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1. Wstęp

1.1 Po co strategia?
By zapewnić optymalny rozwój jednostki, należy go strategicznie planować, tj. stawiać 
cele, które będą ambitne i jednocześnie realne, specyficzne i mierzalne. Należy też wie-
dzieć, co robić, aby cele osiągać. Dotychczas obowiązująca w Puławach „Strategia Rozwoju 
Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r.” taką właśnie rolę spełniała. Jednak 
zmieniające się uwarunkowania społeczno-gospodarcze, nowe wyzwania, przed jakimi 
stajemy, koniec okresu programowania środków z funduszy europejskich oraz zmiany  
w podejściu do prowadzenia polityki rozwoju sprawiły, że konieczna stała się jej aktualizacja.

Nowelizacja ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych 
ustaw, która weszła w życie pod koniec 2020 r., choć w dalszym ciągu pozostawia strategię 
rozwoju gminy jako dokument fakultatywny, to sprawiła, że znalazła ona swoje miejsce w 
polskim prawodawstwie. Ściśle określono sposób jej przygotowania oraz elementy, jakie 
ma zawierać. Strategia ma przede wszystkim wyznaczać cele, których osiągnięcie w śred-
nio- i długookresowej perspektywie pozwoli rozwiązać współczesne problemy samorządu 
i sprostać wyzwaniom, przed jakimi obecnie stoimy. Ma przy tym integrować działania w 
sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej, określając w sposób ogólny kierunki za-
gospodarowania miejskiej przestrzeni. Ma też być skutecznym narzędziem pozyskiwania 
środków na realizację działań rozwojowych.

To wszystko wpłynęło na konieczność opracowania nowej Strategii, która odpowiadać 
będzie na współczesne wyzwania, będzie zgodna z obowiązującymi przepisami oraz 
umożliwi Miastu i innym zainteresowanym podmiotom ubieganie się o środki na realizację 
projektów i przedsięwzięć.

foto. Daniel Krawczyk
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1.2 Jak pracowaliśmy?
28 stycznia 2021 r. Rada Miasta Puławy podjęła Uchwałę o przystąpieniu do  aktualizacji 
Strategii, a dwa miesiące później 30 marca Prezydent Miasta Puławy wydał Zarządzenie 
powołujące Zespół Koordynacyjny ds. aktualizacji Strategii z Wiceprezydent Miasta Puławy 
– P. Beatą Kozik jako przewodniczącą.

Po wyłonieniu wykonawcy opracowania, w maju 2021 r. przeprowadzone zostały badania 
społeczne wśród mieszkańców miasta. Na ankietę umieszczoną na miejskich portalach  
i serwisach internetowych oraz szeroko dystrybuowaną przez partnerów już w pierwszych 
kilku dniach odpowiedziało ponad 400 osób, co świadczy o chęci zaangażowania się puła-
wian w rozwój ich małej ojczyzny. W sumie w okresie 11-31.05.2021 ankietę wypełniło 689 
osób.

Kolejnym krokiem były warsztaty strategiczne z udziałem członków Zespołu Koordynacyj-
nego oraz zewnętrznych ekspertów. Oprócz prezentacji i omówienia wstępnych wniosków 
z diagnozy pracowaliśmy wówczas nad rozwiązaniami zidentyfikowanych problemów.

W całym procesie tworzenia dokumentu począwszy od etapu diagnozy, kierowaliśmy się 
nadrzędną zasadą włączenia lokalnej społeczności i innych interesariuszy, czego wyrazem 
były przeprowadzone badania oraz konsultacje społeczne projektu dokumentu. Kluczowi 
partnerzy Miasta zaangażowani zostali natomiast w prace Zespołu Koordynacyjnego. 
Ważna przy tym była również transparentność prowadzonych działań poprzez szerokie  
informowanie o nich mieszkańców m.in. na miejskiej stronie internetowej.

Strategia rozwoju Miasta Puławy do 2030 roku

foto. Daniel Krawczyk
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1.3 Co wypracowaliśmy?
Efektem naszych prac jest niniejsza Strategia rozwoju Miasta Puławy, w której stawiamy 
przed sobą ambitne, ale i realne cele na najbliższe lata. Ich realizacja ma pomóc zniwelo-
wać problemy naszego miasta oraz stanowi odpowiedź na największe wyzwania, przed 
którymi Puławy stoją już teraz.

Sam dokument podzielić można na trzy zasadnicze części: diagnostyczną, strategiczną 
oraz wdrożeniową.

Część diagnostyczna stanowi podsumowanie przeprowadzonej diagnozy stanu miasta 
i zawiera kluczowe wnioski, składające się na „dzisiejszy” obraz Puław. Atuty i problemy 
miasta oraz szanse i zagrożenia jego rozwoju zebrane zostały w postaci analizy SWOT. 
Zidentyfikowane kluczowe problemy, ich przyczyny oraz skutki zaprezentowano na drze-
wie problemów.

W części strategicznej określona została wizja Puław przyszłości, mająca ogólny, daleko-
siężny charakter. Wskazano też bardziej konkretne cele strategiczne i operacyjne wraz  
z przypisanymi do nich kierunkami działań, odpowiadając na pytanie, co zrobimy, aby 
przyjęta wizja mogła stać się rzeczywistością. Istotny element tej części Strategii stanowi 
ponadto model struktury funkcjonalno-przestrzennej, obrazujący wpływ zaplanowanych 
działań na kształtowanie przestrzeni w mieście.

Sposób, w jaki niniejsza Strategia będzie wdrażana, monitorowana i ewaluowana, 
omówiony został w części wdrożeniowej. W niej też znajduje się odpowiedź na pytanie  
o koszty realizacji planowanych działań.

1.4 Zgodność Strategii z dokumentami  
        wyższego rzędu
Rozwój lokalny powinien stanowić element regionalnej, krajowej i europejskiej polityki roz-
woju. Dlatego też opracowując strategię należy zadbać, by była ona zgodna z dokumenta-
mi wyższego rzędu. Jest to o tyle istotne, że ma ona również stanowić skuteczne narzędzie 
pozyskiwania funduszy na finansowanie działań rozwojowych.

1.4.1 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności
W 2021 r. Unia Europejska rozpoczęła nowy wieloletni okres programowania. Zasady i 
cele Funduszu Spójności (FS) oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 
na lata 2021-2027 określono w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii 
Europejskiej1. Rozporządzenie to wskazuje pięć celów szczegółowych EFRR (nazywanych 
celami polityki), których realizację wspierać ma również FS (w odniesieniu do celów 2. i 3.).

Poniżej zaprezentowano matrycę zgodności celów operacyjnych niniejszej Strategii rozwo-
ju Miasta Puławy z poszczególnymi celami szczegółowymi EFRR i FS.

1  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w 
sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności.
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Tabela 1 | Matryca zgodności Strategii rozwoju Miasta Puławy do 2030 roku z celami EFRR i FS

Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego i Fundusz Spójności

Strategia rozwoju Miasta 
Puławy do 2030 roku

Cel Polityki 1: bardziej konkurencyjna i inteligentna 
Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligent-
nej transformacji gospodarczej oraz regionalnej 
łączności cyfrowej

1.1. Miasto, które przyciąga nowe inwestycje

1.2. Miasto przedsiębiorcze

1.3. Innowacyjna i kreatywna gospodarka

3.2. Miasto inteligentne

Cel Polityki 2: bardziej przyjazna dla środowiska, 
niskoemisyjna i przechodząca w kierunku gospo-
darki zeroemisyjnej oraz odporna Europa dzięki 
promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji 
energetycznej, zielonych i niebieskich inwesty-
cji, gospodarki o obiegu zamkniętym, łagodzenia 
zmian klimatu i przystosowania się do nich, zapo-
biegania ryzyku i zarządzania ryzykiem, oraz zrów-
noważonej mobilności miejskiej

2.3. Miasto ekologiczne

3.7. Efektywne zarządzanie przestrzenią

Cel Polityki 3: lepiej połączona Europa dzięki zwięk-
szeniu mobilności

2.8. Miasto przyjazne pieszym, rowerzystom i 
kierowcom

Cel Polityki 4: Europa o silniejszym 
wymiarze społecznym, bardziej sprzyjająca 
włączeniu społecznemu i wdrażająca 
Europejski filar praw socjalnych

2.1. Bogata oferta mieszkaniowa

2.2. Ciekawa i zróżnicowana oferta 
kulturalna i rozrywkowa

2.4. Usługi społeczne na miarę 
potrzeb mieszkańców

3.6. Profesjonalne usługi publiczne

Cel Polityki 5: Europa bliższa obywatelom 
dzięki wspieraniu zrównoważonego i 
zintegrowanego rozwoju wszystkich rodzajów 
terytoriów oraz inicjatyw lokalnych

2.2. Ciekawa i zróżnicowana oferta 
kulturalna i rozrywkowa

2.6. Atrakcyjna oferta rekreacyjno-
wypoczynkowa i sportowa

2.7. Miasto bezpieczne

3.1. Miasto współtworzone przez mieszkańców

3.4. Miasto otwarte na współpracę

Źródło: opracowanie własne

Strategia rozwoju Miasta Puławy do 2030 roku
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1.4.2 Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju  
            do roku 2020 z perspektywą do 2030 r.
Przyjęta przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju do roku 2020 z perspektywą do 2030 r. (SOR) jest aktualizacją średniookreso-
wej strategii rozwoju kraju, tj. Strategii Rozwoju Kraju 2020 i zastępuje długookresową 
strategię rozwoju (Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala 
Nowoczesności). Stanowi podstawowy dokument państwa polskiego w zakresie średnio- i 
długofalowej polityki gospodarczej. Jej główny cel określono jako „Tworzenie warunków 
dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy jednoczesnym wzroście spójności w wy-
miarze społecznym, ekonomicznym, środowiskowym i terytorialnym”. Ma on być realizo-
wany przez trzy cele szczegółowe, w które wpisuje się niniejsza Strategia rozwoju Miasta 
Puławy.

Tabela 2 | Matryca zgodności Strategii rozwoju Miasta Puławy do 2030 roku z celami SOR.

Strategia na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju

Strategia rozwoju Miasta 
Puławy do 2030 roku

Cel szczegółowy I - Trwały wzrost gospodarczy 
oparty coraz silniej o wiedzę, dane i doskonałość 
organizacyjną

1.1. Miasto, które przyciąga nowe inwestycje

1.2. Miasto przedsiębiorcze

1.3. Innowacyjna i kreatywna gospodarka

Cel szczegółowy II - Rozwój społecznie wrażliwy i 
terytorialnie zrównoważony

1.2. Miasto przedsiębiorcze

2.1. Bogata oferta mieszkaniowa

2.3. Miasto ekologiczne

2.4. Usługi społeczne na miarę potrzeb 
mieszkańców

2.8. Miasto przyjazne pieszym, rowerzystom i 
kierowcom

3.6. Profesjonalne usługi publiczne

3.7. Efektywne zarządzanie przestrzenią

Cel szczegółowy III - Skuteczne państwo i instytu-
cje służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu 
i gospodarczemu

2.4. Usługi społeczne na miarę potrzeb 
mieszkańców

3.2. Miasto inteligentne

3.3. Miasto w korzystnej sytuacji finansowej

3.6. Profesjonalne usługi publiczne

3.7. Efektywne zarządzanie przestrzenią

Źródło: opracowanie własne
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1.4.3 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030
Obowiązująca od września 2019 roku Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 
2030) jest podstawowym dokumentem strategicznym polityki regionalnej państwa2. Jako 
cel główny wskazuje „Efektywne wykorzystanie endogenicznych potencjałów terytoriów i 
ich specjalizacji dla osiągania zrównoważonego rozwoju kraju, co tworzyć będzie warunki 
do wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy jednoczesnym osiąganiu spójności w wy-
miarze społecznym, gospodarczym, środowiskowym i przestrzennym”. Cel ten ma zostać 
osiągnięty dzięki realizacji trzech celów szczegółowych, w ramach których określone zo-
stały kierunki interwencji. Strategia rozwoju Miasta Puławy jest zgodna z celami KSRR, co 
zostało przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela 3 | Matryca zgodności Strategii rozwoju Miasta Puławy do 2030 roku z celami KSRR

Krajowa Strategia Rozwoju 
Regionalnego 2030

Strategia rozwoju Miasta 
Puławy do 2030 roku

Cel 1. Zwiększanie spójności rozwoju 
kraju, w wymiarze społecznym, gospodar-
czym, środowiskowym i przestrzennym

1.1. Miasto, które przyciąga nowe inwestycje

1.2. Miasto przedsiębiorcze

1.3. Innowacyjna i kreatywna gospodarka

2.3. Miasto ekologiczne

2.4. Usługi społeczne na miarę po-
trzeb mieszkańców

2.5. Efektywne usługi komunalne

2.8. Miasto przyjazne pieszym, rowerzystom  
i kierowcom

3.1. Miasto współtworzone przez mieszkańców

3.4. Miasto otwarte na współpracę

3.5. Silna marka miasta

Cel 2. Wzmacnianie regionalnych 
przewag konkurencyjnych

1.1. Miasto, które przyciąga nowe inwestycje

1.2. Miasto przedsiębiorcze

2.4. Usługi społeczne na miarę po-
trzeb mieszkańców

3.1. Miasto współtworzone przez mieszkańców

3.4. Miasto otwarte na współpracę

Cel 3. Podniesienie jakości zarządzania i wdra-
żania polityk ukierunkowanych terytorialnie

2.4. Usługi społeczne na miarę po-
trzeb mieszkańców

2.5. Efektywne usługi komunalne

3.1. Miasto współtworzone przez mieszkańców

3.2. Miasto inteligentne

3.4. Miasto otwarte na współpracę

3.6. Profesjonalne usługi publiczne

3.7. Efektywne zarządzanie przestrzenią

Źródło: opracowanie własne

2  Polityka regionalna związana jest z koordynowaniem działań wszystkich podmiotów na rzecz rozwoju 
poszczególnych regionów.

Strategia rozwoju Miasta Puławy do 2030 roku
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1.4.4 Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku
Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku (SRWL) przyjęta została uchwa-
łą Sejmiku Województwa Lubelskiego w dniu 29 marca 2021 roku. Wyznacza ona nastę-
pującą wizję rozwoju województwa: „Województwo lubelskie racjonalnie wykorzystując 
specyfikę społeczno-gospodarczą, zasoby środowiska, a także policentryczność sieci 
ośrodków miejskich rozwija się w sposób zrównoważony. Kreatywność i otwartość miesz-
kańców, aktywność naukowo-badawcza, tworzenie i stosowanie rozwiązań innowacyj-
nych oraz partnerstwo w zarządzaniu kształtują nowoczesny charakter regionu. Wzrasta 
jego znaczenie jako strategicznego producenta finalnych wyrobów bazujących na surow-
cach rolniczych, dostarczyciela usług prozdrowotnych i czasu wolnego. W efekcie region 
oferuje atrakcyjną przestrzeń do życia, pracy i inwestowania w zdrowym i bezpiecznym 
otoczeniu”. Ma ona zostać osiągnięta poprzez realizację czterech celów strategicznych, w 
ramach których wyznaczono 18 celów operacyjnych. Cele niniejszej strategii są zgodne z 
następującymi celami SRWL:

Tabela 4 | Matryca zgodności Strategii rozwoju Miasta Puławy do 2030 roku z celami SRWL

Strategia Rozwoju Województwa 
Lubelskiego do 2030 roku

Strategia rozwoju Miasta 
Puławy do 2030 roku

2.1. Zrównoważony rozwój syste-
mów infrastruktury technicznej

2.8. Miasto przyjazne pieszym, ro-
werzystom i kierowcom

2.2. Rozwój miejskich obszarów funkcjonalnych 
(LOM, ośrodków subregionalnych i lokalnych)

1.3. Innowacyjna i kreatywna gospodarka

2.3. Miasto ekologiczne

3.2. Miasto inteligentne

3.4. Miasto otwarte na współpracę

3.5. Silna marka miasta

3.6. Profesjonalne usługi publiczne

3.7. Efektywne zarządzanie przestrzenią

2.4. Ochrona walorów środowiska 2.3. Miasto ekologiczne

3.1. Wykorzystanie potencjału badawczo-
-rozwojowego jednostek naukowych oraz 
wspieranie transferu wiedzy i technologii

1.1. Miasto, które przyciąga nowe inwestycje 

1.3. Innowacyjna i kreatywna gospodarka

3.4. Miasto otwarte na współpracę

3.2. Wspieranie konkurencyjności i in-
nowacyjności przedsiębiorstw

1.1. Miasto, które przyciąga nowe inwestycje 

1.3. Innowacyjna i kreatywna gospodarka

3.4. Miasto otwarte na współpracę

3.3. Promocja i rozwój usług prozdrowotnych, 
uzdrowiskowych oraz gospodarki senioralnej

2.4. Usługi społeczne na miarę po-
trzeb mieszkańców

3.4. Innowacyjne wykorzystanie walo-
rów przyrodniczo-kulturowych, rozwój 
sportu i usług wolnego czasu

2.6. Atrakcyjna oferta rekreacyjno-
-wypoczynkowa i sportowa

4.1. Rozwijanie kapitału ludzkiego 2.4. Usługi społeczne na miarę po-
trzeb mieszkańców

3.4. Miasto otwarte na współpracę

4.2. Poprawa jakości świadcze-
nia usług zdrowotnych

2.4. Usługi społeczne na miarę po-
trzeb mieszkańców
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Strategia Rozwoju Województwa 
Lubelskiego do 2030 roku

Strategia rozwoju Miasta 
Puławy do 2030 roku

4.3. Włączenie i integracja społeczna 2.4. Usługi społeczne na miarę po-
trzeb mieszkańców

3.1. Miasto współtworzone przez mieszkańców

3.4. Miasto otwarte na współpracę

4.4. Wzmocnienie współpracy trans-
granicznej i międzyregionalnej

3.4. Miasto otwarte na współpracę

4.5. Bezpieczeństwo publiczne 2.7. Miasto bezpieczne

4.6. Wspieranie oddolnych inicjatyw i 
poprawa efektywności zarządzania

2.5. Efektywne usługi komunalne
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2.1 Podsumowanie diagnozy sytuacji miasta
2.1.1 Ludzie
Sytuacja demograficzna

Puławy się wyludniają. Według danych GUS na koniec 2020 roku liczba mieszkańców 
miasta wyniosła niespełna 47 tys. i było to o ponad 6% mniej niż w roku 2010. Wpływ na to 
ma przede wszystkim ujemne saldo migracji. W tym samym czasie z Puław wyprowadziło 
się bowiem aż o ponad 2 tys. osób więcej niż tu zamieszkało. Co znamienne, miasto opusz-
czają głównie ludzie młodzi (w wieku 25-34 lata).

Efektem niekorzystnych trendów migracyjnych, a jednocześnie drugą przyczyną problemu 
depopulacji jest ujemny przyrost naturalny. W ciągu minionej dekady w Puławach urodziło 
się o przeszło 1 tys. osób mniej niż zmarło. Największą różnicę (299 osób) odnotowano w 
ostatnim roku, a według prognozy GUS w przyszłych latach będzie ona jeszcze większa.

