacja cmentarza 
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VII. DZIAŁANIA PLANOWANE NA OBSZARACH 
REWITALIZACJI W LATACH 2007-2010 
ORAZ 2011 - 2015 

 

 

VII.1. PLANOWANE DZIAŁANIA PRZESTRZENNE 
NA OBSZARACH REWITALIZACJI W LATACH 2009-
2014 

 

Przy określaniu planu działań przestrzennych, przewidzianych do realizacji w ramach 
„Zintegrowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Krasnystaw na lata 2007 – 
2015. Aktualizacja”, przyjęto okres programowania 2009-2014. 

Przyjęcie powyŜszego okresu programowania wynika z harmonogramów realizacji 
poszczególnych zadań. W perspektywie 2007 – 2010 nie zostanie ukończona realizacja 
Ŝadnego z projektów. RównieŜ perspektywa 2011 – 2015 nie pokrywa 
się z harmonogramami poszczególnych inwestycji. 

 

VII.1.1. PLANOWANE DZIAŁANIA PRZESTRZENNE NA OBSZARZE 
WSPARCIA I. 

Działania przestrzenne na I obszarze wsparcia obejmują zadania z zakresu wsparcia 
w infrastrukturę mieszkaniową i publiczną. Realizacja projektów z zakresu działań 
przestrzennych polegająca na odnowieniu budynków mieszkalnych, budynków 
uŜyteczności publicznej, zabytków spowoduje zahamowanie postępującej degradacji 
istniejącej zabudowy i poprawę stanu technicznego. Poprzez remont dachu, elewacji, 
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie budynków podniesiony zostanie 
standard zabudowy mieszkalnej, co korzystnie wpłynie na jakość Ŝycia mieszkańców. 
Odnowa zdegradowanej części wspólnej przestrzeni publicznej wpłynie pozytywnie 
na wzrost turystycznej atrakcyjności.  

Rewitalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego spowoduje napływ turystów, 
którzy chętniej będą przyjeŜdŜać do miasta. Dzięki temu na obszarze nastąpi rozwój 
turystyki i wzrost inwestycyjny, co przełoŜy się na wzrost zatrudnienia i eliminację biedy 
i chuligaństwa.  
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VII.1.1.1. DZIAŁANIA DOTYCZĄCE ROZWOJU INFRASTRUKTURY 
SPOŁECZNEJ, KULTURALNEJ I TURYSTYCZNEJ 

 

1. Rewitalizacja starościńskiego zespołu dworsko – folwarcznego 
wraz z historycznym parkiem w Krasnymstawie. 

 

W ramach powyŜszego projektu przewidziane są do realizacji następujące działania: 

− Remont konserwatorski dworu i adaptacja do funkcji Centrum Integracji Społecznej 
z Klubem Opiekuńczo - Wychowawczym; 

− Przebudowa i rozbudowa budynków gospodarczych z przeznaczeniem na mieszkania 
chronione i Klub Seniora z kawiarenką oraz pomieszczenia warsztatowe Centrum 
Integracji Społecznej; 

− Rozbudowa Dziennego Domu Pomocy Społecznej (adaptacja pomieszczeń, 
doposaŜenie pomieszczeń do potrzeb DDPS, funkcjonowanie ośrodka wsparcia); 

− WyposaŜenie pomieszczeń Mieszkań Chronionych, Centrum Integracji Społecznej, 
Klubu Integracji Społecznej i Krasnostawskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia 
Psychicznego w niezbędny sprzęt i urządzenia; 

− Rozbiórka budynku mieszkalnego i zbędnych budynków gospodarczych oraz części 
ogrodzenia z siatki pomiędzy terenem objętym  opracowaniem a Miejskim Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej ze względu na konieczność integracji terenu dawnego parku 
oraz spójność funkcji; 

− Budowa dróg dojazdowych,  zjazdów z dróg publicznych, ścieŜki rowerowej 
oraz parkingów, z uwzględnieniem miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych; 

− Realizacja przestrzeni publicznej (rekreacyjnej) zawierającej zieleń parkową 
w tym rekonstrukcja fragmentu parku przy dworze z konserwacją istniejących drzew, 
budowa ścieŜek pieszych, chodników, oświetlenia parkowego i małej architektury 
(ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery), placu zabaw dla dzieci oraz nowe 
nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej; 

− Wykonanie ogrodzenia. 

 

Realizacja niniejszego projektu spowoduje: 

− Przywrócenie zdegradowanym terenom podworskim wartości historycznej; 

− Nadanie terenom starościńskiego zespołu dworsko – folwarcznego 
wraz z historycznym parkiem nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych, rekreacyjnych, itp.; 

− Podniesienie jakości i atrakcyjności zdegradowanego terenu; 

− Podniesienie standardu Ŝycia mieszkańców; 

− Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej Krasnegostawu;  

− Zwiększenie potencjału społeczno-gospodarczego miasta;  

− Zwiększenie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców; 

− Zmniejszenie skali występowania na rewitalizowanym obszarze negatywnych zjawisk, 
takich jak np.: wysoki poziom ubóstwa, długotrwałego bezrobocia, niski wskaźnik 
prowadzenia działalności gospodarczej, itp. 
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2. Termorenowacja Domu Sejmikowego przy Placu 3-go Maja 29 

 

Obecny stan techniczny budynku Domu Sejmikowego wskazuje na konieczność 
kompleksowej termorenowacji, m.in. wymiany pokrycia dachowego, stolarki okiennej 
i drzwiowej, instalacji c.o., źródła ciepła i docieplenia budynku. 

Do zakresu rzeczowego projektu naleŜy: 

− wymiana pokrycia dachowego, 

− wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 

− wymiana instalacji c.o., 

− docieplenie budynku. 

 

Realizacja niniejszego projektu wpłynie na: 

− Poprawę stanu technicznego i efektywności energetycznej budynków uŜyteczności 
publicznej; 

− Zmniejszenie zuŜycia energii cieplnej oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, 
pyłów i innych spalin szkodliwych dla środowiska na terenie Miasta Krasnystaw; 

− Przywrócenie zabytkowemu obiektowi wartości historycznej; 

− Podniesienie jakości i atrakcyjności rewitalizowanego terenu; 

− Podniesienie standardu Ŝycia mieszkańców; 

− Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej Krasnegostawu;  

− Zwiększenie potencjału społeczno-gospodarczego miasta. 

 

3. Rewitalizacja zabytkowego kościoła pw. Św. Franciszka  Ksawerego 
w Krasnymstawie wraz z terenami przyległymi 

 

Do zakresu rzeczowego projektu naleŜy: 

− Wymiana pokrycia dachowego; 

− Naprawa ścian, sufitu, więźby dachowej; 

− Naprawa i rewitalizacja tynków górnych partii kościoła wraz z malowaniem 
zewnętrznym całego kościoła; 

− Osuszenie murów kaplicy; 

− Konserwacja ołtarza głównego, zakrystii i kaplicy oraz prospektu organowego; 

− Rewitalizacja placu kościelnego; 

− Konserwacja starego bastionu; 

− Wyeksponowanie fragmentów starych murów obronnych; 

− Zagospodarowanie terenu – utworzenie terenów zielonych z małą architekturą Drogi 
KrzyŜowej i parkingiem; 

− Utworzenie terenu parkowego o charakterze sakralnym i wypoczynkowym 
dla mieszkańców miasta; 

− Rewitalizacja starego wikariatu i dawnego seminarium duchownego z przeznaczeniem  
np. na izbę pamięci i pomieszczenia dla świetlicy młodzieŜowej; 
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− Wymiana systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. w budynku plebanii, ocieplenie, malowanie 
dachu. 

 

Realizacja niniejszego projektu wpłynie na: 

− Przywrócenie zdegradowanym terenom wartości historycznej; 

− Podniesienie jakości i atrakcyjności zdegradowanego terenu; 

− Podniesienie standardu Ŝycia mieszkańców; 

− Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Krasnegostawu. 

 

 

VII.1.1.2. DZIAŁANIA DOTYCZĄCE ROZWOJU INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ 

 

1. Zagospodarowanie terenu przy ul. Zamkowej (plac z krzyŜem) 

 

Teren przewidziany do rewitalizacji stanowi niezagospodarowaną przestrzeń publiczną 
w formie zielonego skweru miejskiego, wykorzystywanego przez mieszkańców 
w charakterze parkingu. Na terenie placu znajduje się krzyŜ poświęcony ofiarom 
prześladowań komunizmu oraz niezabezpieczone fragmenty piwnic byłego budynku 
Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krasnymstawie. 

Do zakresu rzeczowego projektu naleŜy: 

− budowa budynku mieszkalno – usługowego, 

− budowa parkingu, 

− wykonanie zjazdu z drogi publicznej, 

− zagospodarowanie części terenu pod zieleń publiczną, 

− upamiętnienie ofiar prześladowań komunizmu. 

 

Realizacja niniejszego projektu wpłynie na: 

− Przywrócenie zdegradowanym terenom wartości historycznej; 

− Nadanie rewitalizowanemu obszarowi nowych  funkcji społecznych, gospodarczych, 
itp.; 

− Podniesienie jakości i atrakcyjności zdegradowanego terenu; 

− Podniesienie standardu Ŝycia mieszkańców; 

− Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej Krasnegostawu;  

− Zwiększenie potencjału społeczno-gospodarczego miasta. 
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VII.1.1.3. DZIAŁANIA DOTYCZĄCE REMONTÓW I RENOWACJI 
ISTNIEJĄCYCH ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH 

 

1. Remont budynku mieszkalnego - ul. Partyzantów 12 

 

Budynek wybudowany został na początku lat 90-tych, w technologii: płyta Ŝerań, cegła, 
belit, bez dociepleń, bez zabezpieczeń ubytków energii cieplnej. Stolarka okienna 
jest tradycyjna, drewniana, niespełniająca aktualnych norm przenikalności ciepła. 

Do zakresu rzeczowego projektu naleŜy: 

− docieplenie elewacji 

Realizacja niniejszego projektu wpłynie na: 

− Zwiększenie liczby budynków posiadających termomodernizację. 

− Zwiększenie liczby mieszkańców posiadających lepszy komfort zamieszkiwania. 

− Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku. 

− Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza w wyniku zmniejszenia 
zapotrzebowania na energię. 

− Poprawa stanu technicznego i funkcjonalnego budynku. 

− Poprawa estetyki rejonu miasta. 

 

2. Remont budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej - 
ul. Piłsudskiego 16 

 

Węzeł wymiennikowy c.o. wybudowany został w latach 80-tych, według starych, 
nieekonomicznych technologii. W obecnej chwili w budynku istnieje zagroŜenie 
występowania przecieków węŜownic wymienników, co moŜe spowodować przerwy 
w ogrzewaniu lokali mieszkalnych. 

Do zakresu rzeczowego projektu naleŜy: 

− modernizacja węzła wymiennikowego c.o. 

Realizacja niniejszego projektu wpłynie na: 

− Wzrost liczby budynków posiadających nowoczesną infrastrukturę techniczną 
(budynków poddanych pewnemu etapowi termomodernizacji). 

− Zmniejszenie zuŜycia i kosztów zuŜycia energii cieplnej. 

− Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza. 

 

3. Remont budynku mieszkalnego przy ul. śurka 2 

 

Dach budynku pokryty jest blachą płaską, ocynkowaną, obecnie w duŜej części 
skorodowaną, szczególnie na połączeniach. Istniejące ocieplenie dachu nie spełnia 
aktualnych norm. 

Do zakresu rzeczowego projektu naleŜy: 

− wymiana pokrycia dachowego z dociepleniem poddasza. 
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Realizacja niniejszego projektu wpłynie na: 

− Wzrost liczby budynków poddanych etapowi docieplenia. 

− Zabezpieczenie budynku przed dalszą degradacją. 

− Zmniejszenie zuŜycia energii cieplnej w budynku. 

− Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, poprzez zmniejszenie zapotrzebowania 
na energię cieplną. 

 

4. Remont budynku mieszkalno-uŜytkowego - ul. Kościelna 3 

 

Z uwagi na zły stan techniczny pokrycia dachowego, oraz stolarki okiennej budynek 
wymaga remontu. 

Do zakresu rzeczowego projektu naleŜy: 

− wymiana stolarki okiennej,  

− wykonanie remontu pokrycia dachowego, 

− montaŜ instalacji gazu ziemnego,  

− montaŜ etaŜowej instalacji centralnego ogrzewania. 

 

Realizacja niniejszego projektu wpłynie na: 

− Poprawę estetyki budynku znajdującego się w pobliŜu Urzędu Miasta, co korzystnie 
wpłynie na ogólny wizerunek Miasta. 

 

5. Remont budynku mieszkalno-uŜytkowego - ul. Kościelna 8, 8A 

 

Budynek charakteryzuje zły stan techniczny pokrycia dachowego, który powodował 
przecieki i tym samym niszczenie lokali mieszkalnych zamieszkiwanych przez lokatorów 
wynajmujących mieszkania od Miasta Krasnystaw. 

Do zakresu rzeczowego projektu naleŜy: 

− remont pokrycia dachowego,  

− remont elewacji,  

− wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. 

− montaŜ instalacji gazu ziemnego,  

− montaŜ etaŜowej instalacji centralnego ogrzewania 

Realizacja niniejszego projektu wpłynie na: 

− Poprawę warunków mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach, 
jak równieŜ poprawa wizerunku budynku, który znajduje się w rejonie „Starówki” 
i wpływa na ogólny obraz Miasta. 



 

str. 148 

 

VII.1.2. PLANOWANE DZIAŁANIA PRZESTRZENNE NA OBSZARZE 
WSPARCIA II. 

Działania przestrzenne na II obszarze wsparcia obejmują zadania z zakresu wsparcia 
w infrastrukturę mieszkaniową i publiczną. 

Poprzez realizację zadań przestrzennych nastąpi poprawa funkcjonalna i estetyczna 
przestrzeni miejskiej, a tym samym wykreowanie miejsca interesującego 
do zamieszkania i spędzania wolnego czasu oraz stworzenie mechanizmu zachęt 
do inwestowania w nowe i istniejące obiekty na obszarze rewitalizowanym. Zakłada się, 
Ŝe w dłuŜszej perspektywie rewitalizacja części miasta przyczyni się do dyfuzji 
zainicjowanych procesów na tereny przyległe. Ponadto, rewitalizacja ma na celu 
podniesienie standardu Ŝycia najuboŜszych mieszkańców w wyniku poprawy 
ich warunków mieszkaniowych i dostępu do infrastruktury, w tym poszerzenia oferty 
mieszkaniowej adresowanej do osób o róŜnym stopniu zamoŜności, osób 
niepełnosprawnych i w starszym wieku, tzw. „prewencji” socjalnej, zabezpieczającej 
przed degradacją osób i grup zagroŜonych marginalizacją lub wykluczeniem 
oraz „naprawy” tj. powrót osób i grup bezrobotnych na rynek pracy. 

Działanie przestrzenne na obszarze II obejmują następujące zadania: 

 

VII.1.2.1. DZIAŁANIA DOTYCZĄCE ROZWOJU INFRASTRUKTURY 
SPOŁECZNEJ, KULTURALNEJ I TURYSTYCZNEJ 

 

1. Centrum Charytatywne Caritas 

 

Przedmiotem projektu jest budowa Centrum Charytatywnego Caritas, polegająca 
na przystosowaniu istniejącego budynku szkolnego i jego rozbudowie dla spełniania 
wymogów w zakresie opieki paliatywnej. Adaptacja obiektu szkoły zakłada 
jego pierwotny gabaryt tj. parter i poddasze uŜytkowe, natomiast rozbudowa 
będzie posiadała parter i piętro w części prostopadłej do budynku istniejącego i części 
boczne parterowe z poddaszem uŜytkowym. W projektowanej rozbudowie 
zaprojektowano podpiwniczenie dla pomieszczeń technicznych i magazynowych. 

Przy granicy wschodniej zaprojektowano 8 miejsc parkowania czasowego, które zostaną 
wykonane z nawierzchni kostki betonowej. Na obecnie niezagospodarowanym terenie 
wykonane zostaną nasadzenia krzewów, ogrodzenie terenu od strony zachodniej 
i północnej. Przy wjeździe na działkę z drogi zostanie wykonana brama przesuwana, 
a od ulicy naprzeciw wejścia głównego do budynku furtka. Dzięki zaadaptowaniu obiektu 
budynek będzie mieścił : 

- Hospicjum z salami dla pacjentów z obsługą pielęgniarską, zapleczem kuchennym 
i pomocniczym,  

- Pomieszczenia dla wolontariuszy  na I piętrze,  

- Mieszkanie księdza w poddaszu w budynku istniejącym,  

- Kaplicę,  

- Pomieszczenia techniczne i magazynowe w podziemiu,  

- Pokój dla osób i rodziny pacjenta. 
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Między adaptowanym budynkiem szkolnym a projektowaną rozbudową usytuowany 
zostanie węzeł komunikacyjny ze schodami i windą łączący poszczególne funkcje 
ale umoŜliwiające ich wydzielenie. Na osobnych wejściach przewidziano: 

- wejście do zaplecza kuchennego,  

- wejście do mieszkania księdza,  

- wejście do pokoju dla osób z rodziny pacjenta,  

- wejście do pomieszczeń technicznych. 

Zasadniczym celem projektu jest oŜywienie i nadanie nowych funkcji społecznych 
niewykorzystywanemu budynkowi szkoły połoŜonemu w bliskim centrum Krasnegostawu. 
Realizacja projektu będzie polegała na pracach związanych z adaptacją obiektu 
oraz jego rozbudową. W wyniku podjętych działań zostanie przywrócony na nowo teren 
byłej szkoły, aktualnie nieuŜytkowany, powstaną parkingi, chodniki, zagospodarowana 
zostanie zieleń poprzez nasadzenie niskich krzewów. W powstałym Centrum powstanie 
hospicjum, centrum wolontariatu,  sala wykładowa.  

W efekcie realizacji projektu na terenie Krasnegostawu powstanie instytucja świadcząca 
pomoc dla osób nieuleczalnie chorych z terenu całego województwa. Centrum stanie 
się teŜ miejscem organizowania konferencji, spotkań związanych z szeroko pojętą 
tematyką społeczną. 

 

2. Krasnostawskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - 
Modernizacja obiektu 

 

Budynek, po opuszczeniu przez MDK został przekazany przez Starostwo Powiatowe 
w Krasnymstawie Krasnostawskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
w dniu 26 stycznia 2009 roku na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej, Biura Karier 
dla osób niepełnosprawnych, Biura Informacyjno – Konsultacyjnego, Ośrodka 
Szkoleniowego oraz innych działań statutowych  Stowarzyszenia. 

Stan techniczny budynku nie pozwalał na prowadzenie wymienionych zadań. 

Do zakresu rzeczowego projektu naleŜy: 

- likwidacja zagrzybienia budynku, 

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 

- wymiana pokrycia dachowego, 

- termomodernizacja obiektu, 

- wymiana podłóg. 