To wszystko wpływa na starzenie się puławskiego społeczeństwa. Rosnącej liczbie senio-
rów towarzyszy spadek liczebności najmłodszych grup wiekowych. Pociąga to za sobą 
istotne konsekwencje dla rozwoju miasta.

Zmianie ulega popyt na usługi. Zmniejszająca się liczba dzieci to mniejsze zapotrzebowa-
nie na usługi opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne. Z kolei większa liczba osób star-
szych powoduje wzrost popytu na usługi z zakresu wsparcia, aktywizacji i ochrony zdrowia.

Zmieniająca się struktura demograficzna ludności nie pozostaje bez znaczenia również dla 
gospodarki. Mniejsza liczba osób młodych powoduje ryzyko niedoboru pracowników na 
rynku pracy. Już teraz daje się zauważyć zagrożenie braku zastępowalności pokoleń, co 
rodzi uzasadnione obawy o to, czy w przyszłości w Puławach będzie miał kto pracować. 
Liczba osób młodych wchodzących na rynek pracy jest bowiem niższa niż liczba osób 
w wieku przedemerytalnym, które wkrótce ten rynek opuszczą, a różnica ta w ostatnich 
latach stale się powiększa.

To wszystko przekłada się na niekorzystną i pogarszającą się sytuację finansową miasta. 
Mniejsza liczba mieszkańców oraz spadek liczby pracujących (osób w wieku produkcyj-
nym) oznacza bowiem mniejsze wpływy do budżetu z tytułu udziału w podatkach docho-
dowych (PIT, CIT), stanowiących istotną pozycję po stronie dochodów budżetowych.

Kapitał społeczny

Puławianie nie mają realnego wpływu na rozwój miasta – tak twierdzi zdecydowana więk-
szość badanych (77%). Ale…czy na pewno tak jest?

Jak wskazują sami mieszkańcy, możliwości współdecydowania o sprawach Puław dają im 
m.in. wybory lokalne czy też udział w głosowaniu w ramach budżetu obywatelskiego. O ile 
frekwencja w wyborach samorządowych na poziomie ponad 40% wskazuje, że puławianie 
rzeczywiście raczej chętnie z tej formy korzystają, o tyle nie można tego powiedzieć o bu-
dżecie obywatelskim. Mimo iż 67% uczestników badania ankietowego zadeklarowało, że 
w ten sposób się angażuje, to odsetek głosujących w ogóle uprawnionych kształtuje się na 
poziomie zaledwie 3-5%.

Z drugiej strony dobre relacje międzyludzkie oraz ponad 50 organizacji pozarządowych 
aktywnych w różnych obszarach stanowią dla miasta istotny potencjał, w oparciu o który 
można pobudzać aktywność i zaangażowanie mieszkańców.

Strategia rozwoju Miasta Puławy do 2030 roku

foto. Daniel Krawczyk

13



2.1.2 Jakość życia
Puławy już teraz są miastem wysokiej jakości życia. Bezpieczeństwo, liczne i atrakcyjne 
tereny wypoczynku i rekreacji, zieleń, dostępność miejsc w żłobkach i przedszkolach, 
wysoka jakość edukacji to tylko niektóre atuty Puław. Jednak nie wszystkie aspekty życia w 
Puławach mieszkańcy oceniają równie wysoko, a są przy tym i takie, które mogą wpłynąć 
na decyzję o wyjeździe z miasta.

Bezpieczeństwo

Puławy są miastem bezpiecznym – zdaniem trzech na czterech puławian stanowi to 
istotny atut zachęcający do zamieszkania w mieście. Opinie te znajdują odzwierciedlenie  
w policyjnych statystykach. W ostatnich latach liczba przestępstw stwierdzonych na tere-
nie powiatu zmniejsza się. Dane wskazują, że w ostatnich latach zmniejszyła się również 
liczba wypadków drogowych oraz osób rannych w ich wyniku. Istotny wpływ na poziom  
i poczucie bezpieczeństwa w mieście ma rozwinięty system monitoringu miejskiego, który 
w 2020 roku został poddany modernizacji i aktualnie wyposażony jest w 79 kamer.

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Dostęp do podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w Puławach poprawia się –  
z roku na rok liczba udzielonych porad wzrasta. Mieszkańcy jednak uważają, że wciąż jest 
on niewystarczający – w ich ocenie trudno dostać się do lekarzy specjalistów.

Poprawia się sytuacja materialna najmniej zamożnych puławian. W 2020 roku ze wspar-
cia instytucjonalnego korzystało o 32% mniej mieszkańców niż w roku 2015. Korzystający  
z pomocy społecznej stanowili 4,5% wszystkich mieszkańców miasta. Najczęstszymi przy-
czynami trudnej sytuacji życiowej, która zmusza do ubiegania się o pomoc społeczną, w 
2020 roku były: ubóstwo, długotrwała lub ciężka choroba i niepełnosprawność.

Konieczność zapewnienia opieki osobom starszym zwiększa zapotrzebowanie na usługi 
opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz inne formy pomocy dla tej grupy mieszkańców 
umożliwiające im funkcjonowanie w dotychczasowym środowisku. Dostrzega się również 
potrzebę zapewnienia większej dostępności usług wsparcia dla osób z niepełnosprawno-
ściami – liczba miejsc w ośrodkach wsparcia jest niedostateczna względem stale zwięk-
szających się potrzeb. Nadal widoczna jest ponadto potrzeba wspierania różnych grup 
mieszkańców (m.in. prowadzenie działań profilaktycznych w obszarze przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, przeciwdziałania uzależnieniom, wsparcie w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych, , zapobieganie powstawaniu zaburzeń i promocja zdrowia 
psychicznego).

Komunikacja

Puławy są atrakcyjnie zlokalizowane – niewielka odległość od Lublina i Warszawy oraz 
dogodne połączenie drogowe (drogi ekspresowe i wojewódzkie) i kolejowe (linia kolejowa 
Warszawa-Lublin-Dorohusk) z tymi miastami sprawiają, że mieszkańcy doceniają dostęp-
ność komunikacyjną Puław, która, za sprawą kolejnych inwestycji, ulega stałej poprawie.

Dzięki prowadzonym w mieście licznym inwestycjom pozytywnie oceniana przez miesz-
kańców jest również jakość wewnętrznej sieci drogowej. Wciąż jednak dostrzega się po-
trzeby w tym zakresie – 27% badanych uznało, że środki z kasy miejskiej powinny być prze-
znaczone na poprawę jakości dróg, chodników i ścieżek rowerowych.

Komunikacja publiczna cieszy się dobrą opinią wśród ponad połowy badanych, na co 
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wpływ mają zapewne zrealizowane w ostatnich latach inwestycje. Obecnie Miejski Zakład 
Komunikacji – Puławy Sp. z o.o. dysponuje 40 autobusami. Wszystkie są niskopodłogowe. 
MZK jest operatorem transportu publicznego nie tylko w samych Puławach, ale i w gminach 
sąsiednich. Dzięki porozumieniom zawartym z gminami Kazimierz Dolny, Końskowola, 
Janowiec, Żyrzyn, Kurów, Gmina Puławy, Ryki, Dęblin i Baranów komunikacja miejska do-
ciera aż do 72 miejscowości zamieszkałych przez blisko 100 tysięcy osób. Dalszy rozwój 
transportu publicznego, podnoszenie jakości świadczonych usług przewozowych są o tyle 
istotne, że mogą przyczynić się do zmniejszenia liczby samochodów na drogach. Jak po-
kazują bowiem dane, w ostatnich latach rośnie liczba zarejestrowanych samochodów, co 
nie tylko wpływa negatywnie na jakość powietrza, ale i utrudnia poruszanie się po mieście. 

Kultura i rozrywka

Oferta kulturalna w Puławach jest bogata, jednak w opinii wielu mieszkańców (w szcze-
gólności młodzieży) nie odpowiada ich potrzebom i oczekiwaniom. Ponad połowa uczest-
ników badania ankietowego uznała, że jest to czynnik skłaniający do opuszczenia miasta, 
podczas gdy przeciwnego zdania – że zachęca do pozostania – było 29% respondentów. 
Może to jednak mieć związek z nieznajomością oferty kulturalnej dostępnej w Puławach. 
Opinie te znajdują odzwierciedlenie w statystykach dotyczących uczestnictwa w życiu kul-
turalnym miasta. Liczba uczestników wydarzeń kulturalnych organizowanych w Puławach 
w ostatnich latach maleje. Istotnym problemem w ocenie mieszkańców jest ograniczona 
oferta kinowa. W efekcie ponad 2/5 badanych osób przeznaczyłoby środki miejskie na po-
prawę dostępu do kultury, w tym imprez i wydarzeń. 

Ofertę kulturalną w Puławach tworzą miejskie instytucje kultury:

 ⚪ Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”, gdzie działalność prowadzą liczne zespoły i 
grupy artystyczne tworzone przez dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe (w 2020 roku 240 
osób),

 ⚪ Muzeum Czartoryskich oferujące wystawy stałe i czasowe, imprezy kulturalne oraz 
warsztaty dla dzieci i młodzieży (w 2019 roku muzeum odwiedziło niemal 36 tys. osób)3,

 ⚪ Biblioteka Miejska posiadająca sześć filii miejskich oraz jedną filię szpitalno-publiczną 
(w 2020 r. na 1 tys. ludności przypadało 219 czytelników, średnia liczba wypożyczeń na 
1 osobę wyniosła 19,5 woluminu).

oraz inne podmioty:

 ⚪ Młodzieżowy Dom Kultury organizujący liczne wydarzenia kulturalne i wystawy prac 
młodych twórców,

 ⚪ kino „Sybilla”,

 ⚪ osiedlowe domy kultury.

Obecnie4 w ramach II etapu przebudowy POK „Dom Chemika” realizowana jest inwesty-
cja budowy Mediateki – nowoczesnej biblioteki, która stanie się nową siedzibą Biblioteki 
Miejskiej. Nowy obiekt na mapie kulturalnej miasta będzie pełnił funkcje biblioteczne, ale 
ma być również strefą relaksu dla mieszkańców (sala komputerowa, sala konferencyjno-wi-
dowiskowa, sala zabaw dla dzieci).

3 Ze względu na pandemię COVID-19 Muzeum było zamknięte dla odwiedzających przez znaczną część 
2020 roku, w związku z czym podano dane dla roku 2019.
4 Według stanu na sierpień 2021.

Strategia rozwoju Miasta Puławy do 2030 roku

15



Sport i rekreacja

Mieszkańcy Puław doceniają ofertę sportowo-rekreacyjną. Do ich dyspozycji dostępne są: 
Hala widowiskowo-sportowa, port rzeczny Marina Puławy, Camping Marina Puławy nr 35, 
Puławskie Korty Tenisowe, Pływalnia odkryta z aquaparkiem, Hala sportowa, Lodowisko 
miejskie, Stadion piłkarsko-lekkoatletyczny, Skatepark, parki i skwery, błonia miejskie, 
bulwar nad Wisłą oraz plac Fryderyka Chopina. Stale ubogacana oferta sportowa i rekre-
acyjna cieszy się dobrą opinią mieszkańców i sprawia, że puławianie coraz chętniej spędza-
ją czas wolny aktywnie. Pozytywnie oceniania jest również infrastruktura dla rowerzystów. 
W 2020 r. długość ścieżek rowerowych wyniosła ok. 32 km. Miasto wspiera ponadto oddolne 
inicjatywy mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców.

Edukacja i wychowanie

W Puławach działa 13 szkół podstawowych (w tym 9 prowadzonych przez samorząd miej-
ski) oraz 18 szkół ponadpodstawowych, w tym:

 ⚪ 8 liceów ogólnokształcących, w tym 2 funkcjonujące w ramach zespołów szkół prowa-
dzonych przez samorząd Miasta Puławy,

 ⚪ 5 techników,

 ⚪ 5 szkół branżowych I stopnia.

Jakość kształcenia w puławskich szkołach jest na dobrym poziomie, co potwierdzają wyniki 
egzaminów ósmoklasisty zbliżone do rezultatów odnotowywanych w skali województwa i 
Polski oraz wysokie noty kilku puławskich liceów i techników w „Rankingu Perspektyw”. Na 
uwagę zasługuje ponadto dobry stan infrastruktury szkolnej. Większość placówek posiada 
nowoczesną bazę sportowo-rekreacyjną.

Pozytywnie na jakość kształcenia w puławskich podstawówkach wpływa zmniejszająca się 
liczba uczniów, która sprawia, że na jeden oddział przypada coraz mniej osób. Z drugiej 
jednak strony coraz wyższe koszty utrzymania placówek istotnie obciążają budżet miasta 
(subwencja oświatowa pozwala na pokrycie niespełna połowy kosztów całkowitych). Jeżeli 
sytuacja się nie zmieni, konieczne może się okazać zmniejszenie liczby oddziałów (przyczy-
niając się tym samym do wzrostu liczby uczniów w jednym oddziale), a nawet optymaliza-
cja sieci placówek szkolnych.

Dobry dostęp do usług opieki i wychowania dla najmłodszych puławian zapewnia z kolei 
17 przedszkoli, jeden żłobek miejski z oddziałami w pięciu przedszkolach, 5 żłobków nie-
publicznych i 1 niepubliczny klub dziecięcy5. Stanowi to ważny czynnik zachęcający do za-
mieszkania w mieście dla młodych rodzin, doceniany przez samych mieszkańców. 

Mieszkalnictwo

Pomimo rosnącej liczby mieszkań w Puławach ponad 3/4 badanych mieszkańców nega-
tywnie ocenia sytuację na lokalnym rynku mieszkaniowym.

W Puławach cały czas budowane są nowe budynki mieszkalne, zarówno jedno-, jak i wie-
lorodzinne – w 2020 r. oddano do użytku aż 323 mieszkania, z czego 284 w nowym budow-
nictwie. Negatywne opinie mieszkańców wynikają nie z podaży mieszkań, ale z ich dostęp-
ności cenowej. Ceny mieszkań rosną bowiem znacznie szybciej niż przeciętne dochody 
puławian, przez co wiele osób nie może pozwolić sobie na zakup własnego mieszkania, a 

5 Stan na 31.12.2020.
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to może skłaniać do emigracji z miasta.

Istotną kwestię w tym kontekście stanowi również zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych 
najmniej zamożnych puławian, stanowiące zadanie własne gminy.  W tym celu Miasto 
Puławy tworzy i utrzymuje zasób mieszkaniowy, na który składają się obecnie 622 lokale w 
65 budynkach6. Ich liczba z roku na rok spada. Jeszcze w 2015 r. Miasto dysponowało 742 lo-
kalami. Ma to związek z możliwością wykupu mieszkań przez dotychczasowych najemców 
za połowę lub zaledwie 1/5 ich wartości7.

Tymczasem lista oczekujących na mieszkanie komunalne jest długa i obejmuje obecnie 
186 osób i rodzin8. By Miasto mogło skutecznie realizować zadania związane z zaspoka-
janiem potrzeb mieszkaniowych puławian, konieczne jest powiększanie mieszkaniowego 
zasobu gminy poprzez budowę nowych budynków lub zakup lokali na rynku (w sytuacji, 
gdy jest to ekonomicznie uzasadnione).

Dostęp do Internetu

Mieszkańcy niektórych osiedli w Puławach mają utrudniony dostęp do szybkiego i stabil-
nego Internetu. Na pytanie o sposób dysponowania środkami z budżetu miasta część re-
spondentów wskazała bowiem, że pieniądze powinny zostać przeznaczone na poprawę 
dostępności i jakości szybkiego Internetu światłowodowego. Stanowi to istotny problem, 
gdyż dla wielu Internet stał się obecnie niezbędnym narzędziem pracy, zapewnia również 
dostęp do oferty rozrywkowej, ale też umożliwia korzystanie z usług publicznych.

Gmina Miasto Puławy inwestuje wprawdzie w infrastrukturę teleinformatyczną – w latach 
2007-2013 zrealizowany został projekt pn. „Puławy w sieci – budowa szerokopasmowej sieci 
teleinformatycznej i usług” obejmujący m.in. wybudowanie ponad 41 km miejskiej sieci 
światłowodowej. Puławska Sieć Światłowodowa dociera jednak przede wszystkim do in-
stytucji publicznych, takich jak urzędy, placówki medyczne czy szkolne, natomiast dostęp 
indywidualnych odbiorców do szybkiego Internetu pozostaje w dalszym ciągu problemem.

2.1.3 Gospodarka i rynek pracy
Gospodarka w Puławach

W ocenie puławian warunki do prowadzenia biznesu w mieście powinny być lepsze. 
Zdaniem zaledwie co 10. uczestnika badania ankietowego Puławy są dobrym miejscem 
do życia i rozwoju dla osób przedsiębiorczych, a w opinii ponad połowy badanych warunki 
do zakładania i prowadzenia firmy są czynnikiem skłaniającym do opuszczenia miasta. Na 
pogarszające się warunki do prowadzenia biznesu w mieście w pewnym stopniu wskazy-
wać mogą statystyki. Na 1 tys. mieszkańców przypada bowiem w Puławach niespełna 106 
podmiotów gospodarczych. Wprawdzie jest to więcej niż w całym województwie (92), ale 
jednocześnie znacznie mniej niż wynosi średnia krajowa (123), a wartość tego wskaźnika w 
ostatniej dekadzie zwiększyła się zaledwie o 2,3%, podczas gdy zarówno w regionie, jak i w 
kraju było to ponad 20%.

6 358 lokali znajduje się w 21 budynkach należących do Miasta, zaś 264 lokale zlokalizowane są w budyn-
kach wspólnot mieszkaniowych. Stan na wrzesień 2021.
7 Na mocy Uchwały Nr VI/60/19 Rady Miasta Puławy z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia warun-
ków udzielania bonifikaty i wysokości stawek procentowych od ceny sprzedaży nieruchomości oraz opłaty 
za przekształcenie, najemcy zamieszkujący lokal komunalny na podstawie umowy najmu zawartej przed 1 
stycznia 2019 r. mają prawo do skorzystania z 80% bonifikaty, zaś ci, którzy umowę najmu zawarli po tym 
terminie mogą wykupić dotychczas zajmowany lokal z 50% bonifikatą.
8 Stan na wrzesień 2021.
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Według stanu na koniec 2020 roku w Puławach zarejestrowanych było niespełna 5 tys. 
podmiotów gospodarczych. Choć od 2010 roku ich liczba spadała, to w ostatnim roku od-
notowano nieznaczny trzyprocentowy wzrost. Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów 
w 2020 roku wyniosła 343, wyrejestrowanych zostało zaś 178 podmiotów.

Czy rzeczywiście można powiedzieć, że na niższy poziom przedsiębiorczości puławian 
wpływają niekorzystne warunki do prowadzenia biznesu w mieście? By odpowiedzieć na 
to pytanie, ocenić należy czynniki składające się na warunki dla przedsiębiorców, takie 
jak dostęp do miejsc na prowadzenie firmy czy też wsparcie ze strony instytucji otoczenia 
biznesu.

Oferta Miasta w zakresie udostępniania miejsc do prowadzenia działalności gospodarczej 
koncentruje w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym. PPN-T posiada w swojej ofer-
cie wynajem w pełni wyposażonych pomieszczeń biurowych o zróżnicowanej powierzchni 
od 13 do nawet 100 m2. Obok zwykłych pomieszczeń biurowych w Parku wynająć można 
również pomieszczenia laboratoryjne. W strukturze PPN-T funkcjonuje ponadto Inkubator 
Technologiczny kompleksowo wspierający początkujących przedsiębiorców, m.in. w za-
kresie świadczonych usług proinnowacyjnych, wspierających rozwój przedsiębiorstw, w 
tym przedsiębiorstw typu start-up.

Ofertę PPN-T uzupełnia komercyjna oferta wynajmu lokali użytkowych o zróżnicowanym 
przeznaczeniu, w szczególności biurowym (w tym również lokali typu „open space),  labo-
ratoryjnym i produkcyjnym. Część lokali (w szczególności laboratoryjnych) została w pełni 
dostosowana do prowadzenia działalności stricte laboratoryjnej. W ofercie PPN-T można 
znaleźć również możliwość najmu i wykorzystania specjalistycznego sprzętu o szerokim 
przeznaczeniu. Wsparcia przedsiębiorcom w Puławach udzielają instytucje otoczenia biz-
nesu, Puławski Park Naukowo-Technologiczny oraz te tworzone w szczególności przez 
organizacje przedsiębiorców, tj. Cech Rzemiosł Różnych, Fundacja Puławskie Centrum 
Przedsiębiorczości oraz Puławska Izba Gospodarcza. Innowacyjne startupy mogą sko-
rzystać z kompleksowego wsparcia w PPN-T w ramach projektu „Platforma startowa – 
Wschodni Akcelerator Biznesu”.

W dobie kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 Miasto aktywnie pomaga tym przedsię-
biorcom, których sytuacja ekonomiczna uległa pogorszeniu.

Wydaje się zatem, że negatywna ocena warunków do prowadzenia działalności gospodar-
czej wyrażona przez mieszkańców nie ma w pełni uzasadnienia w rzeczywistości. Problem 
stanowić mogą natomiast trudności w przyciąganiu do miasta nowych inwestycji.

Korzystne warunki do prowadzenia biznesu, atrakcyjne położenie miasta oraz ulgi i prefe-
rencje podatkowe sprawiają, że Puławy to miasto przyjazne inwestorom. Na atrakcyjność 
inwestycyjną Puław w pewnym stopniu wpływa również postrzeganie ich jako miasta in-
nowacyjnego głównie za sprawą instytutów badawczych, których w Puławach działa aż 5. 
Są to:

 ⚪ Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy,

 ⚪ Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy,

 ⚪ Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych,

 ⚪ Wojskowy Instytut Higieny,

 ⚪ Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy. Zakład Pszczelnictwa  
w Puławach.

18



Kluczowy problem dla skutecznego pozyskiwania inwestycji stanowi jednak brak odpo-
wiednich terenów pod inwestycje w zasobach gminy. Miejska oferta inwestycyjna obej-
muje bowiem obecnie zaledwie dwa tereny o łącznej powierzchni niespełna 5,5 ha o 
przeznaczeniu usługowym (4,5 ha zlokalizowane przy ul. Sosnowej) oraz rolnym (0,9 ha 
zlokalizowane przy ul. Towarowej). Wprawdzie ofertę inwestycyjną Puław tworzy również 
kilkaset hektarów Puławskiego Parku Przemysłowego, jednak jej ukierunkowanie na pod-
mioty z branż przemysłu chemicznego i pokrewnych nie umożliwia przyciągania inwesto-
rów działających w innych obszarach.

Tymczasem nowe inwestycje w Puławach pozwoliłyby przełamać budowaną od lat mo-
nokulturę gospodarczą miasta. Puławy wielu kojarzą się bowiem z Grupą Azoty Zakłady 
Azotowe „Puławy” SA – największym przedsiębiorcą i pracodawcą w mieście. Na ogromne 
znaczenie „Zakładów” dla gospodarki, ale też rynku pracy w Puławach wskazują m.in. ran-
kingi największych firm w Polsce, w których przedsiębiorstwo zajmuje wysokie pozycje. 
Stanowi to zarówno atut Puław, ale też pewną słabość. Puławy postrzegane są bowiem 
jako miasto przemysłowe, przez co wielu mieszkańców uważa, że poza Zakładami trudno o 
dobrą pracę, dającą atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Puławy to jednak nie tylko wysoko rozwinięty przemysł czy instytuty naukowe, ale również 
malowniczo położona na terenie Małopolskiego Przełomu Wisły historyczna siedziba ksią-
żąt Czartoryskich z licznymi zabytkami oraz bogatą ofertą kulturalną i sportową. Sprawia 
to, że ważną gałąź gospodarki Puław stanowi również turystyka. Turystycznym sercem 
Puław jest Zespół Pałacowo-Parkowy Czartoryskich, a ofertę uzupełniają liczne atrakcje i 
wydarzenia kulturalne oraz sportowe. 

Rynek pracy i dochody mieszkańców

Przemysłowy charakter Puław i silna dominacja jednego pracodawcy sprawiają, że 
mieszkańcy negatywnie oceniają warunki panujące na lokalnym rynku pracy. W ich 
ocenie problem stanowi zarówno niska atrakcyjność ofert pracy, jak i wysokość zarob-
ków. Rynek pracy jest postrzegany jako nieatrakcyjny dla młodych ludzi z wykształceniem 
innym niż techniczne, co wynika z jego specyfiki – koncentracji wokół przemysłu i Grupy 
Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” SA, która jest największym pracodawcą w Puławach. W 
2020 roku „Azoty” zatrudniały ponad 3,5 tys. osób, a cała Grupa Kapitałowa – blisko 4,7 
tys. Jednak opinia puławian o lokalnym rynku pracy nie wydaje się w pełni uzasadniona. 
Zatrudnienie w Puławach w ostatnich latach wzrasta, a liczba osób bezrobotnych sukce-
sywnie się zmniejsza. Udział zarejestrowanych bezrobotnych w grupie osób w wieku pro-
dukcyjnym w 2019 roku wyniósł 4%. Był tym samym niższy o 3,8 pp. niż w roku 2013, kiedy 
to wartość tego wskaźnika osiągnęła najwyższy od 2010 roku poziom. Niepokojące jest 
jednak to, że wśród bezrobotnych największy odsetek stanowią osoby w wieku 25-34 lat. 
Może to pogłębiać wrażenie braku perspektyw zawodowych w mieście i przyczyniać się do 
decyzji o wyjeździe z Puław.

Choć średnia pensja brutto w powiecie puławskim na przestrzeni ostatnich lat sukcesyw-
nie rośnie (w 2019 roku wyniosła 4 902,81 zł, tj. o ponad połowę więcej niż w roku 2010), to 
wciąż pozostaje niższa niż średnia dla Polski. Co więcej, w latach 2017-2019 ta różnica się 
powiększyła, co oznaczało mniejszą dynamikę wzrostu wynagrodzeń w stosunku do wyni-
ków ogólnopolskich. Przeciętnie największe dochody puławianie uzyskiwali z działalności 
gospodarczej oraz zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, co może świadczyć o dobrej 
kondycji lokalnego rynku pracy oraz puławskich przedsiębiorstw.

Należy przy tym jednak odnotować znaczące pogorszenie się sytuacji na puławskim rynku 
pracy w 2020 roku wskutek pandemii COVID-19 – liczba zarejestrowanych bezrobotnych 
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zwiększyła się o ponad 30% w stosunku do roku poprzedniego, o 16% zmniejszyła się zaś 
liczba wolnych miejsc pracy.

Mimo obserwowanych w ostatnich latach pozytywnych tendencji – rosnące zatrudnie-
nie, spadające bezrobocie, wzrost wynagrodzeń i dochodów z działalności gospodarczej 
– konieczne jest prowadzenie działań wspierających powstawanie miejsc pracy poza 
przemysłem, tak aby osoby ze zróżnicowanymi kompetencjami i doświadczeniem miały 
satysfakcjonujące perspektywy zawodowe w Puławach. Istotne jest również budowanie 
pozytywnego wizerunku lokalnego rynku pracy i zachęcanie do poszukiwania zatrudnienia 
w mieście.

2.1.4 Przestrzeń i środowisko
Bogactwo zasobów naturalnych i kulturowych, tereny zielone, liczne i atrakcyjne miejsca 
wypoczynku i rekreacji to główne atuty Puław, które, zdaniem mieszkańców, mogą zachę-
cać do zamieszkania w mieście.

Zieleń w Puławach to przede wszystkim lasy. Grunty leśne zajmują niemal 2,4 tys. ha, po-
krywając niemal połowę powierzchni miasta. Mieszkańcy korzystać mogą ponadto z do-
stępnych w mieście parków oraz zieleńców, które wraz z terenami zieleni osiedlowej zajmu-
ją łącznie nieco ponad 128 ha (2,5% całkowitej powierzchni miasta). O bogactwie zasobów 
naturalnych Puław świadczą liczne obszary chronione, które zajmują blisko 464 ha. Na te-
renie miasta znajdują się również 24 pomniki przyrody.

Puławianie cenią sobie ponadto dogodne położenie miasta, jego kompaktowość, a także 
dobrą dostępność do innych ośrodków. Puławy zlokalizowane są w północno-zachodniej 
części województwa lubelskiego na prawym brzegu Wisły, w powiecie puławskim w odle-
głości około 115 km od Warszawy i ok. 45 km od Lublina, a do miast tych prowadzą drogi 
szybkiego ruchu.

Oprócz dogodnej lokalizacji i atrakcyjnych przyrodniczo terenów atutem miasta jest rów-
nież jego wielkość. Całkowita powierzchnia Puław to 50,49 km2. W 2019 r. liczba ludności 
na 1 km2 wynosiła 939 osób. Osadnictwo w Puławach koncentruje się w środkowej oraz 
południowej części miasta, w obszarach osiedli budynków wielorodzinnych – blokowisk.

Ważnym atutem Puław w kontekście ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców jest 
bardzo wysoki poziom zwodociągowania i skanalizowania miasta. Niemal wszyscy miesz-
kańcy mają dostęp do wody pochodzącej z wodociągu (98%) i korzystają z miejskiej sieci 
kanalizacyjnej (96%). Również odsetek mieszkań podłączonych do miejskiej sieci ciepłow-
niczej pozostaje na bardzo wysokim poziomie (80%), co ma szczególne znaczenie w kon-
tekście poprawy jakości powietrza, zwłaszcza w sezonie grzewczym.

Choć społeczna świadomość zagrożeń związanych z nadmierną emisją zanieczyszczeń do 
powietrza w ostatnich latach znacząco się zwiększyła, w Puławach wciąż dostrzega się po-
trzebę poprawy w tym zakresie. Jakość powietrza w mieście została niejednoznacznie oce-
niona przez uczestników badania ankietowego – wprawdzie niemal połowa (48%) respon-
dentów uznała, że jest to czynnik skłaniający do zamieszkania w mieście, jednak niewiele 
mniej osób (2/5) wskazało, że aspekt ten może skłaniać do opuszczenia Puław. Mimo że 
na podstawie dostępnych danych ogólną jakość powietrza w całym mieście uznać należy 
za dobrą, to problem stanowi nadmierna emisja zanieczyszczeń w okresie grzewczym w 
południowej części Puław.

Warto dodać, że lokalny przemysł – odgrywający dużą rolę w gospodarce Puław – stosu-
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je skuteczne technologie redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza. Również władze 
miasta podejmują działania, mające na celu poprawę jakości powietrza, takie jak „Program 
Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE)” polegający na udzielaniu dotacji na wymianę syste-
mów ogrzewania w domach czy też projekt „Odnawialne źródła energii w mieście Puławy”, 
w ramach którego zakupiono i zamontowano 11 kompletów kolektorów słonecznych, 69 
kompletów paneli fotowoltaicznych oraz 3 piece na biomasę.

Niezwykle istotnym wyzwaniem dla władz lokalnych są obserwowane od lat zmiany kli-
matu, które stwarzają konkretne zagrożenia dla miasta i jego mieszkańców. W Puławach 
głównym problemem w tym zakresie są coraz częściej występujące opady ulewne i nawal-
ne. Istniejąca w mieście infrastruktura kanalizacji deszczowej nie jest w stanie skutecznie 
odprowadzać wody po intensywnych opadach, co niejednokrotnie prowadzi do lokalnych 
podtopień. Na zalewanie swoich budynków narażone są m.in. szkoły podstawowe nr 10 
oraz nr 6, woda gromadzi się także w pasach drogowych, utrudniając przejazd daną trasą.

2.1.5 Zarządzanie miastem
Finanse miasta

Dochody budżetowe w latach 2016-2020 sukcesywnie rosły. W efekcie rósł również poziom 
dochodów przypadających na jednego mieszkańca. Uwagę zwraca struktura dochodów 
Miasta. Podczas gdy jeszcze w 2016 roku dochody własne stanowiły ponad 60% całko-
witych dochodów budżetowych, już w 2020 roku ich udział spadł poniżej 50%. Nie jest 
to korzystne zjawisko. Wskazuje bowiem na uzależnienie finansów miasta od źródeł ze-
wnętrznych, w szczególności zaś pochodzących z dotacji, które w 2020 roku stanowiły 40% 
całkowitych dochodów budżetowych. Niepokojący jest również obserwowany w ostatnim 
roku spadek kwoty udziału Miasta w podatkach dochodowych (PIT i CIT), co może mieć 
związek z pogorszeniem się sytuacji finansowej mieszkańców i przedsiębiorców wskutek 
pandemii COVID-19. W ostatnich latach aż o 2/3 wzrosły wydatki budżetowe, z 212,2 mln zł 
w 2016 r. do 352,3 mln zł w roku 2020. Największe pozycje po stronie wydatków budżeto-
wych Puław stanowią:

 ⚪ transport i łączność,

 ⚪ administracja publiczna,

 ⚪ oświata i wychowanie – które stanowią aż 1/3 wydatków ogółem, a ich poziom w ostat-
nich latach zwiększył się o niemal 1/4,

 ⚪ pomoc społeczna,

 ⚪ rodzina,

 ⚪ gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

 ⚪ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

 ⚪ kultura fizyczna. 

Warto podkreślić, że całkowity wzrost wydatków budżetowych związany jest nie tyle z ro-
snącym poziomem wydatków bieżących, ile z ponoszonymi w ostatnich latach wydatkami 
majątkowymi na realizację inwestycji.

Szczególnie niepokojący jest znaczący wzrost wydatków na oświatę i wychowanie, który 
przy jednoczesnym spadku liczby uczniów sprawi, że w kolejnych latach samorząd może 
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stanąć przed koniecznością podjęcia działań zmierzających do optymalizacji oferty 
edukacyjno-wychowawczej.

Od 2019 roku wydatki budżetowe są wyższe niż dochody, co oznacza pojawienie się defi-
cytu budżetowego, który pokrywany jest przychodami pochodzącymi z emisji obligacji. W 
efekcie znacząco wzrosło obciążenie budżetu długiem.

Ważnym miernikiem obrazującym sytuację finansową jednostki samorządu terytorialne-
go, jest nadwyżka operacyjna, tj. różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi. Jej 
wielkość od 2019 roku w Puławach ulega zmniejszeniu, a plan na 2021 rok zakłada, że wy-
datki bieżące będą wyższe niż dochody, co oznacza pojawienie się deficytu na działalności 
operacyjnej.

Sytuacja finansowa Puław jest trudna i ulega pogorszeniu. Miasto ma stosunkowo niewiel-
kie możliwości oddziaływania na osiągane dochody, a możliwości finansowania działań 
za pomocą instrumentów dłużnych są ograniczone. Szansą na to, by możliwa była konty-
nuacja realizacji działań rozwojowych, jest pozyskiwanie środków z zewnętrznych źródeł. 
Miasto Puławy posiada bogate doświadczenia w tym zakresie – od 2007 roku zrealizowało 
kilkadziesiąt projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych o łącznej wartości blisko 470 
mln zł. Oprócz funduszy unijnych Miasto skutecznie pozyskuje środki z programów krajo-
wych, takich jak Fundusz Rozwoju Dróg.

Promocja miasta

Puławy aktywnie promują się jako miasto przyjazne mieszkańcom, turystom czy też przed-
siębiorcom. W tym celu organizowane są liczne imprezy i wydarzenia oraz podejmowane 
są działania promujące Puławy. Szczególną uwagę należy przy tym zwrócić na promocję 
gospodarczą, której cel stanowi pozyskiwanie inwestycji oraz zachęcenie przedsiębiorców 
do wykorzystywania potencjału, jaki daje im ulokowanie biznesu w Puławach. Promowane 
są także inicjatywy oraz instytucje wspierające przedsiębiorczość. Miasto podejmuje rów-
nież w tym zakresie współpracę z innymi samorządami.

Partycypacja i partnerstwo

Puławy są otwarte na współpracę z lokalną społecznością. W mieście funkcjonują różne 
formy angażowania lokalnej społeczności w procesy współdecydowania – od informowa-
nia i konsultowania podejmowanych decyzji czy opracowywanych dokumentów po formy 
bardziej inkluzywne, jak np. budżet obywatelski. Większość mieszkańców ocenia je jednak 
jako niewystarczające. Ich zdaniem w Puławach brakuje spotkań przedstawicieli różnych 
środowisk poświęconych rozwojowi miasta. Mieszkańcy uważają również, że nie mają 
wpływu na rozwój miasta i nie wiedzą, czy i jak mogliby się zaangażować w działania na 
jego rzecz. Istnieje więc potrzeba upowszechniania różnych form partycypacji społecznej, 
docierając z informacją do jak najszerszego grona odbiorców.

Miasto Puławy podejmuje współpracę z gminami Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, któ-
rego jest liderem, zmierzające do ich rozwoju społeczno-gospodarczego. Należy ponadto 
do Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Samorządów EUROREGION BUG oraz Związku 
Miast Nadwiślańskich. W ramach współpracy zagranicznej z miastami partnerskimi organi-
zowane są wyjazdy i spotkania mające na celu wymianę wiedzy i doświadczeń, promocję 
miasta za granicą, zacieśnianie więzi między społecznościami miast oraz wzajemne posze-
rzanie wiedzy na temat życia codziennego i kultury krajów miast partnerskich. Wyznaczane 
są również obszary do współpracy, które w danym czasie interesują obie strony. Miasto 
inteligentne
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Puławy dążą do tego, by być miastem inteligentnym, czyli takim, które wykorzystuje nowo-
czesne technologie do stałego podnoszenia jakości życia mieszkańców. W tym celu realizo-
wane są inwestycje z zakresu rozwoju sieci teleinformatycznej i usług.

Ważnym krokiem w kierunku tworzenia miasta inteligentnego jest możliwość załatwiania 
spraw urzędowych drogą elektroniczną, co stanowi jeden z najlepiej ocenianych przez 
mieszkańców aspektów funkcjonowania Urzędu Miasta.

2.2 Analiza SWOT
Podsumowanie diagnozy sytuacji miasta stanowi analiza SWOT, która oprócz samej iden-
tyfikacji mocnych i słabych stron Puław, a także pojawiających się w otoczeniu szans i za-
grożeń rozwoju, obejmuje również ocenę każdego czynnika pod kątem siły jego wpływu na 
rozwój miasta oraz możliwości oddziaływania samorządu na niego. Poszczególnym czyn-
nikom przypisano dwie noty w skali 1-5 zgodnie z poniższą tabelą.