Celem projektu jest zapewnienie warunków do prowadzenia terapii zajęciowej 
i innych działań na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 

3. Modernizacja cmentarza przy ul. Poniatowskiego 

 

Cmentarz grzebalny rzymsko – katolicki i prawosławny załoŜony w latach dwudziestych 
XIX wieku, w swoich dziejach trzykrotnie powiększany. Wpisany do rejestru zabytków 
27.08.1985r. Cmentarz z trzech stron otoczony murem obecnie mocno zniszczonym 
i wymagającym natychmiastowej interwencji. Podzielony na kwatery, poprzecinany siecią 
alejek wymagających utwardzenia, z duŜą ilością zabytkowych nagrobków: mauzoleum 
Kauffmanów z połowy XIX wieku, z grobowcem Drzewickich, z licznymi przykładami 
klasycystycznych nagrobków, ozdobnych krzyŜy Ŝeliwnych z przełomu  XIX i XX wieku, 
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o dość róŜnicowanej dekoracji plastycznej oraz rzeźbą figuralno – nagrobną z okresu 
międzywojennego. Wiele z tych pomników wymaga konserwacji lub odrestaurowania. 
Wartość cmentarza wzbogaca stary drzewostan reprezentowany przez lipy, klony, 
jesiony, modrzew w postaci alei i szpalerów drzew. Ze 120 znajdujących się 
na cmentarzu drzew ok. 60 wymaga pielęgnacji, przycięcia, usunięcia uschniętych 
konarów. Na cmentarzu brakuje oświetlenia co jest przyczyną dewastacji przez grupy 
młodzieŜy pod wpływem alkoholu i środków odurzających oraz zaśmiecania nagrobków. 

Do zakresu rzeczowego projektu zalicza się: 

- renowacja walącego się ogrodzenia – 2500 mb, 

- budowa alejek – 5000 mb,  

- wykonanie nowych bram wjazdowych i wejściowych – 10 szt., 

- remont i rozbudowa kaplicy pogrzebowej – 40 m2,  

- remont zabytkowych pomników – 15 szt., 

- budowa oświetlenia cmentarza, 

- uporządkowanie drzewostanu  - 120 szt. 

Realizacja niniejszego projektu spowoduje: 

- ochronę obiektów dziedzictwa narodowego, 

- redukcję przestępczości 

 

VII.1.2.2. DZIAŁANIA DOTYCZĄCE ROZWOJU INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ 

1. Rewitalizacja „starej” bazy PKS z przeznaczeniem na tereny inwestycyjne. 

 

Teren „starej” bazy PKS połoŜony jest  ok. 1 km od centrum miasta. 
Jest to nieruchomość gruntowa niezabudowana z uzbrojeniem w kanalizację sanitarną 
(ø 600 mm; Vipro), wodociąg (ø 100 mm; PCV), energię elektryczną i gaz (ø 150 mm; 
PE; śred. ciśnienia). Cały teren działki jest ogrodzony. Obszar ten stanowi idealne 
miejsce dla lokalizacji strefy inwestycyjnej. W chwili obecnej ulega on stale postępującej 
degradacji. 

Do zakresu rzeczowego projektu zalicza się: 

- odnowa i uporządkowanie przestrzeni publicznej, 

- dostosowanie terenów pod inwestycje,  

- budowa parkingu, 

- zagospodarowanie części terenu pod zieleń publiczną. 

Realizacja niniejszego projektu wpłynie na: 

- Poprawę atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Krasnystaw; 

- Podniesienie jakości i atrakcyjności zdegradowanego terenu; 

- Nadanie terenom „starej” bazy PKS nowych  funkcji gospodarczych. 
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VII.2. PLANOWANE DZIAŁANIA GOSPODARCZE 
NA OBSZARACH WSPARCIA 

 

Miasto Krasnystaw wspiera przedsiębiorczość i działania gospodarcze m.in. 
poprzez organizację stref lokalnej aktywności gospodarczej, której celem jest wspieranie 
przedsiębiorczości i kreowanie nowoczesnej gospodarki wzmacniającej pozycję 
Krasnegostawu w województwie lubelskim. 

W tym celu Miasto zaplanowało następujące strefy lokalnej aktywności gospodarczej: 

• strefa zlokalizowana przy ul. Kościuszki, ul. Polewanej o powierzchni ok. 15 ha  

• tereny za Spółdzielnią Mleczarską przy projektowanej trasie Warszawa - Hrebenne 
o powierzchni ok.  20 ha  

• innych stref aktywności gospodarczej, w tym terenów przy ul. Rejowieckiej. 

W dziedzinie wsparcia gospodarczego dla mikro, małych i  średnich przedsiębiorstw 
wiodącą rolę pełni Lubelska Fundacja Rozwoju (LFR), która w Krasnymstawie posiada 
swój oddział przy Placu 3 Maja 28. 

Lubelska Fundacja Rozwoju (LFR), jedną z pierwszych Agencji Rozwoju Regionalnego 
w Polsce. Została utworzona we wrześniu 1991 roku z inicjatywy instytucji 
zaangaŜowanych w rozwój gospodarczy województwa lubelskiego.  

Misją Lubelskiej Fundacji Rozwoju jest wspieranie rozwoju gospodarczego Regionu 
Lubelskiego, w szczególności podejmowanie działań na rzecz sektora mikro, małych 
i średnich przedsiębiorstw. 

Fundacja realizuje swoją misję poprzez pozyskiwanie i wdraŜanie projektów pomocowych 
finansowanych ze źródeł zewnętrznych. W czasie 18-letniej działalności Fundacja 
zrealizowała ponad 200 projektów w ramach dostępnych programów pomocowych, 
dofinansowywanych tak z krajowych, jak i z zagranicznych źródeł. Większość projektów 
finansowana była z funduszy Unii Europejskiej. Inicjatywy te koncentrowały 
się na tworzeniu i wsparciu istniejących przedsiębiorstw przyczyniając się do rozwoju 
społeczno-gospodarczego województwa lubelskiego. 

 

Usługi świadczone przez LFR to m. in.: 

• usługi finansowe: poręczenia kredytów, poŜyczki i inwestycje kapitałowe,  

Lubelska Fundacja Rozwoju, wykorzystując w swojej działalności finansowe instrumenty 
wspierania przedsiębiorczości stosowane w Europie, oferuje poręczenia kredytowe, 
poŜyczki i inwestycje kapitałowe. 

Poręczenia kredytów udzielane są mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, 
którzy spełniają wymogi banku, ale nie mogą uzyskać kredytu ze względu na brak 
wystarczającego zabezpieczenia. 

Mikro i mali przedsiębiorcy mogą liczyć równieŜ na kapitał w postaci poŜyczki. PoŜyczka 
moŜe być przeznaczona na dowolny cel związany z działalnością gospodarczą. 
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Oferta venture capital ma zaś na celu wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych małych 
i średnich przedsiębiorstw w postaci dostarczenia średnio- lub długookresowego kapitału 
w wysokości do 200.000 USD. 

 

• udzielanie dotacji z funduszy Unii Europejskiej,  

LFR jest równieŜ zaangaŜowana we wdraŜanie funduszy strukturalnych na terenie 
województwa lubelskiego, odpowiadając za administrowanie instrumentami wsparcia 
przedsiębiorczości w ramach programów regionalnych. 

 

• usługi informacyjno-doradcze, 

Usługi informacyjno - doradcze świadczone przez Lubelską Fundację Rozwoju 
są adresowane do przedsiębiorców, osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności 
gospodarczej, zarówno w kraju jak i za granicą oraz do samorządów lokalnych. 

Przedsiębiorcy zatrudniający do 249 pracowników mogą korzystać z szerokiego wachlarza 
bezpłatnych usług informacyjnych związanych  z prowadzeniem działalności gospodarczej 
w Polsce, które są świadczone przez Regionalny Punkt Konsultacyjny.  
Podmioty gospodarcze,  zainteresowane rozszerzeniem swojej działalności na nowe rynki 
zagraniczne mogą uzyskać niezbędne informacje i pomoc doradczą związaną 
z rozpoczynaniem i prowadzeniem działalności w wybranych krajach członkowskich Unii 
Europejskiej, korzystając z usług "Enterprise Europe Network".  

Ponadto Fundacja realizuje program "Gmina Przyjazna Inwestorowi", w ramach którego 
przygotowuje pracowników samorządów lokalnych  do samodzielnej pracy z inwestorem 
zewnętrznym. Przedstawiciele samorządów, które przystąpią do programu, uczestniczą 
w cyklu szkoleń oraz konsultacji mających na celu prezentację najskuteczniejszych 
technik i narzędzi słuŜących przyciąganiu potencjalnych inwestorów, zarówno krajowych 
jak i zagranicznych, na teren gminy oraz przygotowanie do profesjonalnej pracy 
z inwestorem zewnętrznym. 

 

• usługi szkoleniowe,  

Głównym celem działalności szkoleniowej LFR jest stymulowanie rozwoju zawodowego 
pracowników przedsiębiorstw, administracji rządowej i samorządowej, osób bezrobotnych 
poprzez organizowanie studiów podyplomowych oraz szkoleń wspomaganych zajęciami 
z wykorzystaniem Internetu, jak równieŜ realizacja projektów szkoleniowych 
finansowanych ze środków Unii Europejskiej. 

 

• pośrednictwo pracy i usługi na rzecz osób bezrobotnych. 

Lubelska Fundacja Rozwoju na podstawie wpisu do rejestru agencji zatrudnienia 
prowadzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej numer 422/1a, świadczy 
usługi agencji pośrednictwa pracy w zakresie pośrednictwa pracy na terenie kraju. 

Pośrednictwo pracy i inne usługi na rzecz bezrobotnych świadczone są poprzez sieć 
Oddziałów Lubelskiej Fundacji Rozwoju.  
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Oprócz pośrednictwa pracy, LFR prowadzi i organizuje inne formy wsparcia osób 
bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia, takie jak: 

• sesje Klubu Pracy,  

• giełdy pracy,  

• organizowanie bezpłatnych porad prawnych, psychologicznych, dyŜurów doradców 
zawodowych,  

• udostępnianie sprzętu komputerowego, internetu w celu poszukiwania pracy 
i przygotowywania dokumentów aplikacyjnych.  

 

Business & Innovation Centre (BIC) 

Business & Innovation Centre (BIC) w Lublinie jako regionalna jednostka ma na celu 
wsparcie innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorców 
z Województwa Lubelskiego. 

Utworzenie BIC w ramach struktury Lubelskiej Fundacji Rozwoju jest odpowiedzią 
na rosnące zapotrzebowanie wśród MŚP na usługi informacyjne, doradcze i finansowe 
z zakresu wdraŜania innowacyjnych rozwiązań, oraz potrzebą integracji sektora 
przedsiębiorstw ze środowiskiem akademickim oraz jednostkami naukowo-badawczymi 
skupionymi w lubelskich uczelniach. 

Misją BIC jest dostarczanie usług słuŜących rozwojowi gospodarczemu regionu poprzez: 

• Wsparcie tworzenia nowych, innowacyjnych przedsiębiorstw  

• Pomoc w modernizacji, zwiększaniu innowacyjności i dywersyfikacji działań 
istniejących przedsiębiorstw 

 
Business & Innovation Centre oferuje bezpłatne usługi dla innowacyjnych 
przedsiębiorców w zakresie: 

• informacji i doradztwa w zakresie źródeł finansowania projektów innowacyjnych 
(dotacje UE, fundusze inwestycyjne)  

• poszukiwania partnerów do udziału w projektach badawczych i pilotaŜowych 
realizowanych we współpracy z innymi partnerami (Fundusze Strukturalne, 
programy badawcze UE, projekty pilotaŜowe Regionalnej Strategii Innowacji)  

• ułatwiania dostępu do specjalistycznych usług doradczych i szkoleń w zakresie 
wdroŜeń innowacyjnych w przedsiębiorstwach  

• nawiązywania kontaktów z instytucjami naukowo-badawczymi   

• BIC oferuje równieŜ dostęp do bezpłatnych baz danych, krajowych 
i międzynarodowych  instytucji wsparcia innowacji i transferu technologii 
(m.in. Europejskiego Stowarzyszenia Transferu Technologii, Innowacji i Informacji 
Przemysłowej (TII) z siedzibą w Luksemburgu). 
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VII.3. PLANOWANE DZIAŁANIA SPOŁECZNE NA OBSZARACH 
WSPARCIA 

 

Na przestrzeni ostatnich lat zauwaŜalny jest problem ograniczenia w dostępie 
do zatrudnienia osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym. Realizacja polityki 
społecznej i dąŜenie do zaspokajania potrzeb społeczeństwa jest jednym z głównych 
zadań, które stoją w tej chwili przed samorządem. Wśród najwaŜniejszych elementów 
polityki społecznej naleŜy wymienić przeciwdziałanie wykluczeniu i aktywne wsparcie 
grup wieloproblemowych (ubogich, bezrobotnych, niepełnosprawnych, chorych, 
uzaleŜnionych, starszych).  

Z analizy danych zawartych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta 
Krasnystaw na lata 2007 – 2013 przyjętej w czerwcu 2007r. uchwałą nr VII/58/2007 
Rady Miasta Krasnystaw wynika, Ŝe kluczowymi kierunkami działań są m.in: 

• Wzmocnienie polityki prorodzinnej poprzez tworzenie systemu opieki i wsparcia 
dzieci i młodzieŜy, 

• Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym 
jako waŜny element walki z ubóstwem i bezrobociem, 

• Poprawa warunków Ŝycia osób starszych poprzez zmniejszenie wykluczenia 
społecznego tych osób oraz łagodzenie występujących problemów. 

 

VII.3.1. DZIAŁANIA DOTYCZĄCE PRZECIWDZIAŁANIA 
WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU, ZAPOBIEGANIU 
ZJAWISKU BEZROBOCIA I ROZWOJU ZASOBÓW 
LUDZKICH 

VII.3.1.1. CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 

Zgodnie z 2 celem strategicznym ukierunkowanym na aktywizację zawodową                     
i społeczną osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym waŜnym elementem walki                        
z ubóstwem i bezrobociem jest prowadzenie aktywnych form ograniczających proces 
marginalizacji społecznej i zawodowej. 

Według danych statystycznych Powiatowego Urzędu Pracy w  Krasnymstawie                    
na koniec roku 2009 na terenie miasta Krasnegostawu odnotowano 1 275 
zarejestrowanych bezrobotnych osób. Problem bezrobocia ma swoje odzwierciedlenie 
w systemie pomocy społecznej. Rodziny i osoby borykające się z brakiem moŜliwości 
zatrudnienia są jedną z liczniejszych grup klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Krasnymstawie i w roku 2009 r. stanowiły 28,73% (625 osób) ogółu rodzin 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Osoby te w większości nie posiadają 
przygotowania zawodowego adekwatnego do potrzeb rynku pracy, nie posiadają 
umiejętności pełnienia prawidłowych ról społecznych, jak równieŜ borykają 
się z problemem niskiej samooceny, spadkiem kondycji psychicznej oraz z poczuciem 
osamotnienia, odrzucenia i zagubienia. 
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PowyŜsze problemy wywołują poczucie niesprawiedliwości oraz bezradności,                     
a w konsekwencji prowadzą do wykształcenia się w tych osobach postawy biernej, 
roszczeniowej i pociągają za sobą zjawisko zepchnięcia poza margines społeczny. Dlatego  
teŜ konieczne jest podjęcie stosownych działań mających na celu wyrównanie szans 
tych osób na rynku pracy.  

Wychodząc na przeciw powyŜszym potrzebom postanowiono utworzyć Centrum Integracji 
Społecznej, którego celem jest  reintegracja zawodowa i społeczna osób zagroŜonych 
wykluczeniem społecznym.  

 

Głównym celem Centrum Integracji Społecznej jest reintegracja zawodowa i społeczna 
osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym. 

Główny cel programu będzie realizowany, poprzez poniŜsze cele szczegółowe: 

• nabywanie umiejętności pozwalających na pełnienie prawidłowych ról społecznych, 

• podniesienie  i nabywanie kwalifikacji zawodowych, 

• nabywanie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami 
pienięŜnymi. 

Zajęcia prowadzone w Centrum realizowane  będą w ramach: 

• reintegracji społecznej – działaniach mających na celu odbudowanie 
i podtrzymanie u osoby uczestniczącej  w zajęciach w Centrum Integracji 
Społecznej umiejętności uczestniczenia w Ŝyciu społeczności lokalnej i pełnienia 
ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu poprzez cykl zajęć 
dostosowanych do potrzeb indywidualnych uczestników opartych na: diagnozie 
osobowościowej uczestników, prowadzenie  grup wsparcia, zajęciach psycho – 
edukacyjnych w zakresie kształtowania prawidłowych ról społecznych, 
propagowaniu alternatywnych form spędzania wolnego czasu.  

• oraz  reintegracji zawodowej – działaniach mających na celu odbudowanie                           
i podtrzymanie u osoby uczestniczącej w zajęciach w Centrum Integracji 
Społecznej zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy 
poprzez: cykl zajęć z Trenerem Pracy – Doradcą Zawodowym, Kursy, szkolenia 
podnoszące umiejętności i kwalifikacje zawodowe,  działania zatrudnieniowe  
(staŜe, zatrudnienia subsydiowane itp.), oraz uczestnictwo w działalności 
wytwórczej Centrum związanej z prowadzeniem pracowni stolarskiej 
i poligraficznej. 

Uczestnictwo w Centrum będzie dobrowolne i bezpłatne. Uczestnictwo w zajęciach 
organizowanych przez Centrum odbywało się będzie na podstawie: 

Uczestnikami zajęć w Centrum będą mogły być osoby zagroŜone lub dotknięte 
wykluczeniem społecznym, a więc osoby które ze względu na swoją sytuację Ŝyciową 
nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb Ŝyciowych  
i znajdują  się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemoŜliwiającej lub ograniczającej 
uczestnictwo w Ŝyciu zawodowym, społecznym i rodzinnych oraz zgodnie z zapisem 
ustawy o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003r. (Dz.U. z 2003r. Nr 122 
poz.1143),  w szczególności: 
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• bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, 
w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, 

• uzaleŜnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie 
lecznictwa odwykowego, 

• uzaleŜnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu 
programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej, 

• chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego , 

• bezrobotni, w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, 
pozostający bez pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy, 

• zwalniani z zakładów karnych, mający trudności w integracji w środowiskiem,                            
w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, 

• uchodźcy realizujący indywidualny program integracji - w rozumieniu przepisów 
o pomocy społecznej, 

• osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. 

   

Katalog grup kwalifikujących się do uczestnictwa w Centrum moŜe zostać rozszerzony 
o inne osoby, w zaleŜności od potrzeb wynikających z rozeznania środowiska lokalnego. 

 

VII.3.1.2. MIESZKANIA CHRONIONE DLA OSÓB STARSZYCH 

Zgodnie z załoŜeniami jednego z głównych celów strategicznych pn. poprawa warunków 
Ŝycia osób starszych poprzez zmniejszenie wykluczenia społecznego tych osób 
oraz łagodzenie występujących problemów jest zapewnienie opieki i wsparcia osobom 
starszym niezdolnym do samodzielnego funkcjonowania w środowisku.  