Tabela 5 | Klucz do oceny mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń rozwoju Puław.

Ocena 
punktowa

Wpływ czynnika na rozwój miasta Wpływ działań Miasta na czynnik

1 bardzo mały lub brak wpływu bardzo mały lub brak wpływu

2 niewielki niewielki, wyłącznie pośredni

3 przeciętny, nie dominuje, ale nie 
można go również nie zauważać

gmina może inicjować i wspierać zjawisko, 
ale siła oddziaływania jest ograniczona

4 dość znaczący, choć jeszcze nie dominuje gmina ma znaczący wpływ na zjawisko, ale 
inne czynniki również są bardzo istotne

5 kluczowy nikt nie ma większego wpływu 
na ten czynnik niż gmina

Źródło: opracowanie własne

Strategia rozwoju Miasta Puławy do 2030 roku

foto. Daniel Krawczyk
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1. Efektywna współpraca z gminami MOF
2. Rozbudowana infrastruktura sportowa
3. Atrakcyjne tereny rekreacyjne
4. Wystarczająca liczba miejsc w żłobkach i przedszkolach
5. Dobrze funkcjonujący system miejskiej komunikacji autobusowej
6. Duża część miasta objęta MPZP
7. Doświadczenie wdrażania dotychczasowej Strategii
8. Doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania ze środków UE oraz ze środ-

ków krajowych na realizację projektów rozwojowych
9. Dobra dostępność miejsc w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
10. Bogate zasoby przyrodnicze
11. Wdrożone rozwiązania z zakresu Smart City
12. Działalność Fundacji Puławskie Centrum Przedsiębiorczości i innych insty-

tucji otoczenia biznesu
13. Rozbudowana infrastruktura wodno-kanalizacyjna
14. Niskie bezrobocie (przed COVID-19)
15. Aktywna działalność organizacji pozarządowych na terenie miasta
16. Stały wzrost liczby mieszkań
17. Wysoka jakość edukacji podstawowej i ponadpodstawowej
18. Wysoki poziom bezpieczeństwa
19. Działalność Puławskiej Rady Gospodarczej
20. Relatywnie dobra jakość powietrza w całym mieście
21. Funkcjonowanie różnych form angażowania mieszkańców w proces zarzą-

dzania miastem
22. Zadowolenie mieszkańców z funkcjonowania Urzędu Miasta
23. Rozbudowana sieć ścieżek rowerowych
24. Możliwość podejmowania różnorodnych aktywności przez osoby starsze
25. Działalność Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego
26. Współpraca zagraniczna z miastami partnerskimi
27. Dobra dostępność komunikacyjna
28. Niski poziom ubóstwa
29. Funkcjonowanie na terenie miasta lidera branży przemysłu chemicznego - 

Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" SA
30. Funkcjonowanie organizacji przedsiębiorców wspierających rozwój gospo-

darczy miasta
31. Funkcjonowanie na terenie miasta pięciu instytutów badawczych
32. Kompaktowość miasta
33. Dobre relacje międzyludzkie
34. Bogate zasoby dziedzictwa kulturowego (Zespół Rezydencyjny Książąt 

Czartoryskich, liczne zabytki)
35. Dobra jakość i wystarczające zasoby wody pitnej
36. Przynależność do Trójkąta Turystycznego Lubelszczyzny
37. Atrakcyjne położenie Puław – bliskość większych ośrodków miejskich
38. Wysoki poziom wykształcenia mieszkańców

Mocne strony
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1. Ograniczona oferta terenów inwestycyjnych
2. Spadek liczby mieszkańców
3. Mała konkurencyjność rynku pracy
4. Znaczne uzależnienie rynku pracy od największego pracodawcy - Grupy 

Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" SA
5. Niewystarczające formy angażowania lokalnej społeczności w proces za-

rządzania miastem oraz komunikacji Urzędu z mieszkańcami
6. Relatywnie niski poziom przedsiębiorczości w Puławach
7. Niekorzystna sytuacja finansowa miasta
8. Niski poziom zaangażowania społecznego, w szczególności osób młodych
9. Oferta kulturalna i rozrywkowa niedostosowana do potrzeb części miesz-

kańców (zwłaszcza osób młodych)
10. Niska jakość powietrza w sezonie grzewczym w niektórych częściach 

miasta
11. Brak wystarczającej liczby miejsc parkingowych
12. Starzenie się społeczeństwa
13. Niedobór osób o kwalifikacjach pożądanych na rynku pracy
14. Niedostateczny dostęp do szybkiego Internetu
15. Niezadowalająca dostępność usług całodobowego wsparcia osób star-

szych (np. osiedla senioralne, DPS-y)
16. Niedostateczne wykorzystanie potencjału turystycznego Zespołu 

Rezydencyjnego Książąt Czartoryskich
17. Relatywnie wysokie ceny mieszkań
18. Ograniczony dostęp do lekarzy specjalistów

Słabe strony

Diagnoza M
iasta Puław

y na potrzeby opracow
ania  

Strategii rozw
oju M

iasta Puław
y do 2030 roku

25



1. Rozwijanie współpracy z sąsiednimi gminami
2. Dalsza promocja miasta w kraju i za granicą, w tym marketing gospodarczy
3. Wdrożenie nowych form współpracy z lokalną społecznością
4. Nowa perspektywa programowania funduszy UE 2021-2027
5. Rosnące zainteresowanie edukacją techniczną
6. Możliwość wykorzystania formuły Partnerstwa Publiczno-Prywatnego do 

realizacji działań rozwojowych
7. Wzrost popularności pracy zdalnej
8. Przesuwanie się granic wieku aktywności zawodowej mieszkańców
9. Wzrost znaczenia turystyki krajowej
10. Uchwała antysmogowa Sejmiku Województwa Lubelskiego
11. Dalsza poprawa dostępności komunikacyjnej miasta i regionu
12. Dalszy wzrost dochodów mieszkańców z tytułu stosunku pracy i działalno-

ści gospodarczej
13. Planowane rządowe programy wsparcia młodych rodzin w zakupie 

mieszkania
14. Poprawa stanu zagospodarowania Zespołu Rezydencyjnego Książąt 

Czartoryskich

Szanse
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1. Postępujący proces wyludniania się miasta
2. Rosnące koszty systemu oświaty przy jednoczesnym dalszym spadku liczby 

uczniów
3. Znaczny udział osób młodych wśród bezrobotnych
4. Ryzyko wygaszenia części działalności przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe 

"Puławy" SA
5. Pogorszenie się sytuacji gospodarczej w wyniku pandemii COVID-19
6. Ryzyko konieczności ponoszenia całkowitych kosztów usług publicznych 

świadczonych przez Miasto Puławy na rzecz mieszkańców innych gmin
7. Postępujący proces starzenia się społeczeństwa
8. Dalszy wzrost cen nieruchomości
9. Zmiany klimatyczne przyczyniające się m.in. do coraz częstszych intensyw-

nych opadów powodujących lokalne podtopienia
10. Postrzeganie Puław przez znaczną część mieszkańców jako miejsca nie-

przyjaznego przedsiębiorcom
11. Zmiany w podatkach dochodowych (PIT, CIT)
12. Rosnąca liczba samochodów
13. Pogorszenie się atmosfery panującej w mieście wskutek konfliktów na 

szczeblach władzy samorządowej
14. Możliwe trudności w dostępie do finansowania planów rozwojowych Puław 

ze źródeł zewnętrznych
15. Potencjalne ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w Zakładach 

Azotowych

Zagrożenia

Diagnoza M
iasta Puław

y na potrzeby opracow
ania  

Strategii rozw
oju M

iasta Puław
y do 2030 roku
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2.3 Problemy i wyzwania rozwojowe
Przeprowadzona diagnoza stanu miasta pozwala na wyodrębnienie kluczowych barier i za-
grożeń rozwoju Puław. To przede wszystkim ich rozwiązywaniu służyć ma niniejsza strate-
gia. Powiązania przyczynowo-skutkowe między nimi schematycznie zobrazowano poniżej.

Rysunek 1 | Drzewo kluczowych problemów Puław

Źródło: opracowanie własne
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Puławy nie są wystarczająco konkurencyjne dla części obecnych i potencjalnych miesz-
kańców – to kluczowy problem miasta, bariera, która w istotny sposób hamuje jego rozwój. 
Jest to główna przyczyna tego, że puławianie, w szczególności ludzie młodzi, wyjeżdżają z 
miasta i do niego nie powracają. Puławy nie są również wystarczająco atrakcyjne, by przy-
ciągać nowych mieszkańców.

Największym wyzwaniem, jakie przed nami stoi, jest poprawa konkurencyjności Puław, 
by, w szczególności ludzie młodzi, postrzegali je jako miasto dobre do życia i rozwoju.  
By mu sprostać, musimy przede wszystkim podnieść atrakcyjność lokalnego rynku pracy. 
Kluczowym wyzwaniem w tym zakresie będzie jego dywersyfikacja poprzez aktywne po-
zyskiwanie nowych znaczących inwestycji z różnych branż, dających puławianom atrak-
cyjne miejsca pracy. Równolegle konieczny będzie rozwój drobnej przedsiębiorczości, a w 
kontekście opinii puławian o niekorzystnych warunkach do prowadzenia biznesu w mie-
ście, pobudzanie na nowo „ducha przedsiębiorczości” wśród mieszkańców.

Istotnym wyzwaniem przed jakim stają obecnie nie tylko samorządy, ale również państwa 
niemal na całym świecie jest postępujący proces depopulacji i starzenia się społeczeń-
stwa. Także Puławy muszą na to wyzwanie odpowiadać, dostosowując zakres wsparcia 
seniorów do stale rosnących potrzeb.

Odrębną kategorię stanowią wyzwania związane z niekorzystną sytuacją finansową samo-
rządu. Z jednej strony musimy utrzymywać dobry stan infrastruktury publicznej i wysoką 
jakość świadczonych usług, jednocześnie stale je rozwijając i dostosowując do zmieniają-
cych się potrzeb i oczekiwań mieszkańców, z drugiej zaś – stajemy przed koniecznością 
racjonalizowania wydatków budżetowych, by znów móc generować środki na realizację 
przedsięwzięć rozwojowych. Pogodzenie tych dwóch, wydawałoby się sprzecznych, inte-
resów stanowi obecnie niezwykle istotny problem i ogromne wyzwanie, któremu musimy 
sprostać.

Strategia rozwoju Miasta Puławy do 2030 roku
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3.Puławy 
przyszłości, 
czyli wizja rozwoju miasta

foto. Daniel Krawczyk

30



Realizacja Strategii ma nas doprowadzić do poprawy 
sytuacji miasta, rozwiązania kluczowych problemów 
przy jednoczesnym wykorzystaniu i wzmocnieniu we-
wnętrznych potencjałów oraz pojawiających się w oto-
czeniu szans. Jakie mają być Puławy przyszłości? – to 
kluczowe pytanie, na które odpowiedź daje nam wizja 
rozwoju miasta. Jej perspektywa jest dalekosiężna, wy-
kraczająca poza horyzont czasowy samej strategii.

Puławy przyszłości:

 ⚪ to harmonijnie rozwinięte, inteligentne  
miasto o wysokiej jakości życia;

 ⚪ wyróżniające się w regionie pod względem  
atrakcyjności rynku pracy, poziomu  
przedsiębiorczości mieszkańców oraz  
różnorodności działających tu branż;

 ⚪ przyciągające ludzi młodych;

 ⚪ w pełni wykorzystujące  
potencjał swoich mieszkańców;

 ⚪ osiągające korzyści ze współpracy z innymi  
jednostkami samorządowymi, największymi  
pracodawcami oraz instytutami naukowymi.

Strategia rozwoju Miasta Puławy do 2030 roku

foto. Daniel Krawczyk
foto. Daniel Krawczyk

31



4. Nasze cele  
– co zrobimy, aby wizja stała 
się rzeczywistością?

foto. Krzysztof Wójcik
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By wizja Puław przyszłości mogła stać się rzeczywi-
stością, musimy wyznaczyć sobie cele i je zrealizować. 
Dobry cel to taki, który jest:

Specy f iczny,
Mierzalny,
Ambitny,
Realny,
Temporalny.

Do takiego celu łatwiej się dąży, łatwiej więc go osiągnąć. Jako wspólnota samorządowa 
stawiamy przed sobą trzy cele strategiczne, których realizacja pozwoli nam urzeczywistnić 
wizję przyszłości naszego miasta. Stanowią one odpowiedź na pytanie: Jakie będą Puławy 
w 2030 roku? Ich realizacji posłużą cele operacyjne o średniookresowej perspektywie. 
Wskazują one pożądane cechy Puław „jutra”. Planowane kierunki działań wyznaczone w 
ich ramach to zbiór konkretnych przedsięwzięć jakie podejmiemy, aby osiągnąć założone 
cele.

Oczekiwane rezultaty planowanych działań wraz z przypisanymi im wskaźnikami pozwolą 
nam w przyszłości sprawdzić, czy i w jakim stopniu udało nam się zrealizować cele, które 
dziś przed sobą stawiamy9.

Rysunek 2 | Drzewo celów strategicznych i operacyjnych

PUŁAWY W 2030 ROKU TO:

Cele strategiczne

1. Miasto zdywersy-
fikowanej i nowo-
czesnej gospodarki

2. Miasto atrakcyjnego życia 3. Miasto sprawnie  
zarządzane

PU
ŁA

W
Y 

JU
TR

A 
TO

:

1.1. Miasto, które 
przyciąga nowe 
inwestycje

1.2. Miasto 
przedsiębiorcze

1.3. Innowacyjna i kre-
atywna gospodarka

2.1. Bogata oferta mieszkaniowa
2.2. Ciekawa i zróżnicowana oferta 

kulturalna i rozrywkowa
2.3. Miasto ekologiczne
2.4. Usługi społeczne na miarę 

potrzeb mieszkańców
2.5. Efektywne usługi komunalne
2.6. Atrakcyjna oferta rekreacyjno-

-wypoczynkowai sportowa
2.7. Miasto bezpieczne
2.8. Miasto przyjazne pieszym, 

rowerzystom i kierowcom

3.1. Miasto współ-
tworzone przez 
mieszkańców

3.2. Miasto inteligentne
3.3. Miasto w korzystnej 

sytuacji finansowej
3.4. Miasto otwarte 

na współpracę
3.5. Silna marka miasta
3.6. Profesjonalne 

usługi publiczne
3.7. Efektywne zarządza-

nie przestrzenią

Cele operacyjne

Źródło: opracowanie własne

9 Wybrane wskaźniki rezultatu (pogrubione i oznaczone specjalną ikoną na marginesie strony) stanowią 
jednocześnie wskaźniki osiągnięcia poszczególnych celów.

Strategia rozwoju Miasta Puławy do 2030 roku

foto. Krzysztof Wójcik
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Cel strategiczny 1.  
Puławy to miasto zdywersyfikowanej 
i nowoczesnej gospodarki
Puławy mają potencjał, by przyciągać nowe inwestycje w branżach przyszłości i tworzyć 
nowe, wartościowe miejsca pracy. Jednak obserwowana obecnie niska atrakcyjność rynku 
pracy to, zdaniem mieszkańców, główny aspekt życia w Puławach, który może skłaniać do 
opuszczenia miasta. Twierdzi tak aż 85% badanych. I rzeczywiście, brak ciekawych ofert 
pracy to częsta przyczyna emigracji młodych ludzi do większych ośrodków w kraju i za gra-
nicą, gdzie upatrują dla siebie lepszej przyszłości. Atrakcyjny dla nich rynek pracy powinien 
zapewniać możliwość zatrudnienia m.in. w branżach innowacyjnych i sektorze kreatyw-
nym, zgodnych z ich wykształceniem i zainteresowaniami.

Co więcej, niekorzystne w ocenie ponad połowy badanych warunki do otwarcia i prowa-
dzenia własnego biznesu w mieście utrudniają przyciąganie do Puław osób przedsiębior-
czych. Przekonanie o tym, że trudno tu znaleźć pracę, dającą atrakcyjne warunki zatrud-
nienia i możliwości rozwoju, a także rozpocząć prowadzenie własnego biznesu, skutkuje 
nie tylko tym, że puławianie (zwłaszcza młodzi) opuszczają miasto. Utrudnia ono również 
przyciąganie nowych mieszkańców.

Chcemy to zmienić.

Chcemy, by puławski rynek pracy stał się bardziej konkurencyjny, zachęcając do pozosta-
wania i osiedlania się w mieście.

Chcemy, by sami mieszkańcy potrafili brać sprawy w swoje ręce i, by, zakładając i rozwijając 
własne firmy, tworzyli atrakcyjne miejsca pracy.

Chcemy, by gospodarka Puław była nowoczesna, by przyciągała młode, ambitne i kreatyw-
ne osoby. Chcemy, by w mieście osiedlali się wysoko wykwalifikowani ludzie, których po-
tencjał będzie tworzył przyszłość Puław.

Aby tak się jednak stało, musimy stać się ośrodkiem atrakcyjnym dla inwestorów, by ich 
nowe znaczące inwestycje lokowane w naszym mieście (i w bliskiej okolicy) pozwoliły zdy-
wersyfikować rynek pracy, czyniąc go bardziej konkurencyjnym.

Musimy wspierać przedsiębiorczych puławian, tworząc jak najlepsze warunki do prowa-
dzenia biznesu. Musimy pobudzać ducha przedsiębiorczości wśród mieszkańców już od 
najmłodszych lat, by kolejne pokolenia tworzyły aktywną i przedsiębiorczą społeczność 
Puław.

Musimy jeszcze lepiej wykorzystywać potencjały miasta – Puławski Park Naukowo-
Technologiczny, zlokalizowane tu instytuty badawcze, Zakłady Azotowe oraz kreatywność 
mieszkańców – do budowania gospodarki opartej na wiedzy.

To wszystko razem sprawi, że w 2030 roku Puławy będą miastem zdywersyfikowanej i no-
woczesnej gospodarki.
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Puławy jutra to:
1.1. Miasto, które przyciąga nowe inwestycje

Kierunki działań, czyli co zro-
bimy, aby osiągnąć cel? Oczekiwane rezultaty planowanych działań Wskaźniki rezultatu

Wartość 
bazowa 
(2020)

Wartość 
śródokre-

sowa  
(2025)

Wartość 
docelowa 

(2030)

1.1.1. Podejmiemy działania mające na 
celu pozyskanie i uzbrojenie nowych te-
renów inwestycyjnych. Uruchomimy na 
terenie miasta strefy aktywności gospo-
darczej, gdzie będą się lokować projekty 
gospodarcze, tworzące atrakcyjne miej-
sca pracy.

Zwiększy się powierzchnia dostęp-
nych terenów inwestycyjnych, co 
wpłynie na podniesienie poziomu 
atrakcyjności Puław dla potencjal-
nych inwestorów.

Powierzchnia sprzedanych lub 
wydzierżawionych miejskich te-
renów inwestycyjnych narastają-
co (ha)

0 0 5

1.1.2. Będziemy tworzyć dogodne wa-
runki dla firm zainteresowanych uloko-
waniem biznesu w Puławach m.in. dzięki 
udostępnianiu atrakcyjnych miejsc do 
prowadzenia działalności (w tym lokali 
użytkowych, hal produkcyjnych, maga-
zynów itp.).

1.1.3. Stworzymy atrakcyjną ofertę dla 
inwestorów i będziemy ją promować. 
Szczególne znaczenie będzie miała 
współpraca w tym zakresie z naszymi 
partnerami w ramach MOF.

Wzrośnie liczba podmiotów zaintere-
sowanych lokowaniem inwestycji w 
Puławach i bliskiej okolicy.

Liczba podmiotów, które podjęły 
starania* o ulokowanie inwestycji 
w Puławach narastająco (szt.)

0 4 19

W Puławach pojawią się nowe zna-
czące inwestycje, oferujące puławia-
nom atrakcyjne miejsca pracy.

Liczba inwestorów, którzy 
ulokowali swoją działalność w 
Puławach narastająco (szt.)

0 4 19

Liczba nowych znaczących in-
westycji** zrealizowanych w 
Puławach na nieruchomościach 
pozyskanych*** od podmiotu pu-
blicznego narastająco (szt.)

0 4 19

* Przez podjęcie starań rozumie się skierowanie do Gminy Miasto Puławy lub innego podmiotu publicznego prośby w dowolnej formie o przedstawienie informacji o możliwości dokonania 
inwestycji na terenie Puław

** Za znaczącą uznaje się inwestycję, w wyniku której zatrudnienie znajduje co najmniej 20 osób w okresie nieprzekraczającym okres 3 lat od zakończenia inwestycji
*** Przez pozyskanie rozumie się zakup lub ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na rzecz inwestora. Na potrzeby niniejszego wskaźnika równoznaczne z powyższymi jest rów-
nież pozyskanie nieruchomości innego pochodzenia, o ile tylko samorząd gminny był zaangażowany w doprowadzeniu do powstania stosunku, w wyniku którego doszło do pozyskania 
nieruchomości.

Diagnoza M
iasta Puław

y na potrzeby opracow
ania  

Strategii rozw
oju M

iasta Puław
y do 2030 roku
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Puławy jutra to:
1.2. Miasto przedsiębiorcze

Kierunki działań, czyli co zro-
bimy, aby to osiągnąć? Oczekiwane rezultaty planowanych działań Wskaźniki rezultatu

Wartość 
bazowa 
(2020)

Wartość 
śródokre-

sowa  
(2025)

Wartość 
docelowa 

(2030)

1.2.1. Wykorzystamy potencjał 
Puławskiego Parku Naukowo-
Technologicznego i Fundacji Puławskie 
Centrum Przedsiębiorczości do wspie-
rania przedsiębiorców i osób zakłada-
jących działalność gospodarczą, w tym 
startupów.

W Puławach powstawać będą nowe 
firmy, oferujące mieszkańcom atrak-
cyjne miejsca pracy.

Liczba podmiotów gospodar-
czych na koniec roku (szt.) 4 958 5 107 5 260

Liczba nowo powstałych pod-
miotów gospodarczych narasta-
jąco (szt.)

0 600 2 100

Liczba podmiotów gospodar-
czych przypadająca na 1000 
mieszkańców

105,6 108,8 112,1

1.2.2. We współpracy szkół z PPN-T i 
środowiskiem przedsiębiorców będzie-
my wspierać rozwój lokalnej przedsię-
biorczości m.in. poprzez kształtowanie 
postaw przedsiębiorczych, zwłaszcza 
wśród młodzieży.

Młodzi puławianie nabędą umiejęt-
ności i wiedzę na temat zakładania i 
prowadzenia działalności gospodar-
czej. W efekcie w przyszłości będą 
bardziej skłonni do założenia własnej 
firmy.

Liczba dzieci i młodzieży, które 
wzięły udział w zajęciach z przed-
siębiorczości realizowanych poza 
obowiązkowym programem na-
uczania narastająco (os.)

0 400 1 900

1.2.3. Będziemy promować osiągnięcia 
puławskich przedsiębiorców.

Informacja nt. działalności puław-
skich przedsiębiorców będzie szero-
ko promowana i dotrze do odbior-
ców z miasta i spoza Puław.

Liczba przedsiębiorców promo-
wanych przez Miasto narastająco 
(podm.)

0 120 420
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Kierunki działań, czyli co zro-
bimy, aby to osiągnąć? Oczekiwane rezultaty planowanych działań Wskaźniki rezultatu

Wartość 
bazowa 
(2020)

Wartość 
śródokre-

sowa  
(2025)

Wartość 
docelowa 

(2030)

1.2.4. Będziemy współpracować z przed-
siębiorcami (m.in. w ramach Puławskiej 
Rady Gospodarczej) m.in. w celu identy-
fikacji i eliminacji barier rozwoju przed-
siębiorczości na szczeblu lokalnym.

Puławskie środowisko przedsiębior-
ców będzie bardziej zaangażowane 
w rozwój miasta i przedsiębiorczości 
na terenie Puław.

Liczba przedsiębiorców współ-
pracujących z miastem (podm.) 20 20 25

1.2.5. Będziemy wspierać inicjatywy 
zmierzające do tego, by środowisko pu-
ławskich przedsiębiorców współdziała-
ło ze sobą, zwiększając swój potencjał 
dzięki osiągnięciu efektu synergii.

W Puławach wzrośnie liczba powią-
zań gospodarczych między lokalny-
mi przedsiębiorcami. Współdziałanie 
puławskich przedsiębiorstw wpłynie 
na podniesienie ich konkurencyjno-
ści. Dzięki wymianie doświadczeń i 
pomysłów osiągną one efekt synergii, 
co z kolei przełoży się na zdynamizo-
wanie ich rozwoju.

Liczba działających na terenie 
Puław grup zrzeszających przed-
siębiorców, jak np. klub przedsię-
biorców, izba przedsiębiorców 
(szt.)

3 5 8

Diagnoza M
iasta Puław

y na potrzeby opracow
ania  

Strategii rozw
oju M

iasta Puław
y do 2030 roku

37



Puławy jutra to:
1.3. Innowacyjna i kreatywna gospodarka

Kierunki działań, czyli co zro-
bimy, aby to osiągnąć? Oczekiwane rezultaty planowanych działań Wskaźniki rezultatu

Wartość 
bazowa 
(2020)

Wartość 
śródokre-

sowa  
(2025)

Wartość 
docelowa 

(2030)

1.3.1. Wykorzystamy potencjał PPN-T do 
wspierania tworzenia i rozwoju działal-
ności innowacyjnych i kreatywnych.

Zwiększy się liczba podmiotów ob-
jętych wsparciem PPN-T działają-
cych w branżach innowacyjnych i 
kreatywnych.

Liczba podmiotów objętych 
wsparciem PPN-T działających 
w branżach innowacyjnych i kre-
atywnych narastająco (szt.)

 5 8 18 

1.3.2. We współpracy z Grupą Azoty 
Zakłady Azotowe „Puławy” SA oraz 
innymi podmiotami będziemy promo-
wać przedsięwzięcia innowacyjne.

Wzrośnie liczba podmiotów w sekto-
rze przemysłu kreatywnego oraz w 
branżach innowacyjnych, dających 
atrakcyjne zatrudnienie, w szczegól-
ności ludziom młodym z wyższym 
wykształceniem.

Liczba podmiotów gospodar-
czych działających w sektorze 
przemysłu kreatywnego i bran-
żach innowacyjnych* (szt.)

804 828 853

1.3.3. Wykorzystując potencjał PPN-T, 
będziemy dążyć do rozwoju współpracy 
naukowej i gospodarczej między insty-
tutami naukowo-badawczymi, Grupą 
Azoty ZA „Puławy” SA oraz innymi zain-
teresowanymi podmiotami.  Wspólnie 
z partnerami (w szczególności z PPN-T, 
instytutami naukowo-badawczymi oraz 
Grupą Azoty) przygotujemy ofertę dla 
biznesu w zakresie możliwości komer-
cyjnego wykorzystania wyników badań 
naukowych.

Rozwój współpracy nauki z bizne-
sem, pozwalający na komercjalizację 
osiągnięć naukowych przyczyni się 
do podniesienia poziomu innowa-
cyjności puławskiej gospodarki. Jej 
efektem będą nowe innowacyjne in-
westycje lokowane na terenie Puław, 
tworzące dla puławian atrakcyjne 
miejsca pracy.

Liczba podmiotów gospodar-
czych zainteresowanych skorzy-
staniem z oferty komercyjnego 
wykorzystania wyników badań 
naukowych narastająco (szt.)

0 8 33

Liczba nowych inwestycji ulo-
kowanych na terenie Puław w 
związku z wspólna ofertą PPN-T 
oraz instytutów

0 4 19

* Sektor kreatywny tworzą firmy, łączące w swoich działaniach kulturę i sztukę z technologią i przedsiębiorczością. Obejmuje 13 branż: reklama, film i wideo, radio i telewizja, gry 
komputerowe i wideo, oprogramowanie, muzyka, sztuki performatywne, architektura, rynek wydawniczy, rynek sztuki i antyków, rzemiosło, projektowanie mody, wzornictwo. Przez 
innowacyjne podmioty gospodarcze rozumie się podmioty działające w sekcjach M i J PKD2007
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Cel strategiczny 2.  
Puławy to miasto atrakcyjnego życia
Puławy są miastem atrakcyjnym, jednak w ocenie mieszkańców warunki do życia i rozwoju 
nie dla wszystkich są jednakowo korzystne. Zdaniem puławian dobrze żyje się tu przede 
wszystkim osobom starszym oraz rodzinom z małymi dziećmi – miasto jest bezpieczne, 
zielone, estetyczne, zapewnia dobry dostęp do żłobków, przedszkoli, dość wysoki poziom 
nauczania. Mieszkańcy cenią sobie również jego kompaktowość i dogodne położenie (z 
łatwością można dotrzeć z Puław i do Warszawy, i do Lublina).

Puławscy seniorzy stanowią liczną i aktywną grupę mieszkańców, angażują się w szereg 
różnorodnych inicjatyw, prężnie działa tu Uniwersytet Trzeciego Wieku. Jednak starzenie 
się społeczeństwa stanowi wyzwanie dla miasta i wiąże się z koniecznością ciągłego do-
stosowywania różnego rodzaju usług do potrzeb osób starszych. W efekcie młodzi ludzie 
mają poczucie, że miasto nie rozwija się dla nich. Opuszczają więc Puławy, nie planując po-
wrotu. Brakuje im w Puławach atrakcji kulturalnych i rozrywkowych na miarę ich potrzeb, 
zaś dostępna w mieście oferta im nie odpowiada. Z drugiej strony sami się nie angażują, by 
ją uatrakcyjnić.

Chcemy, by w Puławach żyło się dobrze wszystkim mieszkańcom. Chcemy, by młodzi ludzie 
mieli poczucie, że Puławy są dla nich dobrym miejscem do rozwoju.

Wykorzystując i rozwijając atuty, które już posiadamy, chcemy tworzyć miasto jeszcze bar-
dziej przyjazne rodzinom.

Odpowiadając na współczesne wyzwania, chcemy, by również seniorzy oraz osoby z nie-
pełnosprawnościami czuli się tu dobrze i mogli w pełni korzystać z różnego rodzaju usług.

W tym celu musimy wspólnie z różnymi grupami mieszkańców tworzyć ofertę usług dopa-
sowaną do ich potrzeb.

Musimy utrzymać wysoką jakość świadczonych usług komunalnych, dokonując, tam gdzie 
to konieczne, stosownych usprawnień.

Musimy zadbać o to, by w Puławach każdy mógł się czuć bezpiecznie i by mógł się po mie-
ście bezpiecznie poruszać.

Musimy przy tym rozwijać się w sposób zrównoważony, zachowując dobra naturalne, które 
mamy. Musimy wspólnie dbać o środowisko i o klimat, przystosowując się jednocześnie do 
jego nieuchronnych zmian.

W efekcie w 2030 roku Puławy będą miastem atrakcyjnego życia dla wszystkich. 

Strategia rozwoju Miasta Puławy do 2030 roku
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Puławy jutra to:
2.1. Bogata oferta mieszkaniowa

Kierunki działań, czyli co zro-
bimy, aby to osiągnąć? Oczekiwane rezultaty planowanych działań Wskaźniki rezultatu

Wartość 
bazowa 
(2020)

Wartość 
śródokre-

sowa  
(2025)

Wartość 
docelowa 

(2030)

2.1.1. Będziemy wspierać rozwój bu-
downictwa mieszkaniowego na tere-
nie miasta. Poprzez rozwój infrastruk-
tury komunalnej będziemy tworzyć 
atrakcyjne tereny pod budownictwo 
mieszkaniowe.

Zwiększy się dostępność atrakcyj-
nych terenów pod budownictwo 
mieszkaniowe. W efekcie wzrośnie 
podaż mieszkań w Puławach.

Liczba mieszkań przypadają-
cych na 1 tys. mieszkańców 428 436 445

2.1.2. Poprzez budowę nowych budyn-
ków oraz ekonomicznie uzasadniony 
zakup lokali mieszkalnych będziemy 
dążyć do utrzymania dostępności 
mieszkań dla najmniej zamożnych pu-
ławian na poziomie pozwalającym na 
realizację polityki Miasta w zakresie 
gospodarowania gminnym zasobem 
mieszkaniowym.

Dostępność mieszkań komunalnych 
zostanie utrzymana na bezpiecznym 
poziomie pozwalającym na realizację 
polityki Miasta w zakresie gospoda-
rowania gminnym zasobem miesz-
kaniowym i stopniowe zaspokajanie 
potrzeb mieszkaniowych najmniej 
zamożnych puławian.

Liczba mieszkań komunalnych 
na 1 tys. mieszkańców 13,5 12,5 12,5

40



Puławy jutra to:
2.2. Ciekawa i zróżnicowana oferta kulturalna i rozrywkowa

Kierunki działań, czyli co zro-
bimy, aby to osiągnąć?

Oczekiwane rezultaty pla-
nowanych działań Wskaźniki rezultatu

Wartość 
bazowa 
(2020)

Wartość 
śródokre-

sowa  
(2025)

Wartość 
docelowa 

(2030)

2.2.1. Wspólnie z różnymi gru-
pami mieszkańców stworzy-
my atrakcyjną dla nich ofertę 
kulturalno-rozrywkową.

2.2.2. W oparciu o potencjał insty-
tucji kultury będziemy rozwijać 
ofertę kulturalną dla mieszkańców i 
przyjezdnych.

2.2.3. Wykorzystując potencjał 
bogatego dziedzictwa kulturo-
wego miasta, będziemy rozwijać 
ofertę kulturalną dla mieszkańców 
i przyjezdnych. Będziemy konty-
nuować rewaloryzację obiektów 
zabytkowych zgodnie z Gminnym 
Programem Opieki nad Zabytkami, 
co dodatkowo podniesie atrakcyj-
ność turystyczną miasta.

2.2.4. Będziemy wspierać organi-
zacje pozarządowe, animatorów i 
twórców w realizacji zadań z zakresu 
kultury.

Różne grupy odbiorców będą 
współtworzyć i chętnie ko-
rzystać z oferty kulturalnej 
i rozrywkowej dostępnej w 
mieście.

Liczba uczestników zadań publicznych z za-
kresu kultury realizowanych w mieście (os.) 10 000 13 000 18 000

Liczba uczestników wydarzeń kultural-
nych organizowanych przez instytucje 
kultury w mieście (os.)

45 000 50 000 60 000

Liczba odwiedzających Bibliotekę 
Miejską na 100 mieszkańców 22 22 25

Liczba wypożyczeń w Bibliotece 
Miejskiej na 100 mieszkańców 426 450 500

Liczba odwiedzających Muzeum 
Czartoryskich (os.) 21 000 40 000 50 000

Liczba odwiedzających muzeum w 
Pałacu Marynki w Puławach (os.) 0 0 10 000

Liczba uczestników amatorskiego ruchu 
artystycznego w POK „Dom Chemika” (os.) 400 500 600

Diagnoza M
iasta Puław

y na potrzeby opracow
ania  

Strategii rozw
oju M

iasta Puław
y do 2030 roku
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Puławy jutra to:
2.3. Miasto ekologiczne

Kierunki działań, czyli co zrobimy, aby to osiągnąć?
Oczekiwane rezultaty pla-

nowanych działań Wskaźniki rezultatu

Wartość 
bazowa 
(2020)

Wartość 
śródokre-

sowa  
(2025)

Wartość 
docelowa 

(2030)

2.3.2. Będziemy dążyć do jak najlepszej jakości powie-
trza oraz identyfikować źródła zanieczyszczeń, w szcze-
gólności poprzez:
- monitorowanie jakości powietrza,
- utrzymanie w dobrym stanie i rozwój 
miejskiej sieci ciepłowniczej,
- wsparcie mieszkańców w działaniach mają-
cych na celu neutralność ekologiczną ich go-
spodarstw domowych (np. wymiana źródeł 
ogrzewania na bardziej ekologiczne),
- wymianę taboru autobusowe-
go na nisko- i zeroemisyjny.
2.3.3. Będziemy podejmować działania na rzecz zmniej-
szenia udziału samochodowego transportu indywidu-
alnego w strukturze przejazdów. Oprócz przedsięwzięć 
inwestycyjnych, szczególne znaczenie w tym kontekście 
będzie miała aktywna promocja korzystania z alterna-
tywnych środków lokomocji (komunikacja publiczna, 
rowery, hulajnogi) prowadzona wśród mieszkańców.
2.3.4. Mając na celu zmniejszenie oddziaływania trans-
portu na środowisko, będziemy realizować działania 
wynikające ze strategii elektromobilności.
2.3.5. Będziemy realizować działania na rzecz prze-
chodzenia na gospodarkę niskoemisyjną, w szczegól-
ności wskazane w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej. 
Będziemy sukcesywnie poprawiać efektywność energe-
tyczną budynków użyteczności publicznej i infrastruk-
tury miejskiej, w tym oświetlenia miejskiego.

Jakość powietrza w mie-
ście ulegnie poprawie. 
Dzięki rozwojowi miej-
skiej sieci ciepłowniczej i 
wsparciu mieszkańców w 
działaniach na rzecz neu-
tralności ekologicznej ich 
gospodarstw domowych, 
sezon grzewczy przesta-
nie być w tym względzie 
„uciążliwy”. Zmniejszy się 
również oddziaływanie 
transportu na środowi-
sko naturalne w mieście.

Liczba dni z przekroczenia-
mi poziomu dopuszczalne-
go pyłu zawieszonego PM10 
(szt.)

11 10 10

Zmniejszenie udziału bu-
dynków zasilanych w ciepło 

przy użyciu kotła o klasie 
emisyjności poniżej 3 w ogól-

nej liczbie budynków (pp.)

- 2 7

Liczba budynków mieszkal-
nych podłączonych do miej-
skiej sieci ciepłowniczej (szt.)

1030 1040 1060

Udział pojazdów nisko- i zero-
emisyjnych (o normach emi-
syjności EURO 5 i wyższych) w 
całym taborze MZK (%)

0 4,8 23,8

42



Kierunki działań, czyli co zro-
bimy, aby to osiągnąć? Oczekiwane rezultaty planowanych działań Wskaźniki rezultatu

Wartość 
bazowa 
(2020)

Wartość 
śródokre-

sowa  
(2025)

Wartość 
docelowa 

(2030)

2.3.6. Będziemy rozwijać i utrzymywać 
tereny zielone w mieście, łącząc je zielo-
nymi korytarzami.

Zwiększy się powierzchnia terenów 
zielonych w mieście, co wpłynie na 
poprawę atrakcyjności zamieszka-
nia, a także przyczyni się do większe-
go przystosowania miasta do zmian 
klimatu.