Z danych szacunkowych GUS wynika, iŜ w najbliŜszych latach na około 60% ludności  
w wieku produkcyjnym przypadać będzie 40% ludności w wieku nieprodukcyjnym, 
z czego ludność w wieku poprodukcyjnym stanowić będzie 26,9% ogółu. Z godnie 
z trendem demograficznym na terenie Krasnegostawu w ostatnich latach zauwaŜa 
się znaczny wzrost liczby osób w wieku starszym. W 2009 roku ze świadczeń pomocy 
społecznej skorzystało ponad 200 osób starszych w wieku 61 lat i więcej, co stanowi 20% 
wszystkich osób korzystających, z czego osoby starsze Ŝyjące w jednoosobowych 
gospodarstwach domowych  stanowiły ponad 50% ogółu osób starszych.   

Z diagnozy środowisk tych osób zauwaŜa się systematyczny proces marginalizacji                
i izolacji społecznej. Osoby te, oprócz problemów związanych z niewystarczającymi 
środkami finansowymi borykają się z długotrwałymi chorobami, niewystarczającą opieką 
rodzinną lub całkowitym brakiem rodziny. Dlatego teŜ, chcąc uniknąć całkowitej 
dezintegracji społecznej tej grupy osób Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podjął 
działania zmierzające do utworzenia Mieszkań Chronionych dla osób starszych. Głównymi 
zamierzeniami Mieszkań są: 
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� przez jak najdłuŜszy okres czasu utrzymanie osób starszych w ich bliskim 
środowisku zamieszkania zgodnie z tezą iŜ, starych drzew się nie przesadza, 
które z racji wieku, zdrowia nie są w stanie samodzielnie funkcjonować;  

� stworzenie alternatywy do kierowania osób starszych do Domów Pomocy 
Społecznej, często znajdujących się w innej odległej miejscowości. 

Niezwykle waŜne jest usytuowanie Mieszkań Chronionych w niedalekich odległościach 
od najwaŜniejszych instytucji z punku widzenia osób starszych tj. ośrodka zdrowia, 
ośrodka pomocy społecznej oraz kościoła. Planowane umiejscowienie Mieszkań spełnia 
wszystkie ww. przesłanki. 

Głównym celem Mieszkań Chronionych dla osób starszych jest wydłuŜenie okresu 
aktywności społecznej osób starszych.  

Osiągnięcie celu głównego warunkowane jest  celami szczegółowymi: 

� rehabilitacja społeczna osób starszych, 

� tworzenie systemu oparcia społecznego, 

� stworzenie alternatywy dla zakładów zamkniętych, 

� zmniejszenie poczucia izolacji. 

Ponadto w ramach funkcjonowania Mieszkań osoby starsze będą miały moŜliwość 
uczestnictwa w aktywnych formach spędzania czasu wolnego oraz zostaną czynnie 
włączone w funkcjonowanie Klubu dla seniorów, wraz z kawiarenką. 

W miarę występujących potrzeb w Mieszkaniach zapewniana będzie fachowa opieka, 
a takŜe opieka całodobowa.  

 

Mieszkania Chronione przeznaczone będą dla osób starszych, samotnych, 
niepełnosprawnych, które ze względu na trudną sytuację Ŝyciową, wiek, 
niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym 
Ŝyciu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej 
opieki specjalistycznej. 

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam 
przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego Ŝycia 
lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie 
chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji 
ze społecznością lokalną. Całość postępowania w zakresie przyznania pomocy w formie 
usług mieszkania chronionego, prowadzona będzie, przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Krasnymstawie.  
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VII.3.1.3. KLUB SENIORA 

Zgodnie z kierunkami działań celu strategicznego skierowanego do osób starszych, 
niezwykle waŜne jest podejmowanie działań zmierzających do aktywizacji społecznej, 
kulturowej oraz edukacyjnej osób starszych, które z racji wieku ulegają systematycznej 
degradacji i izolacji społecznej. Dlatego teŜ, utworzenie Klubu Seniora stworzy warunki 
do włączenia seniorów do aktywnych społeczności lokalnych. 

Głównym celem Klubu seniora będzie aktywizacja społeczna osób starszych 
z Krasnegostawu.   

Osiągnięcie celu głównego warunkowane jest celami szczegółowymi: 

- zmniejszenie izolacji społecznej osób starszych, 

- zwiększenie poczucia bezpieczeństwa socjalnego, 

- zwiększenie poczucia bycia potrzebnym, 

- promocja osób starszych w środowisku lokalnym. 

W miarę występujących potrzeb wynikających z realizowanych programów do Klubu 
włączani będą specjaliści wspierający aktywność i rozwój osób starszych. Do działań 
w Klubie włączani będą czynnie wolontariusze. 

Funkcjonowanie Klubu seniora oparte będzie na realizacji programu aktywizacyjnego 
osoby starsze w Krasnymstawie. W klubie odbywały się będą stałe zajęcia tematyczne.  

 

VII.3.2. DZIAŁANIA DOTYCZĄCE TWORZENIA RÓWNYCH SZANS 
I AKTYWIZACJI ŚRODOWISK DZIECIĘCYCH 
I MŁODZIEśOWYCH 

VII.3.2.1. ŚWIETLICA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA 

Prowadzone od wielu lat w Polsce i na świecie badania nad rodziną dowodzą, 
Ŝe niezaleŜnie od kontekstu kulturowego, historycznego i społeczno-ekonomicznego 
rodzina nadal jest podstawowym elementem struktury, a pełnione przez nie funkcje 
są nie do zastąpienia, dlatego teŜ, wzmocnienie polityki prorodzinnej poprzez tworzenie 
systemu opieki i wsparcia dzieci i młodzieŜy stało się jednym z głównych celów 
strategicznych. 

Z danych statystycznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie 
spośród 940 rodzin (ok. 2 000 osób) korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 
w 2009 roku 37% ogółu stanowią rodziny wychowujące dzieci. W powyŜszej grupie 
społecznej wychowywanych jest 595 dzieci w grupach wiekowych:  

� 0 – 6 lat – 149 dzieci, 

� 7- 13 lat – 260 dzieci, 

� 14-18 lat – 186 dzieci. 
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Najliczniejszą grupą wiekową wśród dzieci wychowywanych przez klientów pomocy 
społecznej jest przedział wiekowy od 7 - 13 roku, który stanowi ok. 44% ogółu dzieci. 

Dzieci te wychowywane są w rodzinach z wieloma problemami, czyli takimi,                      
w których oprócz problemu związanego z niskim statusem materialnym występują 
inne problemy związane np.: ze znalezieniem pracy, z długotrwałą chorobą któregoś 
z członków rodziny, z uzaleŜnieniami, z niepełnosprawnością oraz trudnościami 
wychowawczymi. 

W rodzinach tych bardzo często występują zakłócenia relacji rodzinnych, 
które bezpośrednio wpływają  na procesy wychowawcze dzieci. W związku z tym rodziny 
te są mniej spójne, słabej rozwinięte i częściej dotknięte konfliktami. Dzieci te w wyniku 
nie wystarczającego wsparcia doświadczają złoŜonych problemów emocjonalnych, 
borykają się z problemem opanowania materiału szkolnego  co  w konsekwencji pociąga 
za sobą przejmowanie dysfunkcyjnych wzorców zachowań. Identyfikacja powyŜszego 
problemu ukazuje iŜ, minimalizacja  negatywnych postaw u tych dzieci  jest moŜliwa 
do osiągnięcia przy zastosowaniu systemowych i kompleksowych form wsparcia jakim 
jest stworzenie moŜliwości uczestnictwa dzieciom w świetlicy opiekuńczo – 
wychowawczej jako placówki wsparcia dziennego. Zadaniem świetlicy będzie pomoc 
dzieciom wywodzącym się z rodzin z wieloma problemami w pokonywaniu trudności 
szkolnych oraz organizowaniu czasu wolnego. 

Głównym celem Świetlicy jest wspieranie funkcji opiekuńczo – wychowawczej rodzin 
z wieloma problemami.  

Osiągnięcie celu głównego warunkowane jest  celami szczegółowymi: 

� pomoc dzieciom w pokonywaniu trudności szkolnych, 

� nabywanie umiejętności  pełnienia prawidłowych ról  i funkcji społecznych, 

� organizację czasu wolnego, 

� spajanie rodzin poprzez edukację. 

Działalność Świetlicy oparta będzie na realizacji Programu dostosowanego do potrzeb 
uczestników. W ramach wsparcia uczestnicy Świetlicy będą mieli moŜliwość skorzystania 
z : 

� grupowych oraz indywidualnych zajęć edukacyjnych prowadzonych 
przez wychowawcę lub wolontariuszy, 

� aktywnych form spędzania czasu wolnego, 

� grupowych oraz indywidualnych porad psychologicznych (w miarę występujących 
potrzeb). 

Ponadto w czasie wolnym od nauki Świetlica będzie mogła organizować wypoczynek 
dla dzieci z rodzin z wieloma problemami z róŜnych grup wiekowych. 

W działaniach wychowawczych organizowanych w Świetlicy włączani będą rodzice dzieci. 

Świetlica opiekuńczo – wychowawcza  prowadzona będzie w ramach struktur Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie. 
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Nadzór nad  Świetlicą sprawował będzie Dyrektor Ośrodka. Za działanie Klubu 
odpowiedzialny będzie Kierownik, wyznaczony przez Dyrektora.  Do zadań Kierownika 
naleŜała będzie organizacja i prawidłowa realizacja zaplanowanych form wsparcia. 

W Świetlicy zatrudniani będą w miarę występujących potrzeb: psycholog,  pedagog,  
animator. Ponadto, do pracy z dziećmi przewiduje się zaangaŜowanie wolontariuszy. 

   

VII.3.3. DZIAŁANIA DOTYCZĄCE WALKI Z PATOLOGIAMI 
SPOŁECZNYMI 

VII.3.3.1. PROGRAM TERAPEUTYCZNY DLA OSÓB UZALEśNIONYCH 
I WSPÓŁUZALEśNIONYCH OD ALKOHOLU  

Na terenie Miasta Krasnystaw funkcjonuje program terapeutyczny dla osób uzaleŜnionych 
i współuzaleŜnionych od alkoholu. Realizowany jest w publicznej placówce lecznictwa 
odwykowego w formie ambulatoryjnej Poradni Terapii UzaleŜnień SP ZOZ 
oraz w stacjonarnych placówkach, szpitalach ościennych miast: Chełm, Hrubieszów, 
Radecznica, Lublin. DuŜą rolę w zakresie pomocy rodzinom z problemami uzaleŜnień 
odgrywają grupy wsparcia oraz porady specjalistyczne prowadzone w ramach działalności 
statutowej przez organizacje pozarządowe: 

� Klub Abstynenta „ODNOWA" w Krasnymstawie 

� Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE" w Lublinie, 

� Fundacja Pomocy Osobom UzaleŜnionym i ich Rodzinom w Dołdze. 

 

Na obszarze miasta Krasnystaw funkcjonuje Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych dla Miasta Krasnystaw na rok 2010, który reguluje 
funkcjonowanie i udzielanie pomocy osobom uzaleŜnionym i współuzaleŜnionym 
od alkoholu. 

 

PoniŜej zostały przedstawione zadania w zakresie walki z alkoholizmem. 
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Tabela 46 Zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Nr 
zad. 

Cele szczegółowe 
zadanie do realizacji 
(sposób realizacji) 

Termin 
realizacji 

Partnerzy 
bezpośredni, 
realizatorzy 

Wskaźniki realizacji celów 

1 2 4 5 6 

1 

Cel Szczegółowy: 
Prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej i edukacji społecznej, w szczególności 
dzieci i młodzieŜy, na temat podnoszenia świadomości zagroŜeń, jakie niesie spoŜywanie 
alkoholu i stosowanie przemocy. 

1.1 

Systematyczne wdraŜanie programów i działań 
profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu alkoholizmu, 
narkomanii, przemocy, agresji, postaw asertywnych 
oraz wdraŜanie zasad szeroko pojętego bezpieczeństwa. 
Realizacja programów:,, śyj normalnie", „ Zachowaj 
trzeźwy umysł", Jestem bezpieczny", „ Czarodziej", 
„Mamo, tato nic pal", „ ART.-TAZ" oraz inne programy 
zgodnie ze szkolnymi harmonogramami działań 
profilaktycznych. 

1.2 

Promocja zdrowia i trzeźwego stylu Ŝycia, wolnego 
od nałogów, w grupach młodzieŜowych w trakcie trwania 
róŜnego typu lokalnych imprez kulturalnych, festynów 
ulicznych, konkursów tematycznych, happeningów. 

2007 - 2015 

Pełnomocnik 
Burmistrza ds. 
Profilaktyki, 

Dyrektorzy szkół, 
Poradnia 

Psychologiczno 
Pedagogiczna, 
Komenda 

Powiatowa Policji 

1.3 

Podejmowanie działań zmierzających do ograniczania 
moŜliwości zakupu i spoŜycia alkoholu przez 
niepełnoletnich poprzez szkolenie sprzedawców napojów 
alkoholowych, udział w ogólnopolskiej kampanii 
edukacyjno -informacyjnych na temat zakazu sprzedaŜy 
alkoholu nieletnim, prowadzenie akcji informacyjnej 
wśród młodzieŜy i sprzedawców. Udział w kampanii 
„Sprawdź, czy twoje picie jest bezpieczne", „Nie bo tak", 
„Wyhamuj w porę". 

2007 - 2015 
Pełnomocnik 
MKRPA, 

Dyrektorzy Szkół 

1.4 
Edukacja społeczności lokalnej, współpraca z mediami, 
prezentacja wiedzy na temat skutków picia szkodliwego, 
wpływu środków psychoaktywnych na zdrowie człowieka. 

2007 - 2015 Pełnomocnik MKRPA 

1.5 Diagnoza i monitoring rozmiaru zjawiska uŜywania 2007 - 2015 Dyrektorzy Szkół, 

1 .ObniŜenie wskaźnika ok. 5% 
młodzieŜy poniŜej 18 roku Ŝycia, 
spoŜywającej napoje alkoholowe 
oraz zaŜywającej środki 
psychoaktywne. 
2. ObniŜenie wskaźnika ok. 5% 
uczniów zachowujących się 
agresywnie w szkole i poza nią. 
3. Wzrost liczby młodzieŜy, 
rodziców i nauczycieli, 
uczestniczących w szkolnych 
programach profilaktycznych. 
4. Wzrost liczby osób 
profesjonalnie przygotowanych 
do realizacji programów 
profilaktycznych. 
5. Poprawa bezpieczeństwa 
mieszkańców poprzez 
zmniejszenie ilości przestępstw 
i wykroczeń spowodowanych 
przez sprawców będących 
pod wpływem alkoholu, 
w szczególności nietrzeźwych 
kierowców. 
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i naduŜywania alkoholu, środków psychoaktywnych 
oraz stosowania agresji i przemocy wśród młodzieŜy 
szkolnej na podstawie badań ankietowych. 

raz w roku 

1.6 

Wspólna z Komendą Powiatową Policji organizacja 
kampanii edukacyjnej w zakresie prowadzenia 
edukacyjnej na rzecz eliminacji spoŜywania alkoholu 
przez kierowców. Współpraca w tym zakresie 
z ośrodkami kształcenia kierowców. 

1 półrocze 
2007 - 2015 

Komenda 
Powiatowa Policji 

2 

Cel Szczegółowy: 
Podejmowanie działań zmierzających do aktywizacji społeczności lokalnej w kierunku rozwijania 
zainteresowań młodzieŜy poprzez tworzenie miejsc i form aktywnego spędzania wolnego czasu, 
rozwijania zainteresowań i talentów, prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych. 

2.1 

Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci 
i młodzieŜy w ramach kontynuacji projektu „Budowa 
ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej 
w Krasnymstawie" w Zespole Szkół Nr 5. 

2007 - 2015 

Urząd Miasta 
Wydział 

Organizacyjny, 
Zespoły Szkół Nr 1, 

4 i 5, MOSiR 

2.2 

Dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych, jako alternatywne 
formy spędzania wolnego czasu dla młodzieŜy: 
- zajęcia na basenie, realizacja programu „Alternatywa" 
- kluby młodzieŜowe, Multimedialne Centrum Edukacji 
- Koło astronomiczne, muzyczne 
- zajęcia rekreacyjno-wychowawcze, podczas ferii 
zimowych i wakacji 
- zajęcia edukacyjno - wychowawcze podczas „ Zielonej 
szkoły". 

2007 - 2015 

Pełnomocnik ds. 
Profilaktyki, 

Dyrektorzy Szkół, 
MOSIR 

2.3 

Wspieranie działalności lokalnych organizacji 
pozarządowych i Uczniowskich Klubów Sportowych 
działających na rzecz dzieci i młodzieŜy poprzez 
organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych 
promujących zdrowy styl Ŝycia. 

2007 – 2015 
rok szkolny 

 

1.Utrzymanie ilości miejsc 
prowadzenia sportowych zajęć 
pozalekcyjnych dla młodzieŜy 
promujących zdrowy styl Ŝycia. 
2. Sukcesywny wzrost ilości 
dzieci i młodzieŜy korzystającej 
z miejsc spędzania wolnego 
czasu. 
3. Objęcie uczestnictwem 
w pozalekcyjnych zajęciach 
sportowych oraz rekreacyjno-
wypoczynkowych 
moŜliwie jak najszerszej grupy 
dzieci i młodzieŜy. 
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3 

Cel Szczegółowy: 
Objęcie działalnością opiekuńczo-wychowawczą i socjoterapeutyczną oraz doŜywianiem 
moŜliwie wszystkich dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, doskonalenie form pomocy tym dzieciom 
w okresie wakacji oraz świąt okolicznościowych. 

3.1 

Wspieranie pracy Świetlic Środowiskowych obejmujących 
opieką pozaszkolną dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, 
niewydolnych wychowawczo, prowadzenie doŜywiania 
dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach 
Opiekuńczo-Wychowawczych i socjoterapeutycznych. 

2007 – 2015 
rok szkolny 

Dyrektorzy 
Zespołów Szkół NR 
1, 4, 5, MOPS 

3.2 

Wspieranie zorganizowanych form letniego i zimowego 
wypoczynku z programem terapeutycznym dla dzieci 
i młodzieŜy z rodzin dysfunkcyjnych - organizowanych 
przez jednostki budŜetowe Miasta. 

2007 - 2015 
ferie 

zimowe, 
wakacje 

Dyrektorzy 
placówek 

3.3 

Wspieranie organizowanych pozaszkolnych form 
spędzania wolnego czasu dla dzieci z rodzin objętych 
pomocą MOPS, w tym organizacja świąt 
okolicznościowych, wycieczek, przygotowanie paczek 
okolicznościowych. 

2007 – 2015 
wg potrzeb MOPS 

3.4 

Wsparcie finansowe organizacji letniego i zimowego 
wypoczynku z programem terapeutycznym dla dzieci 
z rodzin dysfunkcyjnych przez organizacje pozarządowe. 