Powierzchnia miejskich 
terenów zielonych (ha) 19,66 19,66 22,66

2.3.7. Będziemy prowadzić kampanie 
edukacyjne podnoszące świadomość 
ekologiczną mieszkańców.

Mieszkańcy zdobędą wiedzę z za-
kresu dbania o środowisko. W efek-
cie będą na co dzień postępować 
w sposób bardziej ekologiczny (np. 
segregowanie śmieci, ograniczanie 
zużycia wody, zmniejszenie ilości wy-
twarzanych odpadów itp.).

Liczba odbiorców ekolo-
gicznych kampanii eduka-
cyjnych narastająco (os.)

0 100 000 275 000

Diagnoza M
iasta Puław

y na potrzeby opracow
ania  

Strategii rozw
oju M

iasta Puław
y do 2030 roku
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Puławy jutra to:
2.4. Usługi społeczne na miarę potrzeb mieszkańców

Kierunki działań, czyli co zrobimy, aby to osiągnąć?
Oczekiwane rezultaty pla-

nowanych działań Wskaźniki rezultatu

Wartość 
bazowa 
(2020)

Wartość 
śródokre-

sowa  
(2025)

Wartość 
docelowa 

(2030)

2.4.1. We współpracy z różnymi partnerami będzie-
my prowadzić dyskusję na temat funkcjonowania 
modelu edukacji na terenie miasta. Stworzymy stra-
tegię rozwoju edukacji w Puławach i wdrożymy jej 
założenia. Utrzymamy wysoką jakość infrastruktury 
edukacyjnej, jednocześnie dostosowując ją do zmian 
demograficznych.

Edukacja w Puławach będzie 
jeszcze bardziej dopasowana 
do zmieniających się potrzeb 
i oczekiwań młodego poko-
lenia. Nowatorskie projekty 
edukacyjne przyczynią się 
do przygotowania młodych 
puławian do aktywnego 
udziału w życiu społecznym i 
zawodowym.

Liczba uczniów obję-
tych nowatorskimi pro-
jektami edukacyjnymi 
narastająco (os.)

0 400 900

2.4.2. Utrzymamy wysoką jakość i dostępność usług 
opiekuńczo-wychowawczych, by Puławy pozostały 
miastem atrakcyjnym dla rodzin z dziećmi.

Wysoka dostępność usług 
o p i e k u ń c zo - w y c h o w a w -
czych niezmiennie stanowić 
będzie o sile Puław, które po-
zostaną dzięki temu miastem 
dobrym do życia dla rodzin z 
małymi dziećmi.

Liczba dzieci objętych 
opieką żłobkową na 1 tys. 
dzieci w wieku 0-3 lata

222 226 231

Liczba miejsc w żłob-
kach i klubach dziecię-
cych na 1 tys. dzieci w 
wieku do lat 3

316 322 329

Liczba dzieci w placów-
kach wychowania przed-
szkolnego na 1 tys. dzieci 
w wieku 3-5 lat

1113 1135 1158
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Kierunki działań, czyli co zrobimy, aby to osiągnąć?
Oczekiwane rezultaty pla-

nowanych działań Wskaźniki rezultatu

Wartość 
bazowa 
(2020)

Wartość 
śródokre-

sowa  
(2025)

Wartość 
docelowa 

(2030)

2.4.3. Będziemy rozwijać usługi wsparcia dla różnych 
grup mieszkańców.

W dobie starzejącego się społeczeństwa wdrożymy w 
mieście politykę senioralną, obejmującą z jednej strony 
aktywizację osób starszych, z drugiej zaś ich komplek-
sowe wsparcie. Szczególne znaczenie będzie miała przy 
tym poprawa dostępu do miejsc w ośrodkach wspar-
cia (zarówno całodobowych, jak i dziennych) i domach 
pomocy społecznej. Będziemy w tym zakresie wdrażać 
również innowacje społeczne (np. osiedla senioralne, 
mieszkania wspomagane dla osób starszych).

Będziemy rozwijać usługi opiekuńcze świadczone w 
miejscu zamieszkania, by umożliwić osobom wymaga-
jącym wsparcia funkcjonowanie w dotychczasowym 
środowisku i opóźnienie momentu, w którym jest ko-
nieczne zapewnienie stałej opieki instytucjonalnej

Wdrożymy również standardy dostępności, zapewnia-
jące osobom z niepełnosprawnościami możliwość ko-
rzystania z usług publicznych na równi z innymi miesz-
kańcami Puław (np. tabliczki z oznaczeniami w alfabecie 
Braille’a, obsługa klienta w języku migowym, komunika-
ty dźwiękowe dla osób niewidomych itp.).

2.4.4. Będziemy również kontynuować realizację działań 
wynikających ze Strategii rozwiązywania problemów 
społecznych oraz innych dokumentów programowych 
z zakresu pomocy społecznej. Opracujemy Gminny 
Program Rewitalizacji i będziemy realizować działania 
na rzecz mieszkańców obszarów, na których obserwo-
wana jest koncentracja negatywnych zjawisk społecz-
nych i in.

Wzrośnie dostępność usług 
wsparcia dla różnych grup 
mieszkańców (w szczególno-
ści seniorów), w tym usług 
opiekuńczych świadczonych 
w miejscu zamieszkania.

Liczba miejsc w obiek-
tach świadczących 
usługi wsparcia dla se-

niorów (szt.)

30 30 90

Udział osób objętych 
usługami społecznymi w 
miejscu zamieszkania w 
ogóle korzystających z 
pomocy (%)

25 28 35

Diagnoza M
iasta Puław

y na potrzeby opracow
ania  

Strategii rozw
oju M

iasta Puław
y do 2030 roku
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Puławy jutra to:
2.5. Efektywne usługi komunalne

Kierunki działań, czyli co zro-
bimy, aby to osiągnąć? Oczekiwane rezultaty planowanych działań Wskaźniki rezultatu

Wartość 
bazowa 
(2020)

Wartość 
śródokre-

sowa  
(2025)

Wartość 
docelowa 

(2030)

2.5.1. Utrzymamy w dobrym stanie 
i będziemy rozwijać infrastrukturę 
komunalną.

Będziemy realizować działania wynika-
jące z planu rozwoju i modernizacji urzą-
dzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Będziemy rozbudowywać i modernizo-
wać system ciepłowniczy m.in. poprzez 
rozbijanie węzłów grupowych, poprawę 
zarządzania siecią dzięki rozwojowi sys-
temu telemetrii oraz budowę i urucho-
mienie drugostronnego zasilania miasta

Wzrośnie poziom skanalizowania i 
zwodociągowania miasta.

Liczba przyłączy do miejskiej 
sieci kanalizacyjnej (szt.) 3 080 3 230 3 380

Liczba budynków mieszkalnych 
podłączonych do miejskiej sieci 
kanalizacyjnej (szt.)

2 308 2 420 2 532

Liczba przyłączy do miejskiej 
sieci wodociągowej (szt.) 4 060 4 210 4 360

Liczba budynków mieszkalnych 
podłączonych do miejskiej sieci 
wodociągowej (szt.)

2 675 2 795 2 915

Wzrośnie liczba budynków podłączo-
nych do miejskiej sieci ciepłowniczej. 
Nastąpi zwiększenie bezpieczeństwa 
dostaw ciepła oraz komfortu użytko-
wania ciepła przy jednoczesnej opty-
malizacji kosztów systemu.

Długość miejskiej sieci ciepłowni-
czej (km) 69 71 75

Liczba budynków mieszkal-
nych podłączonych do miej-
skiej sieci ciepłowniczej (szt.)

1030 1040 1060

Liczba węzłów podłączonych do 
systemu telemetrii (szt.) 80 250 600
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Kierunki działań, czyli co zro-
bimy, aby to osiągnąć? Oczekiwane rezultaty planowanych działań Wskaźniki rezultatu

Wartość 
bazowa 
(2020)

Wartość 
śródokre-

sowa  
(2025)

Wartość 
docelowa 

(2030)

2.5.2. Będziemy dążyć do poprawy efek-
tywności systemu gospodarki odpada-
mi na każdym jego etapie. W tym celu 
wykorzystamy rozwiązania najlepiej 
dopasowane do wymogów środowiska 
i potrzeb wspólnoty samorządowej (np. 
w zakresie termicznego przetwarzania 
odpadów, zakupu sprzętu czy zwiększe-
nia powierzchni składowania odpadów).

Poprawi się efektywność systemu 
gospodarowania odpadami. Masa 
odpadów trafiających do składowa-
nia ulegnie zmniejszeniu. Zwiększy 
się poziom odzysku i recyklingu 
odpadów.

Poziom redukcji masy odpa-
dów trafiających do składowa-
nia (%)

50 45 25

Poziom odzysku i recyklingu (dla 
miasta) (%) 20 55 60

2.5.3. Mając na uwadze interesy partne-
rów społecznych oraz biorąc pod uwagę 
wymóg ograniczania wpływu na środo-
wisko naturalne, będziemy realizować 
działania optymalizujące funkcjono-
wanie systemu komunikacji publicznej 
w szczególności wynikające z planu 
zrównoważonego rozwoju publicznego 
transportu zbiorowego.

Poprawi się jakość świadczonych 
usług przewozowych w miejskiej ko-
munikacji publicznej.

Odsetek pojazdów wyposażo-
nych w klimatyzację dla pasaże-
rów w ogóle autobusów w miej-
skiej komunikacji publicznej (%)

40 40 80

Średnia roczna liczba pasaże-
rów miejskiej komunikacji pu-
blicznej na wozokilometr (os.)

2,19 2,25 2,3

Diagnoza M
iasta Puław

y na potrzeby opracow
ania  

Strategii rozw
oju M

iasta Puław
y do 2030 roku
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Puławy jutra to:
2.6. Atrakcyjna oferta rekreacyjno-wypoczynkowa oraz sportowa

Kierunki działań, czyli co zro-
bimy, aby to osiągnąć? Oczekiwane rezultaty planowanych działań Wskaźniki rezultatu

Wartość 
bazowa 
(2020)

Wartość 
śródokre-

sowa  
(2025)

Wartość 
docelowa 

(2030)

2.6.1. Utrzymamy w dobrym stanie i bę-
dziemy rozwijać miejsca rekreacji i wy-
poczynku oraz infrastrukturę sportową 
w mieście. Będziemy także promować 
ich wykorzystanie wśród mieszkańców.

2.6.2. We współpracy z partnerami 
społecznymi będziemy organizować 
atrakcyjne dla różnych grup odbiorców 
różnego rodzaju imprezy sportowe i 
rekreacyjne.

Mieszkańcy i przyjezdni będą chętnie 
korzystać z miejsc do wypoczynku i 
rekreacji oraz z oferty sportowej do-
stępnej w mieście.

Liczba korzystających z miejsc 
wypoczynku i rekreacji w mie-
ście (os.)

150 000 153 750 157 500

Liczba korzystających z obiek-
tów sportowych (os.) 162 012 166 062 170 113

Liczba uczestników imprez spor-
towych i rekreacyjnych organizo-
wanych przez MOSiR w Puławach 
(os.)

220 226 231

2.6.3. Będziemy wspierać organizacje 
kultury fizycznej i lokalne kluby spor-
towe działające w mieście. Szczególne 
znaczenie będzie miało przy tym wspie-
ranie rozwoju młodych talentów.

Lokalne kluby sportowe i inne 
podmioty działające w sferze upo-
wszechniania kultury fizycznej będą 
się rozwijać. W szczególności młodzi 
puławianie będą chętnie korzystać z 
takiej możliwości rozwoju.

Liczba odbiorców działań z za-
kresu wspierania i upowszech-
niania kultury fizycznej (os.)

4 500 4 613 4 725
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Puławy jutra to:
2.7. Miasto bezpieczne

Kierunki działań, czyli co zro-
bimy, aby to osiągnąć? Oczekiwane rezultaty planowanych działań Wskaźniki rezultatu

Wartość 
bazowa 
(2020)

Wartość 
śródokre-

sowa  
(2025)

Wartość 
docelowa 

(2030)

2.7.1. Utrzymamy w dobrym stanie i bę-
dziemy rozwijać system monitoringu 
miejskiego.

Zwiększy się obszar miasta objęty 
systemem monitoringu miejskiego.

Liczba zamontowanych kamer 
monitoringu miejskiego 79 89 99

2.7.2. Będziemy inicjować współdziała-
nie służb na rzecz zapewnienia wysokie-
go poziomu bezpieczeństwa w mieście.

2.7.3. Będziemy rozwijać infrastrukturę 
zapewniającą wysoki poziom bezpie-
czeństwa drogowego.

Podniesie się poziom bezpie-
czeństwa, w tym bezpieczeństwa 
drogowego.

Zwiększy się również poczucie bez-
pieczeństwa mieszkańców Puław.

Liczba przestępstw stwierdzo-
nych przeciwko życiu i zdrowiu 37 36 35

Liczba przestępstw stwierdzo-
nych przeciwko mieniu 734 719 705

Liczba wypadków i kolizji 
drogowych 420 412 404

Liczba rannych w wypadkach 
drogowych 15 12 10

Liczba ofiar śmiertelnych wypad-
ków drogowych 0 0 0

Diagnoza M
iasta Puław

y na potrzeby opracow
ania  

Strategii rozw
oju M

iasta Puław
y do 2030 roku
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Puławy jutra to:
2.8. Miasto przyjazne pieszym, rowerzystom i kierowcom

Kierunki działań, czyli co zro-
bimy, aby to osiągnąć? Oczekiwane rezultaty planowanych działań Wskaźniki rezultatu

Wartość 
bazowa 
(2020)

Wartość 
śródokre-

sowa  
(2025)

Wartość 
docelowa 

(2030)

2.8.1. Będziemy rozwijać wewnętrzną 
sieć drogową, dążąc jednocześnie do jej 
optymalizacji. Będziemy również konty-
nuować budowę miejsc parkingowych.

2.8.2. Utrzymamy w dobrym stanie drogi 
i chodniki.

Stan dróg ulegnie poprawie, wpływa-
jąc na podniesienie poziomu bezpie-
czeństwa drogowego i zwiększając 
komfort podróżowania po mieście.

Udział długości dróg miejskich 
urządzonych w ogólnej długo-
ści dróg miejskich (%)

78 84 90

Zwiększy się dostępność miejsc 
parkingowych.

Zwiększenie liczby miejsc parkin-
gowych narastająco (szt.) - 50 100

2.8.3. Utrzymamy w dobrym stanie i 
będziemy tworzyć spójną sieć ścieżek 
rowerowych oraz infrastrukturę dla 
rowerzystów.

Wzrośnie długość ścieżek rowero-
wych połączonych w system dróg dla 
rowerów, umożliwiając bezpieczne 
poruszanie się rowerem po całym 
mieście.

Długość dróg i ścieżek rowero-
wych w mieście (km) 30,4 32,9 35,4

2.8.4. Będziemy rozwijać zrównoważony 
transport miejski łączący wszystkie sys-
temy komunikacji.

Wzrośnie popyt na usługi przewozo-
we komunikacji autobusowej.

Średnia roczna liczba pasaże-
rów miejskiej komunikacji pu-
blicznej na wozokilometr (os.)

2,19 2,25 2,3
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Cel strategiczny 3.  
Puławy to miasto sprawnie zarządzane
Osiągnięcie dwóch poprzednich celów strategicznych nie będzie możliwe bez sprawnego 
zarządzania, także w kontekście wdrażania naszej nowej strategii rozwoju.

Dlatego też chcemy, by Puławy były miastem sprawnie zarządzanym. Chcemy, by nasze 
usługi świadczone były efektywnie.

Chcemy być miastem inteligentnym, wykorzystującym nowoczesne rozwiązania do 
usprawniania procesów zarządczych oraz świadczenia usług publicznych.

Chcemy efektywnie zarządzać naszym podstawowym zasobem – przestrzenią, by jak naj-
pełniej mógł on służyć rozwojowi społecznemu i gospodarczemu Puław.

Sprawne zarządzanie miastem to jednak nie tylko efektywne świadczenie usług. Chcemy 
przede wszystkim, by nasze miasto współtworzyli sami mieszkańcy – reprezentanci 
wszystkich grup społecznych, także tych, które dzisiaj są mniej aktywne. Chcemy wspólnie 
kreować przyszłość miasta.

Chcemy, by marka Puław budziła jedynie pozytywne skojarzenia jako miasto dobre do 
życia i rozwoju. Chcemy, by Puławy stały się rozpoznawalne jako miasto, w którym warto 
inwestować.

Musimy zatem w pierwszej kolejności zaprosić wszystkich puławian do większego zaanga-
żowania się w sprawy miasta, by mieli poczucie, że przyszłość Puław zależy od nich.

Musimy przy tym sami wychodzić z inicjatywą współpracy do lokalnej społeczności, a 
także innych partnerów (w tym samorządowych), byśmy wspólnie mogli osiągnąć więcej.

Musimy stale usprawniać nasze usługi, optymalizując jednocześnie koszty ich świadczenia, 
by możliwe było ponowne generowanie środków na rozwój.

Musimy wreszcie promować Puławy tak wśród lokalnej społeczności i potencjalnych miesz-
kańców, jak i wśród przedsiębiorców i inwestorów.

Dzięki temu w 2030 r. Puławy będą miastem sprawnie zarządzanym. 

Strategia rozwoju Miasta Puławy do 2030 roku
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Puławy jutra to:
3.1. Miasto współtworzone przez mieszkańców

Kierunki działań, czyli co zrobimy, aby to osiągnąć?
Oczekiwane rezultaty pla-

nowanych działań Wskaźniki rezultatu

Wartość 
bazowa 
(2020)

Wartość 
śródokre-

sowa  
(2025)

Wartość 
docelowa 

(2030)

3.1.1. Usprawnimy proces komunikacji z mieszkańcami. 
Będziemy dążyć do stworzenia płaszczyzny realnego 
współdziałania samorządu z lokalną społecznością na 
rzecz miasta.

3.1.2. Będziemy promować wśród mieszkańców różne 
możliwości zaangażowania w sprawy Puław.

3.1.3. Wspólnie z mieszkańcami przygotujemy i wdro-
żymy nowe możliwości zaangażowania społecznego. 
Usprawnimy również istniejące w mieście formy party-
cypacji społecznej.

3.1.4. Będziemy aktywnie wspierać i promować inicjaty-
wy na rzecz miasta i mieszkańców podejmowane przez 
organizacje pozarządowe.

3.1.5. Zaprosimy wszystkie grupy mieszkańców, w 
szczególności młodzież, do aktywnego włączenia się w 
sprawy miasta. Będziemy tworzyć płaszczyznę współ-
pracy z młodymi puławianami, realizując wspólne dzia-
łania na rzecz miasta i młodzieży. Będziemy wspierać 
tworzenie środowiska młodych liderów.