2007 – 2015 
wakacje, 

ferie zimowe 

organizacje 
pozarządowe 

3.5 

Tworzenie moŜliwości pierwszego kontaktu dla młodzieŜy 
uzaleŜnionej, potrzebującej pomocy, prowadzenie 
doradztwa oraz wsparcia, rodzinom potrzebującym. 
Współpraca w zakresie powadzenia telefonu zaufania 
dla młodzieŜy. 

2007 - 2015 

organizacje 
pozarządowe, 
Poradnia 

Psychologiczno-
Pedagogiczna 

1. Poszerzenie oferty 
prowadzonych działań dla dzieci 
z grup ryzyka. 
2. Objęcie opieką moŜliwie 
jak największej grupy uczniów 
potrzebujących pomocy 
socjoterapeutycznej 
i opiekuńczo-wychowawczej. 
3. Zapewnienie pomocy 
Ŝywnościowej wszystkim uczniom 
potrzebującym. 
4. Skierowanie jak największej 
liczby dzieci i młodzieŜy z rodzin 
dysfunkcyjnych na wypoczynek 
letni i zimowy. 
5. Udzielanie młodzieŜy uwikłanej 
w problemy uzaleŜnień 
wszechstronnej pomocy 
i wsparcia w celu ochrony 
przed zjawiskami demoralizacji. 
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4 

Cel Szczegółowy: 
Zwiększanie miejsc i form dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej oraz integracji 
społecznej osób uzaleŜnionych od alkoholu, dotkniętych przemocą, zagroŜonych wykluczeniem 
społecznym. 

4.1 

Udzielanie pomocy osobom z problemem alkoholowym, 
prowadzenie rozmów motywujących przez Miejską 
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  
Kierowanie na leczenie dobrowolne ambulatoryjne 
i stacjonarne oraz obowiązkowe leczenie osób 
naduŜywających alkohol, powodujących destrukcję Ŝycia 
rodzinnego i środowiska lokalnego. 

2007 - 2015 
MKRPA, biegli 

sądowi. Policja, Sąd 
Rejonowy 

4.2 

Wspieranie działalności z zakresu integracji społecznej 
osób uzaleŜnionych od alkoholu oraz całych rodzin, 
prowadzenie grup wsparcia w warunkach lokalnych, 
mających na celu reintegrację ze środowiskiem. 

2007 - 2015 
organizacje 
pozarządowe 

4.3 
Wspieranie działalności grup samopomocowych AA i Al-
anon działających na rzecz trzeźwości rodzin 
uzaleŜnionych. 

2007 - 2015 
Pełnomocnik 
organizacje 
pozarządowe 

4.4 

Objęcie dobrowolnym leczeniem w ramach stacjonarnego 
cyklu terapii osób uzaleŜnionych, współuzaleŜnionych 
oraz całych rodzin, w ramach integracji społecznej 
tej grupy osób. 

2007 - 2015 
organizacje 
pozarządowe 

4.5 

Kontynuacja współpracy z Poradnią Terapii UzaleŜnień SP 
ZOZ w kierunku rozszerzenia oferty usług 
terapeutycznych dla osób uzaleŜnionych i  
współuzaleŜnionych od alkoholu oraz róŜnych substancji 
odurzających. Współpraca z placówkami odwykowymi 
w zakresie ułatwienia dostępu osobom uzaleŜnionym 
do profesjonalnej i ciągłej pomocy terapeutycznej. 

2007 - 2015 

Pełnomocnik, 
Poradnia Terapii 

UzaleŜnień SP ZOZ, 
Oddziały 
Odwykowe 

1 .Wzrost efektywności działań 
terapeutycznych prowadzonych 
przez publiczne i niepubliczne 
ośrodki terapii uzaleŜnień, 
określanych wskaźnikiem 
pacjentów utrzymujących 
abstynencję. 
2. Wzrost liczby osób dotkniętych 
problemem alkoholowym 
korzystających z róŜnych form 
samopomocy. 
3. Wzrost skuteczności działań 
motywujących do podjęcia 
leczenia osób uzaleŜnionych 
prowadzonych przez MKRPA 
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5 
Cel Szczegółowy: 
Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy pomocy psychologicznej, 
prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 

5.1 

WdraŜani procedury„ Niebieska Karta" w instytucjach 
powodującej pomoc i ochronę ofiarom przemocy 
domowej oraz innych zaburzeń funkcjonowania rodziny 
spowodowanych piciem alkoholu przez jej członków. 

2007 - 2015 
MKRPA, 
MOPS 
Policja 

5.2 

Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego do spraw Przemocy 
w Rodzinie, rozszerzanie form pomocy ofiarom 
i sprawcom przemocy poprzez edukację, wsparcie, 
motywację, porady prawne, ułatwianie pierwszego 
kontaktu oraz kierowanie na terapię. 

2007 - 2015 
Pełnomocnik ds. 
Profilaktyki 
MKRPA 

5.3 

Zwiększenia poczucia bezpieczeństwa kobiet poprzez 
nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach 
niebezpiecznych - wsparcie realizacji programu 
„Bezpieczna kobieta". 

I półrocze 
2007 - 2015 

Pełnomocnik ds. 
Profilaktyki 
Komenda 

Powiatowa Policji 

5.4 
Współpraca z podmiotami tworzącymi system pomocy 
ofiarom przemocy domowej w ramach Ogólnopolskiego 
Pogotowia dla Ofiar Przemocy Domowej „Niebieska Linia." 

2007 - 2015 
Pełnomocnik ds. 
Profilaktyki 
MKRPA 

5.5 

Prowadzenie rozmów interwencyjnych ze sprawcami 
przemocy w związku z naduŜywaniem alkoholu 
oraz zapewnienie bezpieczeństwa rodzinie 
poprzez izolację sprawcy - dofinansowanie zadań 
prowadzonych przez Izbę Wytrzeźwień. 

2007 - 2015 

Komenda 
Powiatowa Policji, 
Izba Wytrzeźwień w 

Zamościu 

1. Zwiększanie zaangaŜowania 
instytucji świadczących pomoc 
osobom uwikłanym w przemoc 
domową. 
2. Udzielenie moŜliwie jak 
największej liczbie ofiar 
przemocy w rodzinie 
wszechstronnej pomocy. 
3. Podejmowanie prób 
aktywizacji zawodowej osób 
zagroŜonych wykluczeniem 
społecznym. 
4. Objęcie pomocą i wsparciem 
osób nietrzeźwych zagraŜających 
otoczeniu przez personel Izby 
Wytrzeźwień. 
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6 
Ceł Szczegółowy: 
Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
społeczną słuŜącą rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

6.1 

Wspieranie finansowe i pozafinansowe oraz wspólna 
realizacja zadań związanych z profilaktyką i 
rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przemocą 
w rodzinie przez organizacje pozarządowe. 

2007 - 2015 

Pełnomocnik ds. 
Profilaktyki, 

organizacje 
pozarządowe 

6.2 
Dofinansowanie szkoleń specjalistycznych osób 
pracujących z osobami uzaleŜnionymi, członkami rodzin 
z problemem alkoholowym. 

2007 – 2015 
w miarę 
potrzeb 

Pełnomocnik 

6.3 
Systematyczne rozwijanie współpracy stowarzyszeń 
trzeźwościowych, parafii i aktywne włączanie 
ich w realizację przedsięwzięć w ramach programu. 

2007 - 2015 
Pełnomocnik, 
organizacje 
pozarządowe 

1.Zwiększenie zaangaŜowania 
oraz podniesienia jakości usług 
świadczonych przez organizacje 
pozarządowe w zakresie 
rozwiązywania problemów 
alkoholowych. 
2.Podejmowanie współpracy 
z nowymi podmiotami 
i organizacjami pozarządowymi 
współdziałającymi w zakresie 
przeciwdziałania zjawiskom 
alkoholowym oraz przemocy 
w rodzinie. 

7 

Cel Szczegółowy: 
Współpraca instytucji i słuŜb w prowadzeniu działań mających na celu ograniczenie dostępności 
alkoholu na rynku, ograniczenia oraz zmiany struktury spoŜycia alkoholu, podejmowanie 
interwencji w związku z naruszeniem przepisów prawa. 

7.1 

Racjonalne ograniczanie dostępności alkoholu na rynku 
poprzez wdraŜanie warunków   usytuowania   i   zasad   
sprzedaŜy   napojów   alkoholowych zawartych w ustawie 
o wychowaniu w trzeźwości  i  przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi oraz w Uchwale Rady Miasta. 

2007 - 2015 
MKRPA, 

StraŜ Miejska, 
Policja 

7.2 

Prowadzenie   systematycznych   kontroli   punktów   
sprzedaŜy napojów alkoholowych i lokali 
gastronomicznych w zakresie przestrzegania przepisów 
prawa podczas sprzedaŜy alkoholu, ograniczanie 
dostępności alkoholu nieletnim. 

2007 - 2015 

Komenda 
Powiatowa Policji 
StraŜ Miejska, 

MKRPA 

1. Zaktywizowanie 
i zintegrowanie wspólnie 
prowadzonych przedsięwzięć 
skierowanych na ochronę dzieci 
i młodzieŜy przed negatywnymi 
zachowaniami poza szkołą 
2.Systematyczne ograniczanie 
moŜliwości zakupu i spoŜycia 
alkoholu przez młodzieŜ. 
3.Monitorowanie ilości 
przypadków naruszenia 
przepisów ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości przez sprzedawców 
napojów alkoholowych. 
Współpraca w tym zakresie 
z Komendą Powiatową Policji. 
4. Zwiększenie skuteczności 
systemu kontroli na rynku 
alkoholowym, stosowanie 
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7.3 

Prowadzenie  systematycznych  kontroli  miejsc  
przebywania  młodzieŜy wagarującej w ramach Programu 
zintegrowanych działań prewencyjnych pn. „Puste ławki – 
STOP”. 

2007 - 2015 

MKRPA, Zespoły 
Szkół Nr 1,4,5, 
StraŜ Miejska, 
Komenda 

Powiatowa Policji, 
Poradnia PP 

7.4 
 

Podejmowanie interwencji wobec osób i instytucji 
prowadzących reklamę napojów alkoholowych niezgodną 
z przepisami zawartymi w ustawie, sprzedaŜ i podawanie 
napojów alkoholowych osobom do lat 18, osobom 
których stan wskazuje, Ŝe znajdują się w stanie 
nietrzeźwym oraz prowadzącym sprzedaŜ alkoholu 
na kredyt i pod zastaw. 

2007 - 2015 
w razie 
potrzeb 

 

Komenda 
Powiatowa Policji 
MKRPA, StraŜ 

Miejska 
 

7.5 

Współpraca i współdziałanie instytucji i słuŜb w zakresie 
zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom z udziałem 
alkoholu, prowadzenie systematycznej edukacji 
społecznej, udział w kampaniach społecznych 
w szczególności dot. zakazu podawania alkoholu osobom 
nieletnim i spoŜywania alkoholu przez kobiety w ciąŜy. 

2007 - 2015 
Pełnomocnik 

MKRPA 

alkoholowym, stosowanie 
konsekwencji wynikających 
z przepisów prawa. 
5. Podejmowanie interwencji 
w sytuacji zgłoszonych 
przypadków zagroŜeń związanych 
z alkoholem. 
6. Pozyskanie aktywności 
Stowarzyszenia Kupców 
i Przedsiębiorców 
Krasnostawskich w zakresie 
współpracy i edukacji 
skierowanej do sprzedawców 
napojów alkoholowych. 
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VII.3.3.2. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

W celu walki z narkomanią Miasto Krasnystaw posiada opracowany Miejski Program 
Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Krasnystaw, który zawiera działania w zakresie 
wspomagania i walki z tym problemem. Zadania zawarte w Miejskim Programie 
Przeciwdziałania Narkomanii realizowane są w oparciu o pracę szeregu instytucji 
i placówek bezpośrednio oraz pośrednio zaangaŜowanych. Do bezpośrednio 
zaangaŜowanych placówek naleŜą: 

 

• Urząd Miasta Krasnystaw - Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki, 

• Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

• StraŜ Miejska, 

• Punkt Konsultacyjny do Spraw Przemocy w Rodzinie, 

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, 

• Poradnia UzaleŜnień SP ZOZ w Krasnymstawie, 

• Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie, 

• Sąd Rejonowy w Krasnymstawie, 

• Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krasnymstawie, 

• Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Krasnymstawie. 
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Tabela 47 Zadania (projekty) w zakresie przeciwdziałania narkomanii 

Zadania (projekty, procedury) Rezultaty i ich wskaźniki 
Jednostka 

odpowiedzialna 
Rok 

realizacji 

Zadanie 1.1. 
Powołanie Pełnomocnika Burmistrza 
do spraw Przeciwdziałania Narkomanii. 

Zarządzenie Burmistrza o powołaniu 
Pełnomocnika i powierzeniu mu zakresu zadań 
wynikających z MPPN. 

Burmistrz Krasnegostawu 2007 - 2015 

Zadanie 1.2. 
Stworzenie systemu współpracy słuŜb 
i organizacji zaangaŜowanych 
w poszczególne aspekty przeciwdziałania 
narkomanii i jej skutkom. 

Zorganizowanie sieci kontaktów: zespołu osób 
reprezentujących poszczególne słuŜby 
i organizacje: stały kontakt telefoniczny  
i e-mailowy; spotkania wg potrzeb, jednak 
nie rzadziej, niŜ raz w roku. 

Pełnomocnik Burmistrza 
do spraw Przeciwdziałania 
Narkomanii 

2007 - 2015 

Zadanie 1.3. 
Coroczne przeprowadzanie badań 
społecznych pozwalających na bieŜąco 
oceniać stan problemów związanych 
z uzaleŜnieniami. 

Przeprowadzone badania społeczne i raport 
analityczny z ich wyników, obejmujący ocenę 
dynamiki poszczególnych zjawisk w porównaniu 
z rokiem poprzednim. 

Pełnomocnik Burmistrza 
do spraw Przeciwdziałania 
Narkomanii. 

2007 - 2015 

Zadanie 1.4. 
Poszerzenie zakresu działania punktów 
informacyjnych o narkotykach i 
narkomanii. 

Istnienie co najmniej dwóch punktów 
informacyjnych; dostępność dla klientów 
co najmniej 10 godzin w tygodniu. 

Podmioty prowadzące 
punkty informacyjne 2007 - 2015 

Zadanie 2.1. 
Realizacja profilaktycznych programów 
informacyjno-edukacyjnych w placówkach 
oświatowych podległych samorządowi 
miasta. 

Zrealizowanie co roku w kaŜdej placówce 
co najmniej jednego profilaktycznego programu 
informacyjno-edukacyjnego dla kaŜdej klasy; 
zgodnie ze Szkolnymi Programami Profilaktyki. 

Dyrektorzy szkół 2007 - 2015 

Zadanie 2.2. 
Dostarczenie do szkół i udostępnienie 
uczniom nieodpłatnych wydawnictw 
informacyjnych o szkodliwości narkotyków 
i narkomanii 

Dostępność w kaŜdej placówce edukacyjnej 
wydawnictw informacyjnych dla młodzieŜy 
i dla nauczycieli; co najmniej 80% uczniów 
i 100% nauczycieli wie o wydawnictwach. 

Pełnomocnik Burmistrza 
do spraw Przeciwdziałania 
Narkomanii oraz dyrektorzy 
szkół 

2007 - 2015 

Zadanie 2.3. 
Rozpowszechnianie i propagowanie 
materiałów edukacyjno - informacyjnych 
z zakresu narkomanii 

Dostępność materiałów w co najmniej dwóch 
stałych punktach w mieście, co najmniej jedna 
akcja informacyjna dla rodziców w kaŜdej 
placówce edukacyjnej (dotarcie do co najmniej 

Podmioty prowadzące 
punkty informacyjne 
oraz dyrektorzy szkół 
 

2007 - 2015 
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wśród poszczególnych grup odbiorców 
dorosłych. 

40% rodziców). 

Zadanie 2.4. 
Podnoszenie wiedzy na temat narkotyków 
i narkomanii wśród pedagogów szkolnych, 
nauczycieli, trenerów sportowych, 
instruktorów i innych osób prowadzących 
zajęcia z młodzieŜą. 

Coroczna realizacja 100% zapotrzebowania na 
dokształcanie, na podstawie planu szkoleń 
opracowanego przez Pełnomocnika we 
współpracy z dyrektorami szkól i kierownikami 
właściwych placówek. 

Pełnomocnik Burmistrza 
do spraw Przeciwdziałania 
Narkomanii oraz dyrektorzy 
szkół 

2007 - 2015 

Zadanie 2.5. 
Opieka w ramach pozalekcyjnych form 
działań opiekuńczo-wychowawczych 
dla uczniów zagroŜonych uzaleŜnieniami. 

Istnienie w mieście co najmniej 5 placówek 
oferujących w sumie co najmniej 120 
dostępnych miejsc dla młodzieŜy. 

Dyrektorzy szkół oraz inne 
podmioty na podstawie 
umów i porozumień 

2007 - 2015 

Zadanie 3.1. 
Dostępność pozalekcyjnych zajęć 
sportowych, promujących zdrowy styl 
Ŝycia. Propagowanie prozdrowotnych 
wzorców zachowań. 

Coroczny ilościowy wzrost oferty zajęć o co naj-
mniej 10% (mierzony ogólną ilością osobo-
godzin oferowanych zajęć). 

Dyrektorzy szkół, KDK, 
MOSiR oraz inne podmioty 
na podstawie umów 
i porozumień 

2007 - 2015 

Zadanie 3.2. 
Zachęcanie młodzieŜy do korzystania 
z oferty miasta w zakresie spędzania 
wolnego czasu. 

Wykorzystanie oferowanych zajęć w 
co najmniej 75% (mierzone stosunkiem ilości 
osobo-godzin zajęć wykorzystanych do ogólnej 
ilości osobo-godzin oferowanych zajęć). 

Dyrektorzy szkół, KDK, 
MOSiR oraz inne podmioty 
na podstawie umów 
i porozumień 

2007 - 2015 

Zadanie 3.3. 
Wspieranie młodzieŜy naszego miasta 
w kierunku dokonywania właściwych 
wyborów grup rówieśniczych. 

Obecność elementów edukacji na rzecz 
właściwego wyboru we wszystkich programach 
adresowanych do młodzieŜy, które zwracają się 
o dotację ze środków miejskich. 

organizacje pozarządowe 2007 - 2015 

Zadanie 3.4. 
Dostosowanie propozycji pozytywnego 
spędzania czasu wolnego 
do zróŜnicowanych potrzeb grup 
odbiorców. 

Coroczne rozszerzenie jakościowe oferty zajęć  
o wskazania z badań przeprowadzanych w roku 
poprzednim. 

organizacje pozarządowe 2007 - 2015 

Zadanie 3.5. 
Wyszukiwanie, wspieranie i promocja 
liderów młodzieŜowych. 

Co rok co najmniej 3 nowe inicjatywy 
uruchamiane przez wyłonionych liderów. 

Organizacje młodzieŜowe, 
osoby prywatne 2007 - 2015 

Zadanie 4.1. [zostaną określone w chwili pojawienia się  2007 - 2015 
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Wspieranie doskonalenia zawodowego 
przedstawicieli słuŜby zdrowia 
zajmujących się problemem narkomanii, 
oraz HIV/AIDS. 

potrzeb] 

Zadanie 4.2. 
Minimalizacja szkód związanych 
z uŜywaniem środków odurzających 
(m.in. przeciwdziałanie zakaŜeniom HIV 
przez dystrybucję sterylnego sprzętu). 

[zostaną określone w chwili pojawienia 
się potrzeb] 

Pełnomocnik Burmistrza 
do spraw Przeciwdziałania 
Narkomanii 

2007 - 2015 

Zadanie 5.1. 
Zapewnienie pomocy socjalnej dla rodzin 
dotkniętych uzaleŜnieniem od narkotyków 
i wykluczeniem społecznym. 

Ilość osób objętych pomocą w stosunku do 
ilości osób zdiagnozowanych jako wymagające 
pomocy: wskaźnik 100%. 

MOPS 2007 - 2015 

Zadanie 5.1. 
Rozwijanie i wdraŜanie działań 
samopomocowych wśród rodzin 
zagroŜonych problemem uzaleŜnień. 

Stworzenie środowiskowej formy 
samopomocowej (np. stowarzyszenie rodzin, 
grupa wsparcia itd.). 

Grupy zainteresowane 2007 - 2015 

Zadanie 5.2. 
Poradnictwo prawne, konsultacje 
psychologiczne i wsparcie psycho-
edukacyjne dla rodzin dotkniętych 
problemem uzaleŜnienia. 

Ilość osób objętych pomocą w stosunku 
do ilości osób zgłaszających się po pomoc: 
wskaźnik 100%. 

Organizacje pozarządowe 
wyłonione w konkursie 2007 - 2015 
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VIII. PLAN FINANSOWY REALIZACJI REWITALIZACJI – OKREŚLENIE ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA PROGRAMU REWITALIZACJI. 

 

 

Tabela 48. Harmonogram rzeczowo-finansowy  

Źródło finansowania Okres realizacji 

Lp. Nazwa Projektu Wkład 
własny 

Dotacja 
z 

funduszy 
UE 

Inne Wartość 
całkowita 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

OBSZAR REWITALIZOWANY I 

1. 

Rewitalizacja starościńskiego 
zespołu dworsko – 
folwarcznego wraz 
z historycznym parkiem 
w Krasnymstawie. 

X X - 8 835 000   35 000 4 800 000 4 000 000    

2. 
Termorenowacja Domu 
Sejmikowego przy Placu 3-go 
Maja 29 

X X WFOŚiGW 1 070 000   70 000 500 000 50 000    

3. 

Rewitalizacja zabytkowego 
kościoła pw. Św. Franciszka  
Ksawerego w Krasnymstawie 
wraz z terenami przyległymi 

X X 

Urząd 
Miasta 

Krasnysta
w, Urząd 
Marszałko
wski Woj. 
Lubelskie

go 

3 450 000   150 000 300 000 1 500 000 1 500 000   

4. 
Zagospodarowanie terenu 
przy ul. Zamkowej (plac 
z krzyŜem) 

X X - 5 000 000    1 000 000 2 000 000 2 000 000   

5. Remont budynku mieszkalno 
- ul. Partyzantów 12 

X X - 450 000       450 000  

6. Remont budynku mieszkalno 
- ul. śurka 2 

X X - 65 000     65 000    

7. 
Remont budynku mieszkalno 
Wspólnoty Mieszkaniowej – 
ul. Piłsudskiego 16 

X X 
Kredyt 
bankowy 100 000      100 000   
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8. Remont budynku mieszkalno-
uŜytkowego - ul. Kościelna 3 

X X - 56 800   12 800 6 000 8 000 30 000   

9. 
Remont budynku mieszkalno-
uŜytkowego - ul. Kościelna 8, 
8a 

X X 

partycypa
cja  
w 

 kosztach 
współwłaś
ciciela 

budynku, 
który 
posiada 
21 % 

ogólnego 
udziału 

110 000   40 000 50 000 20 000    

OBSZAR REWITALIZOWANY II 

1. Centrum Charytatywne 
Caritas 

X X - 3 250 000   1 250 000 1 000 000 1 000 000    

2. Modernizacja obiektu (obecny 
MDK) - Ul. Szkolna 9 

X X - 850 000  50 000 50 000 300 000 300 000 150 000   

3. 
Rewitalizacja „starej” bazy 
PKS z przeznaczeniem 
na tereny inwestycyjne 

X X - 2 500 000    500 000 1 000 000 1 000 000   

4. Modernizacja cmentarza 
przy ul. Poniatowskiego 

X X 

Dotacje  
z 

budŜetu: 
Miasta 

Krasnysta
w, 

Powiatu 
Krasnosta
wskiego, 
Urzędu 

Marszałko
wskiego 

380 000  90 000 130 000 80 000 80 000    

 Źródło: na podstawie danych Urzędu Miasta Krasnystaw. 
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IX. SYSTEM WDRAśANIA ZINTEGROWANEGO 
LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI 

 

IX.1. GŁÓWNE INSTYTUCJE I PODMIOTY UCZESTNICZĄCE 
WE WDRAśANIU 

 

Głównym podmiotem odpowiedzialnym za realizację zapisów dokumentu jest Urząd 
Miasta Krasnystaw, a w ramach urzędu Zespół ds. Rewitalizacji, powołany 
przez Burmistrza Krasnegostawu, [tzw. operator programu]. 

Zespół ds. Rewitalizacji będzie odpowiadał za realizację zadań będących w gestii miasta. 
Nie jest bowiem moŜliwe, aby odpowiadał w pełni takŜe za wykonanie zadań naleŜących 
do innych beneficjentów czyli: TBS , kościołów i związków wyznaniowych, czy teŜ fundacji 
i stowarzyszeń. 

We wdraŜanie Programu zaangaŜowane będą równieŜ jednostki organizacyjne Miasta 
Krasnystaw (w szczególności MOPS i TBS), a takŜe organizacje pozarządowe, kościoły, 
osoby prawne kościołów, związki wyznaniowe oraz inne zainteresowane podmioty 
i instytucje. 

 

IX.2. KRYTERIA KOLEJNOŚCI REALIZOWANYCH ZADAŃ 

 

Poszczególni inwestorzy, których projekty zostały zgłoszone do Zintegrowanego 
Lokalnego Programu Rewitalizacji, przygotowani są do realizacji swoich zadań 
w zróŜnicowanym stopniu. Szereg projektów posiada aktualną dokumentację techniczną, 
a nawet pozwolenie na budowę, inne są w trakcie przygotowania ww. opracowań, jeszcze 
inne przygotowane są w oparciu o koncepcję. Wreszcie znalazły się w Programie równieŜ 
projekty inwestycyjne na etapie pomysłów, które zaznaczają swoją obecność w ogólnym 
planie działań i będą doprecyzowane w najbliŜszym okresie. 

KaŜdy z beneficjentów odpowiedzialny jest za realizację swojej listy projektów 
i samodzielnie układa dla nich harmonogram wykonawczy, dlatego teŜ rzeczywistym 
kryterium określającym kolejność realizacji poszczególnych zadań jest stopień 
ich przygotowania do realizacji. 

Zespół ds. Rewitalizacji opracował jednakŜe listę kryteriów oceny i wyboru pilotaŜowych 
projektów, za pomocą której przeprowadzona została ocena poszczególnych projektów 
pod kątem korzyści wynikających z ich realizacji dla wyznaczonych obszarów wsparcia. 
Tym samym, przeprowadzona tą metodą ocena stała się podstawą do wyznaczenia 
rekomendowanej kolejności realizacji przewidzianych w ZLPR, zadań. 

Dokonując wyboru pilotaŜowych projektów i określenia kolejności ich realizacji brano 
pod uwagę następujące kryteria: 

1. Wpływ projektu na rozwiązywanie głównych problemów społecznych. 

2. Wpływ projektu na jakość uŜytkowania (ułatwienia dla uŜytkowników). 

3. Czy projekt będzie miał pozytywny wpływ na politykę horyzontalną ochrony 
środowiska? 
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4. Czy projekt będzie miał pozytywny wpływ na politykę horyzontalną wyrównywania 
szans? 

5. Czy projekt będzie miał pozytywny wpływ na politykę horyzontalną społeczeństwa 
informacyjnego? 

6. Czy projekt przyczynia się do osiągania celów strategicznych Miasta Krasnystaw? 

7. Czy projekt jest komplementarny w stosunku do innych realizowanych dotychczas 
projektów? 

Przy ocenie powyŜszych kryteriów przyjęto wagi w zaleŜności od waŜności danego 
kryterium. 

 

Ocenie poddano następujące projekty: 

1. Rewitalizacja starościńskiego zespołu dworsko – folwarcznego wraz z historycznym 
parkiem w Krasnymstawie 

2. Termorenowacja Domu Sejmikowego przy Placu 3-go Maja 29 
3. Rewitalizacja zabytkowego kościoła pw. Św. Franciszka  Ksawerego w Krasnymstawie 

wraz z terenami przyległymi 
4. Zagospodarowanie terenu przy ul. Zamkowej (plac z krzyŜem) 
5. Remont budynku mieszkalnego przy ul. Partyzantów 12 
6. Remont budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Piłsudskiego 16 

w Krasnymstawie 
7. Remont budynku mieszkalnego przy ul. śurka 2 
8. Remont budynku mieszkalno uŜytkowego (ul. Kościelna 3) 
9. Remont budynku mieszkalno uŜytkowego (ul. Kościelna 8, 8a) 
10. ,,CENTRUM CHARYTATYWNE CARITAS’’ 
11. Rewitalizacja „starej” bazy PKS z przeznaczeniem na tereny inwestycyjne 
12. Modernizacja cmentarza 
13. Krasnostawskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - modernizacja 

obiektu 

 

W wyniku przeprowadzonej oceny ustalono następującą rekomendowaną kolejność 
realizacji zadań inwestycyjnych: 

1. Rewitalizacja starościńskiego zespołu dworsko – folwarcznego wraz z historycznym 
parkiem w Krasnymstawie 

2. ,,CENTRUM CHARYTATYWNE CARITAS’’ 
Krasnostawskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - modernizacja 
obiektu 

3. Rewitalizacja zabytkowego kościoła pw. Św. Franciszka  Ksawerego w Krasnymstawie 
wraz z terenami przyległymi 

4. Rewitalizacja „starej” bazy PKS z przeznaczeniem na tereny inwestycyjne 
5. Modernizacja cmentarza 
6. Zagospodarowanie terenu przy ul. Zamkowej (plac z krzyŜem) 
7. Termorenowacja Domu Sejmikowego przy Placu 3-go Maja 29 
8. Remont budynku mieszkalnego przy ul. Partyzantów 12 

Remont budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Piłsudskiego 16 
w Krasnymstawie 
Remont budynku mieszkalnego przy ul. śurka 2 

9. Remont budynku mieszkalno uŜytkowego (ul. Kościelna 3) 
Remont budynku mieszkalno uŜytkowego (ul. Kościelna 8, 8a) 
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Tabela 49 Kryteria wyboru pilotaŜowych projektów i kolejność ich realizacji  

L.p. 

Nr projektu / zadania inwestycyjnego 
 
 
 

Kryterium oceny 

Waga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.  
Wpływ projektu na rozwiązywanie głównych problemów społecznych, 
takich jak: 

              

−  redukcja przestępczości 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

−  poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych   4 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

−  usługi dla osób starszych i niepełnosprawnych 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

−  poprawa stanu środowiska przyrodniczego 4 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 

−  poprawa układu komunikacyjnego 4 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

−  wzrost poziomu aktywności gospodarczej 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

2.  Wpływ projektu na jakość uŜytkowania (ułatwienia dla uŜytkowników):               

−  
powstaną nowe tereny zielone lub poprawi się zagospodarowanie istniejących 
oraz zagospodarowanie nieuŜytków 

3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

−  

nastąpi odnowienie  głównych  elementów  konstrukcji  budynku  mieszkalnego  
(dachu, elewacji zewnętrznej, stolarki okiennej i drzwiowej,  klatki  schodowej,  
korytarzy wewnętrznych/ zewnętrznych, wejścia i elementy jego konstrukcji 
zewnętrznej, windy) 

3 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 

−  
odnowione zostaną instalacje techniczne budynku mieszkalnego (wodno-
kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, teleinformatyczna) 

3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 

−  

adaptacja na cele mieszkaniowe dla gospodarstw domowych o niskich 
dochodach  lub dla osób o szczególnych potrzebach budynków stanowiących 
władz publicznych lub własność podmiotów działających w celach 
niezarobkowych 

3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

−  

zagospodarowanie terenu wokół rewitalizowanych obiektów po realizacji 
projektu będzie przyjazne dla uŜytkowników (m.in. tereny zielone, budowa 
miejsc parkingowych) 

3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

−  

odzyskane zostaną zdegradowane budynki i/lub nastąpi ich przystosowanie 
ich do nowych usług gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, 
kulturalnych i społecznych 

3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
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−  

nastąpi  rewitalizacja  budynków w  celu  ich  przystosowania  do  usług  
dla dzieci (np.  obozy  letnie),  osób  z marginalizowanych  grup  społecznych  
oraz w celu stworzenia nowych moŜliwości zatrudnienia dla osób zagroŜonych 
wykluczeniem 

3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

−  

nastąpi ratowanie i dostosowanie dziedzictwa kulturowego, substancji  
przemysłowej w celu realizacji inicjatyw publicznych (np. konferencji  w  salach  
dydaktycznych  wyposaŜonych  w technologie multimedialne i udostępnionych 
równieŜ dla osób niepełnosprawnych) 

3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

−  

nastąpi odzyskanie, dostosowanie i ponowne wykorzystanie terenów  
poprzemysłowych i powojskowych do celów nowej działalności  gospodarczej,  
edukacyjnej, turystycznej, kulturalnej i społecznej 

3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

3.  
Czy projekt będzie miał pozytywny wpływ na politykę horyzontalną 
ochrony środowiska? 

2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 

4.  
Czy projekt będzie miał pozytywny wpływ na politykę horyzontalną 
wyrównywania szans? 

2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

5.  
Czy projekt będzie miał pozytywny wpływ na politykę horyzontalną 
społeczeństwa informacyjnego? 

2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 

6.  
Czy projekt przyczynia się do osiągania celów strategicznych Miasta 
Krasnystaw? 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7.  
Czy projekt jest komplementarny w stosunku do innych realizowanych 
dotychczas projektów? 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Suma punktów uzyskanych przez projekt  65 25 35 28 21 21 21 15 15 54 31 30 54 

 
Kolejność realizacji projektu w stosunku do wszystkich projektów ujętych 
w ZLPR 

 1 7 3 6 8 8 8 9 9 2 4 5 2 
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IX.3. POWOŁANIE ZESPOŁU DO SPRAW REWITALIZACJI 
ZAJMUJĄCEGO SIĘ OPINIOWANIEM PLANÓW 
ZGŁASZANYCH DO REALIZACJI 

 

Warunkiem obowiązywania Zintegrowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta 
Krasnystaw jako aktu prawa funkcjonującego w Krasnymstawie jest jego przyjęcie 
do realizacji na mocy Uchwały Rady Miasta Krasnystaw. Akt ten wskaŜe wolę Rady Miasta 
do zharmonizowanego rozwoju Miasta na zasadach określonych w Programie. WaŜnym 
elementem decydującym o skuteczności realizacji załoŜeń i celów kaŜdego dokumentu 
planistycznego jest skuteczny i przemyślany system jego wdraŜania. 

Na tym pierwszym etapie rewitalizacji niewątpliwie cięŜar odpowiedzialności 
za zorganizowanie i koordynację współpracy interesariuszy oraz realizację ZLPR spoczywa 
na władzach samorządowych Miasta Krasnystaw, zarówno Burmistrza – jako inicjatora 
Programu, Rady Miasta – jako decydentach Programu, jak i Urzędzie Miasta Krasnystaw  
i jednostkach organizacyjnych – jako realizatorach bądź bezpośrednich wykonawcach 
znaczącej części projektów Programu. 

Głównym podmiotem odpowiedzialnym za realizację zapisów dokumentu jest Urząd 
Miasta Krasnystaw, a w ramach urzędu Zespół ds. Rewitalizacji, powołany 
przez Burmistrza Krasnegostawu, [tzw. operator programu]. 

Zespół ds. Rewitalizacji będzie odpowiadał za realizację zadań będących w gestii miasta. 
Nie jest bowiem moŜliwe, aby odpowiadał w pełni takŜe za wykonanie zadań naleŜących 
do innych beneficjentów czyli: TBS, wspólnot mieszkaniowych, kościołów i związków 
wyznaniowych, czy teŜ fundacji i stowarzyszeń. 

Do zadań zespołu będzie naleŜeć: 

- monitoring i ewaluacja Programu, 

- nadzór na realizacją poszczególnych zadań związanych z wdroŜeniem Programu, 

- bieŜąca weryfikacja postępów prac nad realizacją zadań będących w gestii Miasta, 

- pomiar efektywności i aktualizacja zapisów Programu. 

 

W skład Zespołu ds. Rewitalizacji powinni wejść: 

1. Koordynator Programu – osoba koordynująca prace Zespołu ds. Rewitalizacji, 

2. członkowie zespołu.  
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System wdraŜania programu rewitalizacji obejmować winien następujące kroki: 
 
Tabela 50 System wdraŜania programu rewitalizacji 

KROKI OPIS OKRES REALIZACJI 

KROK 
1 

Podjęcie uchwały przez Radę 
Miasta Krasnystaw o przyjęciu 
do realizacji „Programu 
Rewitalizacji”.  

Zgodnie z programem obrad Rady Miasta. 

KROK 
2 

Powołanie Zespołu ds. 
Rewitalizacji przez Burmistrza 
Krasnegostawu. 

Zarządzenie nr 85/2009 Burmistrza Krasnegostawu 
z dnia 26 października 2009 roku. 

KROK 
3 

Aktualizacja Zintegrowanego 
Lokalnego Programu 
Rewitalizacji dla Miasta 
Krasnystaw na lata 2007 – 
2015. 

Pierwsza aktualizacja (luty – wrzesień 2010 rok), 
kolejne sukcesywnie zgodnie z harmonogramem prac 
na lata 2007 – 2015.  

KROK 
4 

Opracowanie studiów 
wykonalności i wniosków 
aplikacyjnych oraz niezbędnych 
załączników. 

Sukcesywnie zgodnie z ogłoszeniami naborów 
wniosków na lata 2008 – 2015.  

KROK 
5 

Realizacja zadań wpisanych 
do Programu Rewitalizacji  
zgodnie z harmonogramem. 

Sukcesywnie, zgodnie z harmonogramem 2007 – 
2015. 

KROK 
6 

Monitoring i ewaluacja 
Programu Rewitalizacji 
oraz sukcesywne zbieranie 
informacji o stanie 
realizowanych zadań. 