3.1.6. Będziemy promować ideę wolontariatu wśród 
mieszkańców, zachęcając ich do większej aktywności 
społecznej i współdziałania na rzecz najbliższego oto-
czenia i całego miasta.

Mieszkańcy chętniej korzy-
stać będą z różnych form par-
tycypacji społecznej.

Wzrośnie poczucie odpowie-
dzialności i poziom zaanga-
żowania w sprawy miasta 
mieszkańców Puław, w szcze-
gólności ludzi młodych.

Liczba projektów zgło-
szonych do budżetu oby-
watelskiego (szt.)

0 80 90

Frekwencja w głosowa-
niu w ramach budżetu 
obywatelskiego (%)

0 5 10

Liczba uczestników róż-
nych form partycypacji 
społecznej, m.in. debat, 
konsultacji, spotkań or-
ganizowanych w mieście 
(os.)

631 663 696
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Puławy jutra to:
3.2. Miasto inteligentne

Kierunki działań, czyli co zro-
bimy, aby to osiągnąć? Oczekiwane rezultaty planowanych działań Wskaźniki rezultatu

Wartość 
bazowa 
(2020)

Wartość 
śródokre-

sowa  
(2025)

Wartość 
docelowa 

(2030)

3.2.1. Będziemy budować w instytucjach 
oraz wśród mieszkańców kulturę miasta 
inteligentnego.

3.2.2. Wykorzystamy nowoczesne 
technologie do tworzenia usprawnień 
przynoszących oszczędności, popra-
wiających dostępność usług oraz pod-
noszących komfort korzystania z miasta.

3.2.3. Wykorzystamy rozwiązania Smart 
City do wspierania procesu zarządzania 
miastem.

3.2.4. Oprócz rozwijania e-usług publicz-
nych będziemy również promować ich 
wykorzystanie wśród użytkowników 
miasta.

Zwiększy się otwartość mieszkańców 
na wykorzystanie nowoczesnych roz-
wiązań z zakresu Smart City, co wpły-
nie na dostępność oraz efektywność 
różnych usług, w tym publicznych.

Zwiększy się liczba usprawnień z ob-
szaru Smart City wykorzystywanych 
do zarządzania miastem oraz podno-
szących komfort życia w mieście.

Liczba działających e-usług pu-
blicznych co najmniej na pozio-
mie 3 (transakcyjny) (szt.)

13 23 33

Liczba pism wpływających do 
Urzędu Miasta za pośrednictwem 
platformy ePUAP (szt.)

2 997 3 147 3 304

Liczba wdrożonych w mieście 
usprawnień z zakresu Smart 
City (szt.)

7 8 10

3.2.5. Będziemy wspierać działania 
zmierzające do zapewnienia mieszkań-
com dostępu do szybkiego Internetu.

Zwiększą się możliwości w zakresie 
zapewnienia mieszkańcom dostępu 
do szybkiego Internetu.

Długość kanałów technologicz-
nych w mieście (km) 20 32,5 45

Diagnoza M
iasta Puław

y na potrzeby opracow
ania  

Strategii rozw
oju M

iasta Puław
y do 2030 roku
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Puławy jutra to:
3.3. Miasto w korzystnej sytuacji finansowej

Kierunki działań, czyli co zro-
bimy, aby to osiągnąć? Oczekiwane rezultaty planowanych działań Wskaźniki rezultatu

Wartość 
bazowa 
(2020)

Wartość 
śródokre-

sowa  
(2025)

Wartość 
docelowa 

(2030)

3.3.1. Będziemy optymalizować koszty 
utrzymania infrastruktury i świadcze-
nia usług miejskich. W szczególności 
będziemy optymalizować wydatki na 
oświatę m.in. poprzez dostosowanie 
sieci szkół do obserwowanych zmian 
demograficznych.

3.3.2. Wykorzystamy alternatywne 
formy finansowania realizacji zadań 
miasta (np. PPP).

Zmniejszy się deficyt budżetowy, a w 
perspektywie wieloletniej znów ge-
nerowana będzie nadwyżka.

W dłuższej perspektywie popra-
wa sytuacji finansowej pozwoli na 
wygenerowanie środków umożli-
wiających realizację przedsięwzięć 
rozwojowych.

Poziom deficytu budżetowego/ 
nadwyżki budżetowej (mln zł) -29,5 9 8

Zmniejszy się obciążenie budżetu 
miasta długiem.

Relacja kwoty długu do docho-
dów budżetowych 0,51 0,41 0,23
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Puławy jutra to:
3.4. Miasto otwarte na współpracę

Kierunki działań, czyli co zro-
bimy, aby to osiągnąć? Oczekiwane rezultaty planowanych działań Wskaźniki rezultatu

Wartość 
bazowa 
(2020)

Wartość 
śródokre-

sowa  
(2025)

Wartość 
docelowa 

(2030)

3.4.1. Będziemy rozwijać współpracę z 
innymi JST, z którymi łączą nas wspólne 
cele. Szczególne znaczenie w tym zakre-
sie będzie miała współpraca w ramach 
MOF.

3.4.2. Będziemy rozwijać współpracę z 
różnymi środowiskami sprzyjającą roz-
wojowi Puław (przedsiębiorcy, NGO, in-
stytuty badawcze).

Nastąpi wymiana doświadczeń, 
która przyczyni się do rozwoju Puław.

Możliwa będzie realizacja wspólnych 
przedsięwzięć rozwojowych.

Liczba projektów realizowa-
nych wspólnie z innymi samo-
rządami narastająco (szt.)

0 4 9

Liczba inicjatyw służących roz-
wojowi miasta realizowanych z 
innymi niż jednostki samorzą-
du terytorialnego partnerami 
narastająco (szt.)

0 2 4
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Puławy jutra to:
3.5. Silna marka miasta

Kierunki działań, czyli co zrobimy, aby to osiągnąć?
Oczekiwane rezultaty pla-

nowanych działań Wskaźniki rezultatu

Wartość 
bazowa 
(2020)

Wartość 
śródokre-

sowa  
(2025)

Wartość 
docelowa 

(2030)

3.5.1. Będziemy aktywnie promować Puławy jako 
miasto atrakcyjnego życia wśród obecnych i potencjal-
nych mieszkańców w regionie i w kraju. Szczególne zna-
czenie będzie miało przy tym promowanie lokalnego 
rynku pracy wśród młodych puławian, stojących przed 
wyborem swojej dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodo-
wej. Będziemy rozwijać w tym zakresie współpracę z 
lokalnym biznesem. Będziemy aktywnie promować 
markę gospodarczą Puław wśród potencjalnych inwe-
storów i przedsiębiorców.

3.5.2. Będziemy organizować różnego rodzaju wydarze-
nia kulturalne, sportowe czy też gospodarcze służące 
promocji miasta zarówno wśród puławian, jak i miesz-
kańców innych części kraju i regionu, a także przedsię-
biorców i inwestorów.

3.5.3. Będziemy promować ofertę turystyczną Puław. 
Szczególnie istotna będzie współpraca w ramach 
Lokalnej Organizacji Turystycznej Kraina Lessowych 
Wąwozów.

Puławy staną się rozpozna-
walną marką w kraju i re-
gionie, kojarzoną z wysokiej 
jakości życiem, dobrymi wa-
runkami dla biznesu oraz cie-
kawą ofertą turystyczną.

Liczba odbiorców kam-
panii i wydarzeń pro-
mujących markę miasta 
narastająco (os.)

0 40 000 90 000

Liczba odbiorców kam-
panii promujących ofertę 
turystyczną Puław (os.)

0 20 000 45 000
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Puławy jutra to:
3.6. Profesjonalne usługi publiczne

Kierunki działań, czyli co zro-
bimy, aby to osiągnąć? Oczekiwane rezultaty planowanych działań Wskaźniki rezultatu

Wartość 
bazowa 
(2020)

Wartość 
śródokre-

sowa  
(2025)

Wartość 
docelowa 

(2030)

3.6.1. Będziemy realizować programy 
szkoleń pracowników administracji sa-
morządowej podnoszące ich kompeten-
cje twarde oraz miękkie.

Pracownicy administracji samorzą-
dowej podniosą swoje kompetencje, 
w szczególności kompetencje mięk-
kie (m.in. w zakresie komunikacji z 
mieszkańcami i innymi klientami). 
Dzięki stałemu zdobywaniu wiedzy 
i umiejętności, będą profesjonalnie 
wykonywać swoją pracę.

Liczba pracowników samorzą-
dowych uczestniczących w szko-
leniach, seminariach, kursach w 
danym roku (os.)

120 120 120

3.6.2. Opracujemy i wdrożymy nowe 
rozwiązania ułatwiające i usprawniające 
obsługę klientów.

3.6.3. Będziemy monitorować poziom 
satysfakcji klientów z obsługi w jednost-
kach miejskich, by móc sukcesywnie go 
poprawiać.

Jakość świadczonych przez nas 
usług będzie ulegała sukcesywnej 
poprawie.

Poziom satysfakcji klientów ze 
świadczonych usług 2,73 2,85 3,00
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Puławy jutra to:
3.7. Efektywne zarządzanie przestrzenią

Kierunki działań, czyli co zro-
bimy, aby to osiągnąć? Oczekiwane rezultaty planowanych działań Wskaźniki rezultatu

Wartość 
bazowa 
(2020)

Wartość 
śródokre-

sowa  
(2025)

Wartość 
docelowa 

(2030)

3.7.1. Wykorzystamy racjonalne gospo-
darowanie przestrzenią do rozwoju 
społeczno-gospodarczego miasta, z 
uwzględnieniem adaptacji do zmian kli-
matu i podnoszenia komfortu zamiesz-
kania. Będziemy dążyć do dostosowania 
planów zagospodarowania przestrzen-
nego do zmieniających się potrzeb 
mieszkańców i przedsiębiorców.

Poprawi się jakość planowania 
przestrzennego, obowiązujące 
dokumenty planistyczne będą do-
stosowane do aktualnych uwarun-
kowań społeczno-gospodarczych.

Procent powierzchni miasta 
pokrytej planami (%) 63 75 80

3.7.2. Będziemy dążyć do kształtowa-
nia społecznej odpowiedzialności za 
przestrzeń miejską poprzez wspieranie 
inicjatyw mieszkańców poprawiających 
estetykę ich najbliższego otoczenia (np. 
kolorowe podwórka).

Wśród puławian wzrośnie poczucie 
odpowiedzialności za ich najbliż-
sze otoczenie. W efekcie poprawi 
się również estetyka przestrzeni 
publicznych.

Liczba oddolnych inicjatyw ma-
jących na celu poprawę estetyki 
przestrzeni publicznych narasta-
jąco (szt.)

0 12 27
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Kierunki działań, czyli co zro-
bimy, aby to osiągnąć? Oczekiwane rezultaty planowanych działań Wskaźniki rezultatu

Wartość 
bazowa 
(2020)

Wartość 
śródokre-

sowa  
(2025)

Wartość 
docelowa 

(2030)

3.7.3. Wdrożymy standardy dostępności 
w przestrzeni miejskiej.

Przestrzeń miejska i obiekty użytecz-
ności publicznej będzie dostosowana 
do potrzeb wszystkich mieszkańców, 
umożliwiając bezpieczne poruszanie 
się po mieście i korzystanie z usług 
osobom z niepełnosprawnościami, 
osobom starszym i in.

Liczba miejsc w przestrzeni pu-
blicznej dostosowanych do po-
trzeb osób z niepełnosprawno-
ściami narastająco (szt.)

0 12 27

3.7.4. Odnowimy centrum Puław, by 
możliwe było pełne wykorzystanie 
potencjału tego terenu. W rejonie ulic 
Centralnej oraz Piłsudskiego wykreu-
jemy centrum miasta, które stanowić 
będzie nie tylko zaplecze usługowe 
dla największej atrakcji turystycznej 
Puław (Zespół Rezydencyjny Książąt 
Czartoryskich), ale będzie również atrak-
cyjnym miejscem spotkań i rozrywki dla 
mieszkańców, w tym osób młodych. 
Nowe funkcje (np. edukacyjne, gospo-
darcze, obsługi komunikacyjnej, usłu-
gowe) zyska również teren po dawnym 
dworcu PKS oraz Plac im. F. Chopina.

W Puławach powstanie przestrzeń, 
skupiająca usługi gastronomiczne, 
kulturalno-rozrywkowe, odpowia-
dająca na potrzeby mieszkańców i 
turystów.

Powierzchnia terenu pełniące-
go w mieście funkcje centrum 
(rynek) (ha)

0 0 0,3
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5. Jak to wpłynie 
na miejską 
przestrzeń?

foto. Krzysztof Wójcik
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5.1 Model struktury   
    funkcjonalno-przestrzennej

5.1.1 Kluczowe uwarunkowania rozwojowe Puław
Puławy to średniej wielkości miasto – siedziba powiatu puławskiego – zlokalizowane w pół-
nocno-zachodniej części województwa lubelskiego w odległości około 45 km od Lublina 
oraz 115 km od Warszawy. Wspólnie z pięcioma gminami sąsiednimi (gminą miejsko-wiej-
ską Kazimierz Dolny oraz gminami wiejskimi: Puławy, Końskowola, Janowiec i Żyrzyn) 
tworzy obszar funkcjonalny o znaczeniu subregionalnym.

Całkowita powierzchnia Puław wynosi 50,49 km2, jednak blisko 2/3 z niej zajęte jest przez 
lasy oraz użytki rolne. W 2020 roku na 1 km2 przypadało w Puławach 930 osób. Osią, wokół 
której tradycyjnie rozwijało się osadnictwo w obrębie miasta (w formie osiedli budyn-
ków wielorodzinnych i jednorodzinnych), był stary przebieg DK nr 12 (m.in. ul. Lubelska).  
Uzupełnieniem tej osi w układzie przestrzennym są osiedla, głównie domów jednorodzin-
nych, rozwijające się w kierunku południowym wzdłuż ulicy Włostowickiej. W centralnej 
części miasta skupione są ponadto usługi publiczne i komercyjne dla mieszkańców i przy-
jezdnych. Problem Puław stanowi jednak w tym zakresie brak przestrzeni pełniącej funkcje 
centrum miasta, gdzie dostępne byłyby atrakcyjne usługi kulturalno-rozrywkowe czy też 
gastronomiczne. 

Tereny wykorzystywane gospodarczo to przede wszystkim oddzielony od strefy zamiesz-
kałej obszar zajęty przez zakłady azotowe. Koncentracja takich funkcji występuje również 
w ciągu ulicy Dęblińskiej oraz na wschodnim krańcu miasta, na terenie przylegającym od 
północy do ulicy Lubelskiej.

Puławy stanowią ważny węzeł komunikacyjny – wiedzie tędy tranzyt przez Polskę do 
Niemiec i na Ukrainę. Spotyka się tu kilka dróg wojewódzkich, a obwodnicę miasta stanowi 
fragment drogi ekspresowej S12, która łączy się z drogą S17. Do najważniejszych dróg sta-
nowiących oś układu komunikacyjnego miasta i decydujących o jego dostępności komu-
nikacyjnej należą:

 ⚪ droga ekspresowa S12 stanowiąca część drogi krajowej nr 12, biegnącej od granicy z 
Niemcami do granicy z Ukrainą,

 ⚪ droga ekspresowa S17 (poza granicami miasta) biegnąca z Warszawy do Lublina i dalej 
do Piask, docelowo do Hrebennego,

 ⚪ droga wojewódzka nr 801: Warszawa – Dęblin – Puławy,

 ⚪ droga wojewódzka nr 824: Żyrzyn – Puławy – Opole Lubelskie – Józefów – Annopol,

 ⚪ droga wojewódzka nr 874: Zarzecze – Puławy – Droga 12 (węzeł Jastków).

Przez miasto przebiega również linia kolejowa nr 7 Warszawa – Lublin – Dorohusk.

Układ drogowy miasta obejmuje przeszło 110 km dróg różnych kategorii (bez dróg we-
wnętrznych) oraz około 27 km dróg wewnętrznych.

Rozwijana w poprzednich latach sieć ścieżek rowerowych sprawia, że mieszkańcy mają 
spore możliwości wykorzystywania alternatywnych form poruszania się po mieście. 

Strategia rozwoju Miasta Puławy do 2030 roku
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Obecnie całkowita długość ścieżek rowerowych przekracza 30 km, jednak ich układ nie 
tworzy spójnego systemu. Istniejące odcinki w wielu miejscach nie są ze sobą połączone, 
przez co konieczne jest korzystanie pomiędzy nimi z ulic i chodników.

Gospodarkę Puław cechuje dominacja przemysłu i silne uzależnienie rynku pracy od wio-
dącego podmiotu – Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” SA. Zlokalizowanych jest tu 
również aż 5 instytutów naukowych, co na miasto takiej wielkości stanowi ewenement w 
skali kraju. Jednocześnie brak odpowiednich terenów pod inwestycje zarówno typu brow-
nfield, jak i greenfield utrudnia przyciąganie nowych inwestycji.

Dzięki bogactwom zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście może 
się również rozwijać turystyka. Puławy to bowiem malowniczo położona na terenie 
Małopolskiego Przełomu Wisły historyczna siedziba książąt Czartoryskich z licznymi zabyt-
kami oraz bogatą ofertą kulturalną i sportową. Turystyczne serce Puław stanowi Zespół 
Rezydencyjny Książąt Czartoryskich z licznymi zabytkami, który uznany został za pomnik 
historii.

O bogactwie zasobów przyrodniczych Puław świadczą obszary chronione, które zajmują 
powierzchnię 464 ha. Tworzą je:

 ⚪ rezerwat przyrody Łęg na Kępie, 

 ⚪ Kazimierski Park Krajobrazowy, 

 ⚪ obszar Natura 2000 Płaskowyż Nałęczowski, 

 ⚪ obszar Natura 2000 Puławy,

 ⚪ obszar Natura 2000 Przełom Wisły w Małopolsce.

Na poniższych mapach obrazowo przedstawiono uwarunkowania istotne dla modelu 
struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta.

foto. Daniel Krawczyk
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Mapa 1 | Zabudowa Puław

Źródło: opracowanie własne
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Mapa 2 | Istniejący układ komunikacyjny

Źródło: opracowanie własne
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Mapa 3 | Ścieżki rowerowe

Źródło: opracowanie własne
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Mapa 4 | Tereny zielone

Źródło: opracowanie własne
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Mapa 5 | Formy ochrony przyrody w Puławach

Źródło: opracowanie własne
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Mapa 6 | Obiekty i tereny sportowo-rekreacyjne

Źródło: opracowanie własne
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Mapa 7 | Placówki edukacyjne

Źródło: opracowanie własne
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Mapa 8 | Obiekty kulturalne, placówki medyczne oraz placówki wsparcia i pomocy społecznej

Źródło: opracowanie własne
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Mapa 9 | Zasoby dziedzictwa kulturowego

Źródło: opracowanie własne
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5.1.2 Struktura funkcjonalno-przestrzenna miasta
W strukturze przestrzennej Puław zauważyć można następujące prawidłowości:

 ⚪ Tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami koncentrują się w centralnej części miasta. 
Główną osią ich rozwoju był ciąg ulic Lubelelska/Piłsudskiego, przebiegający wzdłuż 
dawnego przebiegu trasy Radom-Lublin. Od tego ciągu zabudowa odchodzi w stronę 
północną w osiach ulicy Partyzantów oraz Dęblińskiej, zbliżając się do terenów leśnych, 
a na południe – w ciągu osiedli przylegających do ulicy Włostowickiej, prowadzącej do 
Kazimierza Dolnego. Zabudowa jednorodzinna koncentruje się na wschodzie i połu-
dniu opisanych terenów, bliżej centrum natomiast dominuje zabudowa wielorodzinna 
z centralnie położonym rejonem usług publicznych i komercyjnych przy połączeniu ulic 
Lubelskiej, Partyzantów i Centralnej/Piłsudskiego.