Zgodnie z harmonogramem opracowywania, 
składania, realizacji i rozliczenia poszczególnych 
projektów na współfinansowanie zadań. 

KROK 
7 

Pomiar efektywności Programu 
Rewitalizacji. 

Co dwa lata, czyli na koniec co drugiego roku 
kalendarzowego, naleŜy przedstawić raport 
z monitoringu i ewaluacji oraz pomiaru efektywności 
Programu Rewitalizacji. Pierwsza ocena zostanie 
dokonana na koniec 2012 r., a kolejne na koniec 2014 
roku oraz po zakończeniu realizacji Programu 
Rewitalizacji w 2015 roku. 

KROK 
8 

Uzupełnienie i rozszerzanie 
programu rewitalizacji o nowe 
zadania zgłaszane przez 
instytucje, organizacje i firmy 
działające na obszarze objętym 
Programem, w tym takŜe 
o zadania Miasta Krasnystaw. 

Co dwa lata, do końca października naleŜy ogłosić 
rozpoczęcie prac dotyczących aktualizacji Programu. 
Beneficjenci, zainteresowani uaktualnieniem swoich 
zadań, w ciągu miesiąca składają nowe wnioski 
o umieszczenie zadania Zespołowi ds. Rewitalizacji.  
Zespół ds. Rewitalizacji aktualizuje dokument, 
usuwając z niego zadania zrealizowane, przesuwając 
w czasie zadania, które nie zostały zrealizowane 
zgodnie z zapisami Programu, dopisując jednocześnie 
nowe zadania, zarówno Miasta, jak i innych 
beneficjentów.   

KROK 
9 

Public Relations Programu 
Rewitalizacji w całym okresie 
jego realizacji. 

Na bieŜąco w czasie realizacji Programu. Zgodnie 
z zasadami marketingu terytorialnego. 
2007 – 2015 

KROK 
10 

Opracowanie raportu 
podsumowującego realizację 
programu rewitalizacji.  

Raport opracowuje Zespół ds. Rewitalizacji. Dokument 
powinien zawierać równieŜ  propozycje i kierunki 
działań związanych z kontynuacją Programu 
przez Miasto Krasnystaw. 
IV kwartał 2015 – I kwartał 2016. 

Źródło: Dane Urzędu Miasta Krasnystaw 
 

W pracach zespołu będą mogły brać udział inne osoby zainteresowane rewitalizacją m.in. 
przedstawiciele TBS, spółdzielni mieszkaniowych, właścicieli lub zarządców budynków 
objętych programem rewitalizacji, itp. 
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IX.4. WYKAZ ZADAŃ KLUCZOWYCH DO REALIZACJI 
W LATACH 2007-2010 ORAZ 2011-2015 

 

Przy określaniu wykazu zadań kluczowych, przewidzianych do realizacji w ramach 
„Zintegrowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Krasnystaw na lata 2007 – 
2015. Aktualizacja”, przyjęto okres programowania 2009-2014. 

Przyjęcie powyŜszego okresu programowania wynika z harmonogramów realizacji 
poszczególnych zadań. W perspektywie 2007 – 2010 nie zostanie ukończona realizacja 
Ŝadnego z projektów. RównieŜ perspektywa 2011 – 2015 nie pokrywa 
się z harmonogramami poszczególnych inwestycji. 

 

Wykaz zadań kluczowych obejmuje pięć zadań inwestycyjnych z obu obszarów, które, 
zgodnie z przeprowadzoną oceną, w najwyŜszym stopniu realizują załoŜone kryteria, 
osiągną największy efekt i będą miały największy wpływ na: 

• rozwiązywanie głównych problemów społecznych; 

• jakość uŜytkowania (ułatwienia dla uŜytkowników);  

• politykę horyzontalną ochrony środowiska; 

• politykę horyzontalną wyrównywania szans; 

• politykę horyzontalną społeczeństwa informacyjnego; 

• realizację celów strategicznych Miasta Krasnystaw;  

• będą najbardziej komplementarne w stosunku do innych realizowanych 
dotychczas projektów. 

 
Tabela 51 Wykaz projektów kluczowych  

Lp. 
Miejsce 

w 
rankingu 

Zadanie / projekt 

1.  1 
Rewitalizacja starościńskiego zespołu dworsko – folwarcznego 
wraz z historycznym parkiem w Krasnymstawie 

2.  2 ,,CENTRUM CHARYTATYWNE CARITAS’’ 

3.  2 
Krasnostawskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych - modernizacja obiektu 

4.  3 
Rewitalizacja zabytkowego kościoła pw. Św. Franciszka  
Ksawerego w Krasnymstawie wraz z terenami przyległymi 

5.  4 
Rewitalizacja „starej” bazy PKS z przeznaczeniem na tereny 
inwestycyjne 

Źródło: Dane Urzędu Miasta Krasnystaw 
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IX.4.1. REWITALIZACJA STAROŚCIŃSKIEGO ZESPOŁU 
DWORSKO – FOLWARCZNEGO WRAZ Z HISTORYCZNYM 
PARKIEM W KRASNYMSTAWIE 

1. Tytuł projektu / nazwa planowanego działania 
Rewitalizacja starościńskiego zespołu dworsko – folwarcznego wraz z historycznym 
parkiem w Krasnymstawie 
2. Nazwa i adres głównego realizatora projektu (beneficjenta) 
Miasto Krasnystaw 
Plac 3-go Maja 29 
22 – 300 Krasnystaw 
3. Miejsce realizacji:  
a) adres:  ul. Sikorskiego 
b) nr działki: 1704, 1705/1, 1705/2, 1705/3, 1705/4, 1702/3 
c) powierzchnia 
działki/budynku 
w którym będzie 
realizowany projekt: 

1,4016 ha 

4. Opis stanu istniejącego 

Pierwsze archiwalne wzmianki dotyczące folwarku starościńskiego pochodzą z 1782 r. 
Pierwotnie był to duŜy zespół zabudowy rozciągający się na znacznym obszarze, 
z dworem, licznymi budynkami gospodarczymi oraz usytuowanymi w pobliŜu browarem 
i gorzelnią.  ZałoŜenie dworsko-folwarczne „Starostwo” zachowało się do czasów 
współczesnych tylko w niewielkiej części, bardzo zdewastowanej i przekształconej. 
Z dawnych budynków pochodzących z I poł. XIX wieku zachował się drewniany dwór 
i murowany spichlerz. Dwór w zespole dworsko-folwarcznym został wpisany do rejestru 
zabytków województwa lubelskiego pod nr A/200 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków z dnia 15 czerwca 1998 r. Parterowy budynek dworu, wzniesiony na planie 
wydłuŜonego prostokąta, jest jedynym zachowanym na terenie dawnego województwa 
chełmskiego drewnianym dworem o konstrukcji wieńcowej i cechach klasycystycznych.  
Teren działki nr 1702/3, stanowiącej część terenów podworskich, zajmuje w chwili 
obecnej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie. Na terenie działek 
nr 1704, 1705/1, 1705/2, 1705/3, 1705/4, sąsiadujących bezpośrednio z MOPS, 
zlokalizowany jest zabytkowy dwór, barak, w którym obecnie znajdują się mieszkania 
komunalne oraz budynki gospodarcze. 
Ze stanowiska konserwatorskiego wskazane jest powiązanie zabytkowego dworu w jedną 
wspólną funkcję z pozostałością zachowanego załoŜenia dworskiego. Dla przywrócenia, 
przynajmniej w części, dawnych wartości estetycznych zespołu starościńskiego konieczne 
jest bezwzględne wyburzenie baraku stojącego na skarpie, współczesne budynki 
gospodarcze winny być równieŜ przebudowane z dostosowaniem do nowej funkcji 
lub rozebrane. 
W związku z lokalizacją pozostałości terenów podworskich w sąsiedztwie z MOPS, 
na obszarze wskazanym do rewitalizacji, wykazującym negatywne trendy  w porównaniu 
do wskaźników dla pozostałej części miasta (t.j. wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia, 
wysoka stopa długotrwałego bezrobocia, niski wskaźnik prowadzenia działalności 
gospodarczej, itp.), najlepszym rozwiązaniem dla tego terenu jest jego rewitalizacja 
z przeznaczeniem na cele społeczne. 

5. Cel realizacji projektu 
− Przywrócenie zdegradowanym terenom podworskim wartości historycznej; 
− Nadanie terenom starościńskiego zespołu dworsko – folwarcznego 

wraz z historycznym parkiem nowych  funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych, rekreacyjnych, itp.; 

− Podniesienie jakości i atrakcyjności zdegradowanego terenu; 
− Podniesienie standardu Ŝycia mieszkańców; 
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− Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej Krasnegostawu;  
− Zwiększenie potencjału społeczno-gospodarczego miasta;  
− Zwiększenie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców; 
− Zmniejszenie skali występowania na rewitalizowanym obszarze negatywnych zjawisk, 

takich jak np.: wysoki poziom ubóstwa, długotrwałego bezrobocia, niski wskaźnik 
prowadzenia działalności gospodarczej, itp. 

6. Charakterystyka przedsięwzięcia /  szczegółowy zakres prac do wykonania 
w ramach projektu 
1. Remont konserwatorski dworu i adaptacja do funkcji Centrum Integracji Społecznej 

z Klubem Opiekuńczo - Wychowawczym; 
 2. Przebudowa i rozbudowa budynków gospodarczych z przeznaczeniem na mieszkania 

chronione i Klub Seniora z kawiarenką oraz pomieszczenia warsztatowe Centrum 
Integracji Społecznej; 

3. Rozbudowa Dziennego Domu Pomocy Społecznej (adaptacja pomieszczeń,  
doposaŜenie pomieszczeń do potrzeb DDPS, funkcjonowanie ośrodka wsparcia); 

4. WyposaŜenie pomieszczeń Mieszkań Chronionych, Centrum Integracji Społecznej, 
Klubu Integracji Społecznej i Krasnostawskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia 
Psychicznego w niezbędny sprzęt i urządzenia; 

5. Rozbiórka budynku mieszkalnego i zbędnych budynków gospodarczych oraz części 
ogrodzenia z siatki pomiędzy terenem objętym  opracowaniem a Miejskim Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej ze względu na konieczność integracji terenu dawnego parku 
oraz spójność funkcji; 

6. Budowa dróg dojazdowych,  zjazdów z dróg publicznych, ścieŜki rowerowej 
oraz parkingów, z uwzględnieniem miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych; 

7. Realizacja przestrzeni publicznej (rekreacyjnej) zawierającej zieleń parkową w tym 
rekonstrukcja fragmentu parku przy dworze z konserwacją istniejących drzew, budowa 
ścieŜek pieszych, chodników, oświetlenia parkowego i małej architektury (ławki, kosze 
na śmieci, stojak  na rowery), placu zabaw dla dzieci oraz nowe nasadzenia zieleni 
wysokiej i niskiej; 

8. Wykonanie ogrodzenia. 
7. Przewidywany okres realizacji projektu 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

   x x x    
8.  Przewidywalny szacunkowy koszt realizacji projektu w rozbiciu 
na poszczególne lata 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Razem 

   35 000,00 4 800 000,00 4 000 000,00    8 835 000,00 
9. Źródła finansowania projektu 

 Wkład własny Inwestora  
 Dotacja z funduszy Unii Europejskiej 
 Inne źródła 

10. Wskaźniki oceny stopnia realizacji działania 
10.1. Wskaźniki produktu 
Liczba zrewitalizowanych obszarów - 1 szt. 
Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów - 1,4016 ha 
Liczba zbudowanych/przebudowanych/doposaŜonych obiektów infrastruktury 
mieszkalnictwa - 1 szt. 
Liczba obiektów/zbiorów poddanych konserwacji - 1 szt. 
Liczba obiektów objętych termomodernizacją - 1 szt. 
 
10.2. Wskaźniki rezultatu 
Powierzchnia terenów zrewitalizowanych - 1,4016 ha 
Ilość osób zamieszkałych w nowoczesnych, socjalnych budynkach będących przedmiotem 
projektu - 12 osób 
Powierzchnia terenów, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektu - 1,4016 ha 
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IX.4.2.  „CENTRUM CHARYTATYWNE CARITAS” 

1. Tytuł projektu / nazwa planowanego działania 
,,CENTRUM CHARYTATYWNE CARITAS’’ 
2. Nazwa i adres głównego realizatora projektu (Beneficjenta) 
Caritas Archidiecezji Lubelskiej 
Ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 
20 – 950  Lublin 
Tel.: (81) 532 20 12 i 534 66 22 
E:mail:  lublin@caritas.pl  
3. Miejsce realizacji:  

a) adres: 
Krasnystaw  
Ul.  Szkolna 9 
22-300 Krasnystaw  

b) nr działki: 1039/4 

c) powierzchnia 
działki/budynku 
w którym będzie 
realizowany projekt: 

Powierzchnia działki  - 1800 m2 
Zabudowa – budynek Centrum – 640 m2 
Drogi, place – 385 m2  
Parkingi – 43 m2 

Zieleń – 710 m2  
4. Opis stanu istniejącego 
Uzasadnieniem do zakwalifikowania budynku byłej szkoły na ul. Szkolnej 
w Krasnymstawie do lokalnego planu rewitalizacyjnego Miasta Krasnystaw jest fakt, 
iŜ obiekt obecnie ulega stałej dewastacji, degradacji. Budynek nie pełni obecnie Ŝadnej 
funkcji i wykazuje znaczny stopień zuŜycia technicznego. Jednocześnie zlokalizowany 
jest w bliskim sąsiedztwie centrum Miasta, na terenie objętym programem 
rewitalizacyjnym. 
Aktualnie na działce znajduje się nieuŜytkowany budynek szkolny, przewidziany 
do  adaptacji oraz budynek stacji transformatorowej. Działka jest wygrodzona od strony 
wschodniej i południowej. Budynek szkolny wykonany został, jako parterowy 
z poddaszem uŜytkowym bez podpiwniczenia. Niezagospodarowany teren szkoły znajduje 
się na terenie wskazanym w ,,Zintegrowanym Lokalnym Programie Rewitalizacji 
dla Miasta Krasnystaw na lata 2007-2015’’. 
5. Cel realizacji projektu 
Zasadniczym celem Projektu jest oŜywienie i nadanie nowych funkcji społecznych 
niewykorzystywanemu budynkowi szkoły połoŜonemu w bliskim centrum Krasnegostawu. 
Realizacja Projektu będzie polegała na pracach związanych z adaptacją obiektu oraz jego 
rozbudową. W wyniku podjętych działań zostanie przywrócony na nowo teren byłej 
szkoły, aktualnie nieuŜytkowany, powstaną parkingi, chodniki, zagospodarowana zostanie 
zieleń poprzez nasadzenie niskich krzewów. W powstałym Centrum powstanie hospicjum, 
centrum wolontariatu,  sala wykładowa.  
W efekcie realizacji Projektu na terenie Krasnegostawu powstanie instytucja świadcząca 
pomoc dla osób nieuleczalnie chorych z terenu całego województwa. Centrum stanie 
się teŜ miejscem organizowania konferencji, spotkań związanych z szeroko pojętą 
tematyką społeczną.  
NajwaŜniejszym elementem Centrum Charytatywnego będzie hospicjum, ponadto 
w ramach Centrum powstanie ośrodek wolontariatu – wspierający i koordynujący pomoc 
osobom zmarginalizowanym i zagroŜonym wykluczeniem społecznym.  
Rewitalizacja obiektu byłej szkoły w Krasnymstawie wraz z otoczeniem pozowali 
przywrócić do Ŝycia zapomniany teren w centrum miasta, który przez dłuŜszy czas ulegał 
stopniowej degradacji. Projektem zostanie objęty obszar o łącznej powierzchni 1 800 m2, 
z czego sam budynek Centrum to 640 m2. W miejscu obecnego zdewastowanego terenu 
powstanie zespół świadczący profesjonalną i kompleksową pomoc osobom nieuleczalnie 
chorym. Ponadto Centrum będzie skupiało szereg nowych funkcji społecznie uŜytecznych, 
zapewniających usługi osobom starszym i niepełnosprawnym. W wyniku realizacji 
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projektu wykonane zostaną prace w przestrzeni publicznej m.in. parkingi, chodniki, 
elementy  małej architektury pozwalające na zachowanie ładu i estetyki w mieście. 
Po zakończeniu budowy w Centrum pracę znajdzie 10 osób. 
ZałoŜeniem realizacji Projektu jest wzmocnienie integracji społecznej mieszkańców 
Krasnegostawu oraz stworzenie infrastruktury społecznej dla osób nieuleczalnie chorych. 
Rewitalizacja ulicy Szkolnej  przyczyni  ponadto się do podniesienia walorów uŜytkowych 
omawianego terenu. Podjęte działania wpłyną na poprawę jakości Ŝycia na terenie 
województwa lubelskiego. 
Projekt ma charakter kompleksowy w pełni wpisuje się w ideę działań rewitalizacyjnych. 
Zawiera działania infrastrukturalne: adaptację obiektu budynku szkoły oraz działania 
z zakresu usług społecznych.  
6. Charakterystyka przedsięwzięcia /  szczegółowy zakres prac do wykonania w 
ramach projektu 
Przedmiotem Projektu jest budowa Centrum Charytatywnego Caritas, polegająca 
na przystosowaniu istniejącego budynku szkolnego i jego rozbudowie dla spełniania 
wymogów w zakresie opieki paliatywnej. Adaptacja obiektu szkoły zakłada 
jego pierwotny gabaryt tj. parter i poddasze uŜytkowe, natomiast rozbudowa będzie 
posiadała parter  i piętro w części prostopadłej do budynku istniejącego i części boczne 
parterowe z poddaszem uŜytkowym. W projektowanej rozbudowie zaprojektowano 
podpiwniczenie dla pomieszczeń technicznych i magazynowych.  
W Projekcie budowlanym dotyczącym zagospodarowania terenu, dojazd na działkę 
wyprowadzony zostanie z istniejącej drogi wewnętrznej na podstawie współwłasności. 
Ze względu na bardzo małą działkę i jedyną moŜliwość jej dostępności z drogi 
wewnętrznej konieczne było prowadzenie obsługi projektowanego budynku wzdłuŜ 
granicy wschodniej aŜ do terenu od strony południowej. W ramach inwestycji wykonany 
zostanie plac gospodarczy o nawierzchni aŜurowej, która zapewni obsługę zaplecza 
gospodarczego kuchni, wywóz śmieci, dostęp do mieszkania, eksportację zwłok 
ze zlokalizowanego hospicjum oraz dodatkowe parkowanie samochodów.  
Przy granicy wschodniej zaprojektowano 8 miejsc parkowania czasowego, które zostaną 
wykonane z nawierzchni kostki betonowej. Na obecnie niezagospodarowanym terenie 
wykonane zostaną nasadzenia krzewów, ogrodzenie terenu od strony zachodniej 
i północnej. Przy wjeździe na działkę z drogi zostanie wykonana brama przesuwana, 
a od ulicy naprzeciw wejścia głównego do budynku furtka. Dzięki zaadoptowaniu obiektu 
budynek będzie mieścił : 
− Hospicjum z salami dla pacjentów z obsługą pielęgniarską, zapleczem kuchennym 

i pomocniczym,  
− Pomieszczenia dla wolontariuszy  na I piętrze,  
− Mieszkanie księdza w poddaszu w budynku istniejącym,  
− Kaplicę,  
− Pomieszczenia techniczne i magazynowe w podziemiu,  
− Pokój dla osób i rodziny pacjenta. 
Między adaptowanym budynkiem szkolnym a projektowaną rozbudową usytuowany 
zostanie węzeł komunikacyjny ze schodami i windą łączący poszczególne funkcje 
ale umoŜliwiające ich wydzielenie. Na osobnych wejściach przewidziano:  
− wejście do zaplecza kuchennego,  
− wejście do mieszkania księdza,  
− wejście do pokoju dla osób z rodziny pacjenta,  
− wejście do pomieszczeń technicznych. 
Inwestor dysponuje dokumentacją  techniczną na wykonanie przedmiotowej inwestycji: 
− ,,Projekt budowlany rozbudowy  Centrum Charytatywne Caritas’’, Grudzień 2008 r.  
− ,,Projekt wykonawczy. Technologia kotłowni z instalacją centralnego ogrzewania 

i ciepła technologiczna Centrum Charytatywne Caritas’’, Wrzesień  2009 r. 
− ,,Projekt wykonawczy Centrum Charytatywne Caritas. Instalacja wentylacji 

mechanicznej’’ Wrzesień 2009 r. 
− ,,Projekt wykonawczy Centrum Charytatywne Caritas. Instalacje elektryczne’’, 

Październik 2009 r. 
− ,,Projekt wykonawczy Centrum Charytatywne Caritas. Instalacja wodno – kan. 
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i c.w.’’, Wrzesień 2009 r.  
Beneficjent Projektu - Caritas Archidiecezji Lubelskiej jest właścicielem działki i budynku 
szkoły, na której będzie realizowana Inwestycja. Inwestor posiada kompletną 
dokumentacją techniczną wraz z kosztorysami oraz pozwolenie na budowę  Decyzja Nr 
AB.7351/176/2009 wydana przez Starostę Powiatu Krasnostawskiego z dnia 19 marca 
2009 r.  
7. Przewidywany okres realizacji projektu 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

   x x x    
8.  Przewidywalny szacunkowy koszt (w PLN) realizacji projektu w rozbiciu 
na poszczególne lata 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Razem 

   1 250 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00    3 250 000,00 
9. Źródła finansowania projektu 

 Wkład własny Inwestora  
 Dotacja z funduszy Unii Europejskiej 
 Inne źródła 

10. Wskaźniki oceny stopnia realizacji zadania 
10.1. Wskaźniki produktu 
Liczba zrewitalizowanych obszarów - 1 szt. 
Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów - 0,18 ha 
Kubatura obiektów poddanych regeneracji/rehabilitacji - 448,3 m3 
Liczba obiektów objętych termomodernizacją - 1 szt. 
Powierzchnia budynków zaadaptowanych na cele mieszkaniowe z przeznaczeniem 
dla gospodarstw domowych i osób o szczególnych potrzebach - 640,3 m2 
 
10.2. Wskaźniki rezultatu 
Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) -  ok. 10 
szt. 
Powierzchnia terenów zrewitalizowanych - 0,18 ha 
Liczba osób mieszkających w budynkach poddanych renowacji -  ok. 20 osób 

IX.4.3. KRASNOSTAWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH - MODERNIZACJA OBIEKTU 

1. Tytuł projektu / nazwa planowanego działania 
Modernizacja obiektu  
2. Nazwa i adres głównego realizatora projektu (beneficjenta) 
Krasnostawskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
Ul. Szkolna 9 
22 – 300 Krasnystaw 
3. Miejsce realizacji:  
a) adres:  ul. Szkolna 
b) nr działki: 1039/3 
c) powierzchnia 
działki/budynku 
w którym będzie 
realizowany projekt: 

0.4650 ha 

4. Opis stanu istniejącego 
Budynek połączony, parterowy z roku ok. 1903-6 oraz dobudowany budynek piętrowy 
w latach 60-tych. 
Budynek, po opuszczeniu przez MDK został przekazany przez Starostwo Powiatowe 
w Krasnymstawie Krasnostawskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
w dniu 26 stycznia 2009 roku na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej, Biura Karier 
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dla osób niepełnosprawnych, Biura Informacyjno – Konsultacyjnego, Ośrodka 
Szkoleniowego oraz innych działań statutowych  Stowarzyszenia. 
Stan techniczny budynku nie pozwalał na prowadzenie wymienionych zadań. 
Przystąpiono do najpilniejszych remontów i  wykonano: 
1. wymianę okien, 
2. wymianę drzwi, 
3. przebudowę klatek schodowych,  
4. izolację pionową i poziomą parterowej części budynku, 
5. przebudowę instlacji sanitarnej i kanalizacyjnej, 
6. zerwanie starych podłóg i wykonanie posadzek oraz podłóg z terakoty, 
7. wykonano wentylację całości budynku, 
8. wyeliminowanie zbędnych schodów, progów i innych barier architektonicznych. 
 
W trakcie prac remontowych wykonujemy/w nowszej części budynku/: 
1. wymianę podłóg na terakotę, 
2. dostosowanie pracowni do potrzeb WTZ /ścianki działowe wewnątrz/, 
3. przebudowę centralnego ogrzewania,  
4. wykonanie opaski 1,20m odwadniającej wokół budynku 
5. wykonanie chodników i parkingu. 
5. Cel realizacji projektu 
Zapewnienie warunków do prowadzenia terapii zajęciowej i innych działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych. 
6. Charakterystyka przedsięwzięcia /  szczegółowy zakres prac do wykonania 
w ramach projektu 
- likwidacja zagrzybienia budynku, 
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,  
- wymiana pokrycia dachowego, 
- termomodernizacja obiektu,  
- wymiana podłóg. 
Kubatura budynku 1515 m3 

Powierzchnia budynku 352 m2 

7. Przewidywany okres realizacji projektu 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

  x x x x x   
8. Przewidywalny szacunkowy koszt realizacji projektu w rozbiciu 
na poszczególne lata 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Razem 
  50 000,00 50 000,00 300 000,00 300 000,00 150 000,00   850 000,00 
9. Źródła finansowania projektu 

 Wkład własny Inwestora  
 Dotacja z funduszy Unii Europejskiej 
 Inne źródła 

10. Wskaźniki oceny stopnia realizacji zadania 
10.1. Wskaźniki produktu 
Liczba zbudowanych/przebudowanych/doposaŜonych obiektów infrastruktury 
mieszkalnictwa - 1 szt. 
Kubatura obiektów poddanych regeneracji/rehabilitacji - 1515 m3 
Powierzchnia przebudowanej drogowej infrastruktury towarzyszącej (np. parkingi) - 500 
m2 
Liczba obiektów objętych termomodernizacją - 1 szt. 
Powierzchnia obiektów świadczących usługi w zakresie pomocy społecznej poddanych 
modernizacji/przebudowie - 352 m2 
Powierzchnia zmodernizowanej/przebudowanej infrastruktury publicznej (np. place zabaw, 
miejsca rekreacji, place) na terenie zrewitalizowanym z przeznaczeniem na cele 
turystyczne, kulturalne, edukacyjne, społeczne lub gospodarcze - 0,4 ha 
10.2. Wskaźniki rezultatu 
Powierzchnia terenów zrewitalizowanych - 0,4 ha 
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IX.4.4. REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA 
PW. ŚW. FRANCISZKA  KSAWEREGO W KRASNYMSTAWIE 
WRAZ Z TERENAMI PRZYLEGŁYMI 

1. Tytuł projektu / nazwa planowanego działania 
Rewitalizacja zabytkowego kościoła pw. Św. Franciszka  Ksawerego w Krasnymstawie 
wraz z terenami przyległymi 
2. Nazwa i adres głównego realizatora projektu (beneficjenta) 
Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Franciszka Ksawerego 
ul. Piłsudskiego 3 
22-300 Krasnystaw 
3. Miejsce realizacji:  
a) adres:  ul. Piłsudskiego 3 
b) nr działki: 950/1, 950/2 
c) powierzchnia 
działki/budynku 
w którym będzie 
realizowany projekt: 

1,973 ha 

4. Opis stanu istniejącego 
− Kościół Św. Franciszka, który w przeszłości uległ katastrofie budowlanej naleŜy, 

po uprzedniej ekspertyzie, wzmocnić i przykryć nowym dachem.  
− Spękane ściany i sufit, nadweręŜona więźba dachowa i pokrycie potrzebują naprawy. 

Ponadto przeprowadzić naleŜy osuszanie murów kaplicy.   
− Ołtarz główny, zakrystię i kaplicę oraz prospekt organowy naleŜy poddać 

kompleksowej konserwacji.  
− Zniszczony plac kościelny wymaga rewitalizacji.  
− NaleŜy poddać konserwacji zaniedbany stary bastion, znajdujący się na południowej 

stronie kompleksu pojezuickiego. Potrzeba równieŜ wyeksponować fragmenty starych 
murów obronnych znajdujących się na terenie posesji kościelnej od strony wschodniej. 

− NaleŜy poddać gruntownej rewitalizacji dwa zabytkowe budynki: stary wikariat 
 i dawne seminarium duchowne – urządzając np. izbę pamięci i pomieszczenia 
dla świetlicy młodzieŜowej; 

− Budynek plebanii wymaga wymiany systemu ogrzewania C.O. I C.W.U., ocieplenia 
i malowania dachu. 

5. Cel realizacji projektu 
− Przywrócenie zdegradowanym terenom wartości historycznej; 
− Podniesienie jakości i atrakcyjności zdegradowanego terenu; 
− Podniesienie standardu Ŝycia mieszkańców; 
− Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Krasnegostawu. 
6. Charakterystyka przedsięwzięcia /  szczegółowy zakres prac do wykonania 
w ramach projektu 
− Wymiana pokrycia dachowego; 
− Naprawa ścian, sufitu, więźby dachowej; 
− Naprawa i rewitalizacja tynków górnych partii kościoła wraz z malowaniem 

zewnętrznym całego kościoła; 
− Osuszenie murów kaplicy; 
− Konserwacja ołtarza głównego, zakrystii i kaplicy oraz prospektu organowego; 
− Rewitalizacja placu kościelnego; 
− Konserwacja starego bastionu; 
− Wyeksponowanie fragmentów starych murów obronnych; 
− Zagospodarowanie terenu – utworzenie terenów zielonych z małą architekturą Drogi 

KrzyŜowej i parkingiem; 
− Utworzenie terenu parkowego o charakterze sakralnym i wypoczynkowym 

dla mieszkańców miasta; 
− Rewitalizacja starego wikariatu i dawnego seminarium duchownego z przeznaczeniem  
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np. na izbę pamięci i pomieszczenia dla świetlicy młodzieŜowej; 
− Wymiana systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. w budynku plebanii, ocieplenie, malowanie 

dachu. 
7. Przewidywany okres realizacji projektu 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

   x x x x   
8. Przewidywalny szacunkowy koszt realizacji projektu w rozbiciu 
na poszczególne lata 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Razem 

   150 000,00 300 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00   3 450 000,00 

9. Źródła finansowania projektu 
 Wkład własny Inwestora 
 Dotacja z funduszy Unii Europejskiej 

 
Inne źródła (Urząd Miasta Krasnystaw, Urząd Marszałkowski Województwa 
Lubelskiego) 

10. Wskaźniki oceny stopnia realizacji zadania 
10.1. Wskaźniki produktu 
Liczba zrewitalizowanych obszarów - 1 szt. 
Liczba obiektów/zbiorów poddanych konserwacji - 1 szt. 
Powierzchnia zagospodarowanych terenów zielonych -  ok. 1 ha 
 
10.2. Wskaźniki rezultatu 
Powierzchnia terenów zrewitalizowanych -  ok. 1,973 ha 

 

IX.4.5. REWITALIZACJA „STAREJ” BAZY PKS 
Z PRZEZNACZENIEM NA TERENY INWESTYCYJNE 

1. Tytuł projektu / nazwa planowanego działania 
Rewitalizacja „starej” bazy PKS z przeznaczeniem na tereny inwestycyjne 
2. Nazwa i adres głównego realizatora projektu (beneficjenta) 
Miasto Krasnystaw 
Ul. Plac 3-go Maja 29 
22 – 300 Krasnystaw 
3. Miejsce realizacji:  
a) adres:  ul. Kościuszki 79 
b) nr działki: 3054/1 
c) powierzchnia 
działki/budynku 
w którym będzie 
realizowany projekt: 

2,6223 ha 

4. Opis stanu istniejącego 
Teren „starej” bazy PKS połoŜony jest  ok. 1 km od centrum miasta. Jest to nieruchomość 
gruntowa niezabudowana z uzbrojeniem w kanalizację sanitarną (ø 600 mm; Vipro), 
wodociąg (ø 100 mm; PCV), energię elektryczną i gaz (ø 150 mm; PE; śred. ciśnienia). 
Cały teren działki jest ogrodzony. Obszar ten stanowi idealne miejsce dla lokalizacji strefy 
inwestycyjnej. W chwili obecnej ulega on stale postępującej degradacji. 
5. Cel realizacji projektu 
− Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Krasnystaw; 
− Podniesienie jakości i atrakcyjności zdegradowanego terenu; 
− Nadanie terenom „starej” bazy PKS nowych  funkcji gospodarczych. 
6. Charakterystyka przedsięwzięcia /  szczegółowy zakres prac do wykonania 
w ramach projektu 
- odnowa i uporządkowanie przestrzeni publicznej, 
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- dostosowanie terenów pod inwestycje,  
- budowa parkingu, 
- zagospodarowanie części terenu pod zieleń publiczną. 
7. Przewidywany okres realizacji projektu 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

    x x x   
8.  Przewidywalny szacunkowy koszt realizacji projektu w rozbiciu 
na poszczególne lata 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Razem 

    500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00   2 500 000,00 

9. Źródła finansowania projektu 
 Wkład własny Inwestora  
 Dotacja z funduszy Unii Europejskiej 
 Inne źródła 

10. Wskaźniki oceny stopnia realizacji zadania 
10.1. Wskaźniki produktu 
Liczba zrewitalizowanych obszarów - 1 szt. 
Liczba zagospodarowanych obiektów/terenów poprzemysłowych i powojskowych - 1 szt. 
 
10.2. Wskaźniki rezultatu 
Powierzchnia terenów zrewitalizowanych - 2,6223 ha 
Powierzchnia zabudowanych/zrehabilitowanych obszarów poprzemysłowych/ 
powojskowych - 2,6223 ha 
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X. SYSTEM MONITOROWANIA I OCENY REALIZACJI 
ZINTEGROWANEGO LOKALNEGO PROGRAMU 
REWITALIZACJI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ 

 

Monitoring dotyczyć będzie przede wszystkim kontroli realizacji projektów inwestycyjnych 
oraz osiągania planowanych wskaźników produktów i rezultatów dla poszczególnych 
inwestycji. 

Ocena projektów i zadań inwestycyjnych, przebiegać powinna według trzech aspektów 
odnoszących się do trzech stanów procesów realizowanych w praktyce: 

• ex-ante - ocena poprzedzająca realizację procesu, nazywana oceną prospektywną, 
polega na sprawdzeniu poprawności ustalenia struktury operacyjnej procesu 
wykonawczego i struktury organizacyjnej, w której proces ten ma być realizowany; 

• mid-term - ocena bieŜąca, sprawowana w czasie realizacji procesu, polega 
na śledzeniu przebiegu procesu realizowanego w podsystemie wykonawczym, 
z punktu widzenia jego zgodności z załoŜoną strukturą operacyjną oraz sprawdzaniu 
zgodności osiąganych rezultatów pod względem ilościowym, jakościowym i czasowym 
z celami zdekomponowanymi na zadania; 

• ex-post - przeprowadzona po zakończeniu działania objętego programem ocena 
retrospektywna, polega na konfrontacji osiągniętych rezultatów z załoŜonymi celami. 
Stanowi ona podstawę oceny sprawności realizacji oraz trafności przyjętych wzorców 
działań. 

 

Do monitorowania oceny realizacji Programu i jego aktualizacji, słuŜyć będzie system 
współpracy pomiędzy podmiotami Programu oraz osiągane wskaźniki produktów 
i rezultatów. Na system okresowej analizy, monitorowania i aktualizacji składają się: 

• Zespół ds. Rewitalizacji wraz z koordynatorem Programu; 

• Partnerzy: 

- partnerzy indywidualni i zbiorowi, 

- mieszkańcy miasta, 

- przedsiębiorcy, 

- organizacje pozarządowe, 

- partnerzy instytucjonalni, 

- inni partnerzy. 
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X.1. ZESTAW WSKAŹNIKÓW DO OCENY WDROśENIA 
PROGRAMU 

 

Fundamentalne znaczenie w ocenie projektów, szczególnie o takim wymiarze 
jak inwestycje zidentyfikowane w „Zintegrowanym Lokalnym Programie Rewitalizacji 
dla Miasta Krasnystaw na lata 2007-2015. Aktualizacja” mają kryteria oceny 
efektywności. 

Monitoring obejmował będzie dane obrazujące postęp we wdraŜaniu programu 
oraz umoŜliwienie oceny jego wykonania w odniesieniu do celów ustalonych w ZLPR 
i będzie prowadzony w dwóch kategoriach: 

• wskaźniki produktu, 

• wskaźniki rezultatu. 

 

• Wskaźniki produktów dla oceny wdroŜenia programu rewitalizacji 

 

Tabela 52 Wskaźniki produktu dla oceny wdroŜenia programu rewitalizacji 

WSKAŹNIK PRODUKTU JEDN. 
MIARY 

WARTOŚĆ 

Liczba zrewitalizowanych obszarów  szt. 7 

Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów  ha 1,5816 

Powierzchnia wyremontowanego pokrycia dachowego  m2 676,52 

Liczba obiektów objętych termomodernizacją szt. 5 

Liczba budynków posiadających nowoczesną infrastrukturę  
techniczną (zmodernizowany węzeł wymiennikowy c.o.)  

szt. 1 

Liczba zbudowanych/przebudowanych/doposaŜonych obiektów 
infrastruktury mieszkalnictwa  

szt. 1 

Liczba obiektów/zbiorów poddanych konserwacji  szt. 3 

Powierzchnia zagospodarowanych terenów zielonych  ha ok. 1 

Kubatura obiektów poddanych regeneracji/rehabilitacji  m3 1963,3 

Powierzchnia przebudowanej drogowej infrastruktury 
towarzyszącej (np. parkingi)  

m2 500 

Powierzchnia obiektów świadczących usługi w zakresie pomocy 
społecznej poddanych modernizacji/przebudowie  

m2 352 

Powierzchnia zmodernizowanej/przebudowanej infrastruktury 
publicznej (np. place zabaw, miejsca rekreacji, place) na terenie 
zrewitalizowanym z przeznaczeniem na cele turystyczne, 
kulturalne, edukacyjne, społeczne lub gospodarcze  

ha 0,4 

Powierzchnia budynków zaadaptowanych na cele mieszkaniowe 
z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych i osób 
o szczególnych potrzebach  

m2 640,3 

Liczba zagospodarowanych obiektów/terenów poprzemysłowych 
i powojskowych  

szt. 1 

Źródło: Dane Urzędu Miasta Krasnystaw 
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• Wskaźniki rezultatów dla oceny wdroŜenia programu rewitalizacji: 

 

Tabela 53 Wskaźniki rezultatów dla oceny wdroŜenia programu rewitalizacji 

WSKAŹNIK REZULTATU 
JEDN. 
MIARY 

WARTOŚĆ 

Liczba osób mieszkających w budynkach poddanych renowacji  os. 33 

Liczba osób mieszkających w budynkach objętych 
termomodernizacją  os. 58 

Liczba osób mieszkających w budynkach poddanych etapowi 
docieplenia  os. 37 

Liczba osób mieszkających w budynkach posiadających 
zmodernizowany węzeł centralnego ogrzewania  os. 104 

Powierzchnia terenów zrewitalizowanych  ha 11,9343 

Ilość osób zamieszkałych w nowoczesnych, socjalnych 
budynkach będących przedmiotem projektu  os. 12 

Powierzchnia terenów, które stały się dostępne w wyniku 
realizacji projektu  ha 1,4016 

Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury społeczno-
edukacyjnej/kulturalnej/turystycznej będącej przedmiotem 
projektu  

os. 19748 

Powierzchnia zabudowanych/zrehabilitowanych obszarów 
poprzemysłowych / powojskowych  ha 2,6223 

Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych 
nowych etatów (EPC)  szt. 10 

Źródło: Dane Urzędu Miasta Krasnystaw 

 

Podstawowe wskaźniki osiągnięcia celów ZLPR są zgodne ze wskaźnikami realizacji celów 
RPO WL, Oś Priorytetowa III: „Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne”, 
Działanie 3.2. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich”. 
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X.2. ZASADY MONITOROWANIA I AKTUALIZACJI 
PROGRAMU 

 

Monitorowanie (ang. monitoring), to zorganizowany sposób obserwacji, ciągły 
i długoterminowy. Monitorowanie moŜna zdefiniować jako systematyczne i ciągłe 
zbieranie, analizowanie i wykorzystywanie informacji dla celów kontroli zarządzania 
i podejmowania decyzji w sprawie realizacji, i aktualizacji programu. Monitorowanie 
projektu stanowi integralną część codziennego zarządzania. Jego celem jest dostarczenie 
informacji, na podstawie której osoby zarządzające projektem mogą wskazać 
na problemy związane z wdraŜaniem projektu oraz je rozwiązać, jak równieŜ ocenić 
postęp w stosunku do pierwotnych planów. Monitorowanie pokazuje osobom realizującym 
program rewitalizacji wiarygodne, rzetelne informacje o stanie zaawansowania prac, 
postępach, uchybieniach w realizacji zadań, zmianie zakresu zadań czy teŜ o zaniechaniu 
realizacji zadania wraz z przyczynami i uzasadnieniem takiego stanu rzeczy.  

Osoby monitorujące program rewitalizacji muszą znać odpowiedź na następujące 
pytania:  

• Które zadania za ostatnie 2 lata zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem?  

• Które zadania za ostatnie 2 lata nie zostały zrealizowane, wraz z podaniem 
przyczyn opóźnienia realizacji bądź przyczyn nie rozpoczęcia realizacji? 

• Czy istnieją nowe zadania do umieszczenia w programie rewitalizacji?  

• Czy są ewentualne zmiany w realizacji zadań przewidzianych do realizacji 
w późniejszym okresie?  

Osoby odpowiedzialne za monitorowanie procesu realizacji programu rewitalizacji muszą 
mieć na uwadze fakt, iŜ proces monitorowania jest procesem ciągłym, i waŜnym 
we wdraŜaniu załoŜeń. Przerwanie procesu monitorowania jest stanem niebezpiecznym. 
Skutkować moŜe duŜymi opóźnieniami w realizacji poszczególnych zadań, 
a nawet powaŜnie zagrozić realizacji całego programu.  

 

Plan i charakterystyka systemu monitorowania obejmują pięć głównych etapów: 

• ETAP 1 – Analiza celów. 

• ETAP 2 – Przegląd procedur wdraŜania. 

• ETAP 3 – Przegląd wskaźników produktów i rezultatów.  

• ETAP 4 – Zaprojektowanie formatu raportów. 

• ETAP 5 – Przygotowanie planu wdraŜania systemu monitorowania. 

 

W odniesieniu do programu rewitalizacji te pięć etapów w procesie monitoringu to: 

1. Analiza celów projektu: monitorowanie w całym okresie realizacji programu 
rewitalizacji, czy cele Programu są osiągane poprzez realizację poszczególnych 
projektów objętych Programem oraz czy cele realizowane przez Program są nadal 
aktualne. 

2. Przegląd procedur wdraŜania: dotyczyć będzie harmonogramu realizacji X etapów 
systemu wdraŜania programu rewitalizacji.  

3. Przegląd wskaźników: dotyczy właściwego doboru wskaźników produktu 
i rezultatu  dla poszczególnych projektów przygotowywanych przez beneficjentów 
końcowych na realizację zadań objętych programem rewitalizacji. Wskaźniki 
te muszą być zgodne z wytycznymi funduszy strukturalnych, 
jeŜeli będą współfinansowały dany projekt. Muszą się takŜe odnosić do wybranych 



 

str. 194 

 

wskaźników, które zgodnie z zasadą trwałości będą słuŜyły do pomiaru 
efektywności całego programu rewitalizacji, który będzie przeprowadzony 
w czterech etapach: na koniec co drugiego roku: 2012, 2014 roku, 
oraz po zakończeniu realizacji programu rewitalizacji.  

4. Zaprojektowanie formy raportu: raporty z realizacji poszczególnych projektów 
będą składane w standardowej formie przez beneficjentów końcowych do Zespołu 
ds. Rewitalizacji. Monitorowania nie moŜna uznać bowiem za pomyślne 
tylko dlatego, Ŝe zostały zebrane wymagane informacje. Zebrane informacje 
muszą zostać przekazane w odpowiedniej formie, odpowiedniej osobie 
i w odpowiednim czasie. Konieczne jest zatem stworzenie odpowiedniej formy 
raportu z realizacji zadania, aby kaŜdy z beneficjentów przekazał informację  
o swoim zadaniu w tej samej formie. Ułatwi to znacznie monitorowanie zadań. 
Warto podkreślić fakt, iŜ tylko w takiej sytuacji moŜna podjąć techniczną 
i właściwą decyzję, by zająć się problemem i zapewnić, Ŝe projekt „wróci 
na właściwy tor realizacji”, albo upewnić się, iŜ jest realizowany prawidłowo. 
Raporty powinny być składane wg następującego wzoru matrycy logicznej: 

 

Wzór 

 

Raport z realizacji projektu 

 

Tytuł projektu 
Nr zadania  

w programie 
rewitalizacji 

Termin 
realizacji 
projektu 

Nazwa 
instytucji 

wdraŜającej 
projekt 

Kierownik 
projektu/stanowisko 

w instytucji 
wdraŜającej/ tel. 

     

Fundusz/priorytet/ 

działanie 
Cele projektu Produkty Rezultaty Opis projektu 

     

Finansowanie 
projektu 

Informacje o postępach w realizacji zadania: 

Napotkane 
problemy 

Przyczyny Uzasadnienie 
Propozycja 
rozwiązania 

problemu(ów) 

- wkład własny 

…………………. 

- dotacja z RPO 

…………………. 

- inne 

…………………. 

    

Osoba do kontaktu  

Telefon  
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5. Przygotowanie planu wdraŜania systemu monitorowania: równolegle realizowane 
z harmonogramem systemu wdraŜania Programu. 

 

Ewaluacja Programu obejmować powinna ocenę okresową odpowiedzialności, 
efektywności, skuteczności, wpływu, realności ekonomicznej i finansowej oraz trwałości 
Programu w kontekście jego ustalonych celów.  

W ramach ewaluacji dokonywana będzie ocena raportów, składanych przez beneficjentów 
końcowych po zakończeniu realizacji poszczególnych zadań. Natomiast okresowe oceny 
Programu rewitalizacji dokonywane będą zgodnie z systemem wdraŜania Programu 
i monitoringiem co dwa lata. Pierwsza ocena zostanie dokonana na koniec 2012 r.  

Przy opracowywaniu poszczególnych raportów w ramach ewaluacji waŜne będzie takŜe 
powiązanie poszczególnych wskaźników produktu i  rezultatów z celami Programu. 
Aby ten efekt osiągnąć waŜne jest na samym początku określenie i usystematyzowanie 
źródeł informacji, z których korzystać będzie Zespół ds. Rewitalizacji. 

Aktualizacja Programu, zgodnie z systemem wdraŜania Programu, przeprowadzana 
będzie co dwa lata. 
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X.3. SPOSOBY INICJOWANIA WSPÓŁPRACY POMIĘDZY 
SEKTOREM PUBLICZNYM, PRYWATNYM 
I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

 

Zasadniczym celem integracji społecznej jest zapewnienie wyczerpującej 
i zrozumiałej informacji oraz takich dróg jej obiegu, Ŝeby uzyskać partycypację 
społeczności lokalnej w procesie rewitalizacji, jej aktywny udział w programowaniu, 
decyzjach oraz odpowiedzialności i finansowaniu. 

Komunikacja społeczna ma: 

• zapewnić partnerom programu dostęp do informacji na temat celów 
i problemów rewitalizacji; 

• pobudzić ich do wdraŜania własnych opinii; 

• nawiązać porozumienie pomiędzy partnerami procesu rewitalizacji, a Zespołem ds. 
Rewitalizacji. 

Podstawą partycypacji jest informacja, wymieniana pomiędzy partnerami, 
a Zespołem ds. Rewitalizacji w procesie komunikacji społecznej, zorganizowanej 
w sprawny system.  

Informowanie w procesie komunikacji społecznej ma wyjaśnić mieszkańcom korzyści 
płynące z procesu rewitalizacji, w zamian za tymczasowe zakłócenie normalnego rytmu 
Ŝycia i określony wysiłek, takŜe finansowy. 

 

Na system komunikacji społecznej składają się: 

• Podmiot inicjujący proces komunikowania się - Zespół ds. Rewitalizacji 
i Koordynator Programu 

• Podmiot odbierający informacje - partnerzy indywidualni i zbiorowi 

• Określone informacje: 

− wiadomości zaznajamiające oraz o specyficznym tzw. pedagogicznym 
charakterze, wyjaśniające zagadnienie rewitalizacji i potrzebę realizacji 
programu; 

− wiadomości dotyczące bieŜącej realizacji programu; 

− wnioski z monitorowania, oceny i aktualizacji. 

• Określony sposób komunikowania się: 

− środki komunikacji społecznej bezpośredniej, takie jak kontakty 
i spotkania Burmistrza Krasnegostawu z mieszkańcami, a takŜe  kontakty  
i spotkania mieszkańców z urzędnikami podczas załatwiania spraw. 

− środki komunikacji społecznej pośredniej, m.in.: relacje dziennikarzy, 
prasy, radia, telewizji (informacja prasowa, konferencje, wywiady); ulotki, 
biuletyny, informatory, wydawnictwa, ogłoszenia, strona internetowa). 
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• System wykorzystywać moŜe: 

− dokumentację (uchwały Rady Miasta Krasnystaw, zarządzenia 
i decyzje Burmistrza Krasnegostawu, ustalenia Zespołu ds. Rewitalizacji), 

− wywiad,  

− badania sondaŜowe. 

 

Celem działań związanych z promocją programu jest dotarcie do jak najszerszej grupy 
odbiorców: 

• beneficjentów projektów/mieszkańców gminy, 

• środowiska przedsiębiorców, 

• organizacji pozarządowych, 

• partnerów społecznych. 

 

Sprawność i efektywność działania systemu komunikacji społecznej zaleŜy z jednej strony 
od zaangaŜowania, umiejętności, sposobu pozyskiwania, analizowania i oceny informacji 
od mieszkańców, a z drugiej strony od umiejętności doboru form i środków 
przekazywania informacji. 

 

Współpraca pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi 
będzie stanowiła kontynuację metod pracy nad Zintegrowanym Lokalnym Programem 
Rewitalizacji dla Miasta Krasnystaw, za pośrednictwem którego samorząd miasta zaprosił 
do współpracy wszystkie aktywne jednostki Ŝycia społeczno-gospodarczego z terenu 
miasta. Stworzenie moŜliwości udziału wszystkich partnerów społecznych w realizacji 
celów Programu będzie ściśle wiązać się z: 

� wykorzystaniem potencjału organizacji i społeczności lokalnej poprzez  
skoordynowanie działań w ramach jednego, spójnego projektu akceptowanego  
i wspieranego przez wszystkich uczestników, 

� optymalnym wykorzystaniem kompetencji i zasobów będących w dyspozycji 
miasta, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw, 

� innowacyjnością proponowanych rozwiązań, wyraŜającą się zastosowaniem 
nowych podejść do problemów związanych z rozwojem lokalnym, 

� istnieniem grupy lokalnych liderów. 

Inicjowanie podejmowania współpracy pomiędzy sektorem publiczno-prywatnym  
a organizacjami pozarządowymi będzie obejmowało m.in.: 

� zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o realizowanych 
przedsięwzięciach na obszarze rewitalizowanym, 

� zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o moŜliwościach uzyskania 
wsparcia w ramach funduszy strukturalnych dla wszystkich grup docelowych 
na terenie Miasta Krasnystaw, 
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� zapewnienie czytelnej informacji o kryteriach oceny i wyboru projektów 
oraz obowiązujących w tym zakresie procedurach, 

� wspieranie organizacji pozarządowych działających na rzecz środowisk lokalnych, 

� koordynowanie działań organizacji społecznych, zawodowych i innych instytucji, 
podejmowanych na rzecz realizacji celów Programu, 

� inicjowanie dodatkowych działań promocyjnych o zasięgu lokalnym. 

 

Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja przedsięwzięcia 
oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem 
prywatnym. Art. 7. 1. ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-
prywatnym stanowi, iŜ przez umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym partner 
prywatny zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia za wynagrodzeniem 
oraz poniesienia w całości albo w części wydatków na jego realizację lub poniesienia 
ich przez osobę trzecią, a podmiot publiczny zobowiązuje się do współdziałania 
w osiągnięciu celu przedsięwzięcia, w szczególności poprzez wniesienie wkładu własnego. 

 

Partnerstwo publiczno-prywatne 

Ustawa o PPP stanowi, Ŝe wybór partnera prywatnego moŜe odbywać się według 
dwóch procedur. Podstawowym trybem właściwym dla większości przedsięwzięć będzie 
procedura zawarta w ustawie o koncesji. NaleŜy ją stosować zawsze, 
gdy wynagrodzeniem partnera prywatnego, w związku z realizacją projektu, będzie 
prawo do pobierania poŜytków z przedmiotu PPP lub teŜ – przede wszystkim – 
wraz z zapłatą sumy pienięŜnej. JeŜeli natomiast wynagrodzenie partnera prywatnego 
będzie pochodzić wyłącznie, lub w przewaŜającej części od podmiotu publicznego, 
naleŜy bezwzględnie stosować ustawę PZP. Ze względu na fakt, Ŝe forma wynagrodzenia 
decyduje o trybie wyboru strony prywatnej, jej definitywne określenie musi nastąpić 
jeszcze przed wszczęciem i ogłoszeniem procedury wyboru tego partnera. 

 

Korzyści płynące z PPP 

Formuła PPP powinna być wykorzystana w celu realizacji przedsięwzięcia tylko wówczas, 
gdy przynosi ona określone korzyści w porównaniu z realizacją zadania metodą 
tradycyjną. Punktem wyjścia dla podmiotu publicznego powinna być rzeczywista wartość 
danego projektu, na którą składają się nie tylko elementy finansowe ale równieŜ 
społeczno - ekonomiczne, operacyjne i jakościowe. Istotne są długoterminowe korzyści, 
dlatego nie naleŜy wybierać ofert oferujących minimalny czas wykonania przedsięwzięcia 
przy minimalnym koszcie, gdyŜ korzyści wynikające z takiego sposobu realizacji 
przedsięwzięcia są krótkotrwałe. 

 

 

 

 



 

str. 199 

 

Opłacalność PPP to następujące elementy: 

� równowaga pomiędzy jakością i ceną; 

� wymierna korzyść przy porównywaniu PPP z inną formą wykonania zadania - PPP 
to wyŜszy poziom efektywności i jakości, ograniczenie kosztów całkowitych, 
innowacyjność, większa niezawodność, bardziej wydajny zarząd. 

 

Opłacalny w tym przypadku nie zawsze oznacza tańszy, gdyŜ dzięki wyŜszym nakładom 
moŜna uzyskać lepsze usługi, stanowiące wartość niepoliczalną. 

 

Procedura realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego: 

Podstawą inwestycji jest ramowa umowa zawarta pomiędzy partnerem publicznym 
i prywatnym.  

W umowie partner prywatny zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia 
za wynagrodzeniem oraz poniesienia w całości albo w części wydatków na jego realizację 
lub poniesienia wydatków przez osobę trzecią. Natomiast zobowiązanie podmiotu 
publicznego polega na współdziałaniu w osiągnięciu celu przedsięwzięcia, 
które w szczególności moŜe być realizowane poprzez wniesienie wkładu własnego, 
np. nieruchomości. 

Współpraca podmiotu publicznego i prywatnego moŜe równieŜ przyjąć formę spółki 
celowej zawiązanej w celu realizacji przedsięwzięcia, a której cel i zakres działania 
określa umowa o partnerstwie. Partnerem prywatnym moŜe być zarówno podmiot 
krajowy, jak i zagraniczny. 

Procedura wyboru partnera prywatnego jest uzaleŜniona od przyjętej formy 
wynagradzania podmiotu prywatnego. JeŜeli źródłem wynagrodzenia są wyłącznie środki 
publiczne, wybór partnera odbywa się na podstawie przepisów ustawy – Prawo zamówień 
publicznych. JeŜeli natomiast wynagrodzenie stanowi prawo do pobierania poŜytków 
ze zrealizowanej inwestycji lub takie prawo łącznie z zapłatą sumy pienięŜnej, to wyboru 
partnera dokonuje się na podstawie przepisów ustawy o koncesji na roboty budowlane 
i usługi. 

Zatem wybór podmiotu prywatnego, z którym miałaby być podjęta współpraca 
w formule partnerstwa, wymaga zachowania konkurencyjnych procedur przewidzianych 
w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym. Kryterium wyboru partnera stanowi 
bilans wynagrodzenia oraz rozłoŜenie pomiędzy strony zadań i ryzyk związanych 
z konkretnym projektem. 
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