 ⚪ Tereny przemysłowe obejmują obszar Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” SA na 
północy miasta oraz tereny wzdłuż północnej części ulicy Dęblińskiej i we wschodniej 
części ulicy Lubelskiej. Mniejsze obszary o takiej funkcji znajdują się również przy ulicy 
Jaroszyńskiego oraz przy ul. Komunalnej.

 ⚪ Znaczną część powierzchni Puław zajmują lasy i tereny zielone. Największym obsza-
rem leśnym są lasy otaczające ZA, oddzielające je od centralnej, mieszkalnej części 
miasta. Na południowym wschodzie Puław znajduje się fragment zalesionego terenu 
Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Wzdłuż całego przebiegu Wisły ciągną się po-
nadto tereny zielone o charakterze nieleśnym, częściowo są to obszary zalewowe. 
Dominującym fragmentem zieleni urządzonej jest teren Zespołu Rezydencyjnego 
Książąt Czartoryskich oraz powiązany z nim pas zieleni położony pomiędzy osiedlami 
mieszkaniowymi. W przestrzeni osiedli znajdują się ponadto liczne skwery i pasy zie-
leni. System przyrodniczy miasta uzupełniany jest przez ekosystemy pól uprawnych, 
największe ich skupiska znajdują się na zachód od ul. Włostowickiej oraz na wschodzie 
miasta, wokół ul. Lubelskiej.

 ⚪ Tereny rekreacyjne, powiązane z lokalizacją terenów mieszkalnych, rozrzucone są po 
całym mieście. Korzystając z atrakcyjnego nadwiślańskiego położenia, w pobliżu rzeki 
lokowane są instalacje mające służyć do aktywnej rekreacji (Port Marina Puławy). 
Największym skupionym obszarem rekreacyjnym jest zespół pałacowo-parkowy wraz 
z otoczeniem.

 ⚪ Na terenie miasta zlokalizowany jest fragment drogi ekspresowej S12 (stanowiący część 
obwodnicy Puław), drogi wojewódzkie, powiatowe, gminne oraz wewnętrzne o łącznej 
długości przekraczającej 137 km10. Dzięki obwodnicy miasto posiada dogodne połą-
czenie drogowe z kierunkiem zachodnim, północnym i wschodnim. Szkielet komuni-
kacyjny miasta oparty jest o drogi wojewódzkie – nr 874 (ulice Centralna, Piłsudskiego 
i Lubelska) na osi wschód-zachód, 801 (ul. Dęblińska) i 824 (ulice Włostowicka, Zielona 
i Kazimierska) na osi północ-południe oraz 824 (ul. Partyzantów) w kierunku północ-
no-wschodnim. Układ drogowy w mieście jest przejrzysty i co do zasady dobrze służy 
skomunikowaniu poszczególnych części Puław. Ani przebiegająca przez miasto ob-
wodnica, ani linia kolejowa relacji Warszawa-Lublin nie zaburzają w sposób zasadni-
czy układu funkcjonalnego miasta, przebiegają bowiem na poza obszarem intensywnie 
zagospodarowanym.

 ⚪ Infrastruktura techniczna służąca zapewnianiu miastu usług komunalnych znajduje się 
głównie w północnej części Puław, z dala od zwartych terenów mieszkaniowych.

10  Stan na koniec 2020 roku.
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Mapa 10 | Układ funkcjonalno-przestrzenny Puław

Źródło: opracowanie własne
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5.1.3 Ustalenia i rekomendacje w zakresie 
kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej
Wdrożenie strategii rozwoju spowoduje pewne zmiany w przestrzeni miasta. Główne 
obszary i kierunki interwencji wynikające z planowanych do realizacji celów i działań 
przedstawia poniższa mapa.
Mapa 11 | Schematyczne rozmieszczenie planowanych działań i oczekiwanych zmian

Źródło: opracowanie własne
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Nadrzędne kierunki rozwoju struktury przestrzennej Puław powinny obejmować:

 ⚪ zwiększenie atrakcyjności Puław dla lokalizacji różnych form biznesu poprzez udostęp-
nianie terenów i obiektów inwestycyjnych;

 ⚪ tworzenie przyjaznej i atrakcyjnej przestrzeni dla obecnych i przyszłych użytkowników 
miasta poprzez kształtowanie przestrzeni publicznych, w tym wielofunkcyjnych tere-
nów mieszkaniowych, rekreacyjnych oraz funkcjonalnego centrum miasta;

 ⚪ zabezpieczenie sprawnego funkcjonowania usług publicznych dzięki lokalizacji nie-
zbędnych inwestycji komunalnych;

 ⚪ zabezpieczenie miasta przed skutkami zmian klimatu dzięki wykorzystaniu niebieskiej 
i zielonej infrastruktury.

Rozwój funkcji mieszkaniowej na terenie miasta będzie realizowany poprzez zwiększanie 
zagęszczania zabudowy w istniejących osiedlach jedno- oraz wielorodzinnych, przy za-
chowaniu dostępu do terenów zielonych, rekreacyjnych  i obiektów usługowych. Nowym 
obszarem wyznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe będzie teren w południowej 
części miasta, w widłach ulic Ceglanej oraz Sosnowej. Przewiduje się ponadto dalszy 
rozwój budownictwa jednorodzinnego wzdłuż ulicy Włostowickiej, w południowej części 
jej przebiegu.

Na terenie miasta rozwijane będą kolejne tereny rekreacyjne. Największy potencjał mają w 
tym obszarze tereny położone wzdłuż Wisły (rozbudowa Bulwaru nad Wisłą w pobliżu ul. 
6 Sierpnia, budowa pumptracku przy ul. Rybackiej) oraz wokół Zespołu Rezydencyjnego 
Książąt Czartoryskich (nowe funkcje dla Pałacu Marynki oraz jego otoczenia).

W obszarze całego miasta dążyć się będzie do punktowego lokalizowania elementów tzw. 
zielonej i niebieskiej infrastruktury, które pomóc mają w uodpornieniu miasta na skutki 
zmian klimatu. Istniejące układy zieleni będą rozwijane w kierunku łączenia ich ze sobą ko-
rytarzami zieleni. Ochrony i utrzymania wymaga las położony w południowo-wschodniej 
części Puław (fragment Kazimierskiego Parku Krajobrazowego). Stanowi on ważne miejsce 
wypoczynku mieszkańców pobliskich osiedli.

Nowa oferta usługowa i rekreacyjna powinna pojawić się w rejonie ulicy Piłsudskiego, le-
żącej na przedłużeniu osi widokowej Pałacu Czartoryskich. Zamknięcie ruchu samochodo-
wego w tym rejonie i utworzenie deptaka przyczyni się do rozwoju funkcji centrum kultu-
ralnego i rozrywkowego miasta.

Działania zapisane w Strategii będą prowadziły do powstawania w mieście stref aktywności 
gospodarczej. Największy potencjał z punktu widzenia celów strategii mają dobrze skomu-
nikowane i uzbrojone tereny w rejonie osiedla Wólka Profecka oraz otoczenie wschodniej 
części ulicy Lubelskiej (za torami kolejowymi) z możliwością lokowania tam przemysłu oraz 
usług. Tereny na zachód od Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego mogą zostać 
wykorzystane jako obszar oferty inwestycyjnej typu „brownfield”. Uzupełnieniem poten-
cjału wymienionych terenów są nieruchomości należące do Grupy Azoty Zakłady Azotowe 
„Puławy” SA: strefa inwestycji wyznaczona w północnej części terenu zakładów oraz dwa 
obszary na południe od nich: przylegający do bramy wjazdowej oraz przy wschodniej gra-
nicy miasta – oba są bardzo dobrze skomunikowane i, w przeciwieństwie do pierwszego, 
położone są poza terenem ZA.

Przewiduje się, że z uwagi na plany zapisane w Strategii wymagane będą zmiany w ukła-
dzie komunikacyjnym miasta. By skomunikować tereny inwestycyjne przy ul. Lubelskiej i 
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Składowej potrzebne jest wybudowanie połączenia tej ostatniej z Aleją Żyrzyńską na pół-
nocy. By uzbroić tereny mieszkaniowe między Ceglaną i Sosnową, konieczne jest prze-
dłużenie istniejących w tym rejonie ulic. Modyfikacji układu komunikacyjnego wymaga 
również teren wokół osiedla Wólka Profecka. Zamknięcie ruchu samochodowego na ulicy 
Piłsudskiego wymusi ponadto zmianę wykorzystania ul. Centralnej.

Modyfikacji wymaga również system komunikacji na terenie Puław. By zwiększyć możli-
wości wykorzystania publicznego transportu zbiorowego, planowane są zmiany polega-
jące na utworzeniu dworca intermodalnego w rejonie obecnego dworca kolejowego oraz 
punktu przesiadkowego przy ul. Lubelskiej (dawny dworzec PKS). Sieć ścieżek rowerowych 
będzie uzupełniana, by umożliwić wygodne poruszanie się po mieście przy użyciu nieemi-
syjnych środków transportu.

Zabezpieczenie przyszłych interesów Puław oraz gmin ościennych wymaga przeprowadze-
nia inwestycji unowocześniających infrastrukturę komunalną. Inwestycje te potencjalnie 
stanowią źródło konfliktów przestrzennych. Dotyczy to w szczególności północnej części 
miasta. Tereny przy ul. Dęblińskiej, bezpośrednio przylegające do istniejącej niecki skła-
dowiska odpadów, będą traktowane jako rezerwa terenów na rozbudowę niecki. Z kolei w 
terenie przyległym do kanałów wodnych w rejonie ulicy Komunalnej przewiduje się możli-
wość posadowienia instalacji do termicznego przetwarzania odpadów.

Zastosowanie rozwiązań zapisanych w Strategii prowadziło będzie do konieczności aktu-
alizacji zapisów dokumentów planistycznych miasta. Potrzebne zmiany dotyczą następu-
jących części miasta:

 ⚪ planowanego obszaru zabudowy mieszkaniowej w widłach ulic Ceglanej i Sosnowej 
(brak planu);

 ⚪ strefy aktywności gospodarczej w rejonie osiedla Wólka Profecka (konieczna zmiana 
planu);

 ⚪ lasu w południowo-wschodniej części Puław (zmiana zapisów SUiKZP dotyczących 
przecięcia lasu drogą powiatową).

foto. Daniel Krawczyk
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5.2 Obszary strategicznej interwencji

Obszar strategicznej interwencji to określone w stra-
tegii rozwoju terytorium „o zidentyfikowanych lub po-
tencjalnych powiązaniach funkcjonalnych lub o szcze-
gólnych warunkach społecznych, gospodarczych lub 
przestrzennych, decydujących o występowaniu barier 
rozwoju lub trwałych, możliwych do aktywowania,  
potencjałów rozwojowych, do którego jest kierowana 
interwencja publiczna łącząca inwestycje, w szcze-
gólności gospodarcze, infrastrukturalne lub w zasoby 
ludzkie, finansowane z różnych źródeł, lub rozwiązania  
regulacyjne”11.

OSI wyznaczane są na poziomie krajowym i regional-
nym oraz opcjonalnie – lokalnym.

5.2.1 Obszary strategicznej interwencji w Strategii Rozwoju  
            Województwa Lubelskiego do 2030 roku
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym12 w pierwszej kolejności wskazujemy dotyczące 
Puław obszary strategicznej interwencji określone w strategii rozwoju województwa wraz 
z zakresem planowanych działań.

Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku, przyjęta uchwałą nr 
XXIV/406/2021 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 29 marca 2021 roku, wskazuje na-
stępujące OSI:

 ⚪ obszary współpracy w strefach silnego oddziaływania miast, tj. miejskie obszary 
funkcjonalne;

 ⚪ strefy funkcjonalne, charakteryzujące się wspólnymi uwarunkowaniami i celami rozwo-
jowymi, na których przewiduje się współpracę w układach ponadlokalnych.

Puławy, jako rdzeń MOF, wspólnie z gminami sąsiednimi tworzy obszar strategicznej inter-
wencji należący do grupy OSI MOF ośrodków subregionalnych.

11 Art. 5 pkt 6 lit. b Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 
r. poz. 1057).
12 Art. 10e ust. 3 pkt 6 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2021 poz. 1372).
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Mapa 12 | Puławy na mapie OSI MOF

Źródło: Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku. Lublin, marzec 2021

Kierunki działań wobec tej grupy OSI określa cel operacyjny 2.2. Rozwój miejskich ob-
szarów funkcjonalnych (LOM, ośrodków subregionalnych i lokalnych) Strategii Rozwoju 
Województwa Lubelskiego. Zakłada on realizację działań zmierzających do wzmocnienia 
funkcji subregionalnych Białej Podlaskiej, Chełma, Puław i Zamościa poprzez wzmacnianie 
potencjału gospodarczego tych miast, podnoszenie jakości usług publicznych oraz jakości 
życia.

W ramach niniejszej strategii rozwoju miasta zakładamy kontynuowanie i zacieśnianie 
współpracy z gminami sąsiednimi oraz innymi podmiotami w ramach MOF służącej wyko-
rzystaniu i wzmocnieniu naszych potencjałów do zdynamizowania rozwoju Puław i całego 
obszaru. Szczególne znaczenie będzie miała wspólna promocja gospodarcza, pozyskiwa-
nie inwestycji oraz realizacja innych zadań wzmacniających funkcję Puław jako rdzenia 
MOF.

Puławy należą również do drugiego typu obszarów strategicznej interwencji – OSI subre-
gionalnych, których łącznie wyznaczono pięć. Puławy współtworzą OSI Powiśle, wyzna-
czony w oparciu o zasięg terytorialny Obszaru Funkcjonalnego Powiśle oraz obszaru pla-
nowanego Geoparku Małopolski Przełom Wisły.
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Mapa 13 | Puławy na mapie OSI Powiśle

Źródło: Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku. Lublin, marzec 2021

W odniesieniu do OSI Powiśle wyznaczonych w SRWL zostało wiele różnorodnych działań, z 
których część jest szczególnie istotna z punktu widzenia celów rozwojowych Puław. Należą 
do nich m.in. takie kierunki działań, jak:

 ⚪ poprawa regionalnych i międzyregionalnych powiązań komunikacyjnych z uwzględnie-
niem szkieletowego układu dróg ekspresowych (S19, S17 i S12) oraz planowanej auto-
strady A2, w tym budowa obwodnic miast;

 ⚪ rozwój infrastruktury sprzyjającej tworzeniu zróżnicowanej oferty opartej o różne formy 
turystyki (np. kajakową, rowerową, nordic walking, konną, kulturową, historyczną, przy-
rodniczą, kulinarną itp.);

 ⚪ wspieranie rozwoju przemysłów kreatywnych oraz przemysłów kultury, przedsię-
biorczości bazującej na lokalnych zasobach, dziedzictwie kulturowym i usługach 
edukacyjnych;

 ⚪ ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego, w tym poprzez rozwijanie funkcji użytko-
wej obiektów kulturowych.
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6. Jak to  
zrobimy?  
– o wdrażaniu,  
monitorowaniu  
i ewaluacji Strategii
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System wdrażania strategii

Konkretne wskazanie osób i podmiotów, które będą odpowiadać za wdrażanie zamierzeń 
strategicznych, stanowi warunek konieczny dla skutecznej realizacji zadań i osiągnięcia za-
łożonych celów. Równie ważne jest przy tym jasne określenie zakresu obowiązków wszyst-
kich zaangażowanych stron, czemu służyć ma system wdrażania strategii.

Za koordynację procesu wdrażania strategii odpowiedzialny jest Wydział Rozwoju Miasta 
Urzędu Miasta Puławy. W procesie tym uczestniczyć będą aktywnie również: Prezydent 
Miasta Puławy, Komitet sterujący powstały z przekształcenia Zespołu koordynacyjnego 
ds. aktualizacji strategii, Rada Miasta Puławy, komórki Urzędu Miasta i miejskie jednostki 
organizacyjne, będące wewnętrznymi realizatorami strategii oraz partnerzy zewnętrzni. 
Wszystkie podmioty odpowiadają za skuteczną realizację strategii i osiągnięcie założonych 
celów.

Tabela 6 | Zakres odpowiedzialności podmiotów wdrażających strategię

Podmiot Zakres odpowiedzialności na etapie wdrażania strategii

Prezydent Miasta Puławy  ⚪ zarządza realizacją strategii, nadzoruje jej wdrażanie,

 ⚪ podejmuje decyzje dotyczące znaczących zmian w strategii oraz ko-
nieczności aktualizacji dokumentu m.in. w oparciu o wyniki monito-
ringu i ewaluacji

Komitet sterujący Wypracowuje rekomendacje w zakresie:

 ⚪ znaczących zmian w strategii, jeśli pojawią się problemy, których 
skutki stanowią istotne zagrożenie dla osiągnięcia założonych celów,

 ⚪ sposobu realizacji rekomendacji z ewaluacji

Rada Miasta Puławy  ⚪ zapoznaje się i zatwierdza dwuletnie raporty z realizacji strategii oraz 
raporty z ewaluacji,

 ⚪ podejmuje uchwały o przystąpieniu do aktualizacji strategii

Wydział Rozwoju Miasta  ⚪ koordynuje proces wdrażania strategii,

 ⚪ prowadzi procesy monitorowania oraz ewaluacji strategii, współpra-
cuje w tym celu z wewnętrznymi realizatorami strategii i partnerami 
zewnętrznymi,

 ⚪ opracowuje dwuletni raport z realizacji strategii,

 ⚪ podejmuje działania na rzecz zaangażowania w realizację strategii 
podmiotów wewnętrznych i partnerów zewnętrznych, 

 ⚪ odpowiada za działania informacyjne i promocyjne związane z wdra-
żaniem strategii,

 ⚪ wdraża rekomendacje wynikające z ewaluacji strategii

Wewnętrzni realizatorzy strategii  ⚪ przygotowują i realizują wynikające ze strategii projekty,

 ⚪ dostarczają informacji nt. realizowanych działań w ramach systemu 
monitorowania i ewaluacji,

 ⚪ współpracują z pozostałymi realizatorami strategii

Partnerzy zewnętrzni  ⚪ przygotowują i realizują wynikające ze strategii projekty,

 ⚪ dostarczają informacji nt. realizowanych działań w ramach systemu 
monitorowania i ewaluacji

Źródło: opracowanie własne
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System monitorowania i ewaluacji strategii 

System monitorowania i ewaluacji służy bieżącej i okresowej ocenie stanu wdrażania stra-
tegii oraz wpływu podejmowanych działań na osiąganie założonych celów.

Rysunek 3 | Monitoring a ewaluacja

Monitoring Ewaluacja

Cel
Weryfikacja czy i w jakim stop-

niu są realizowane zaplano-
wane w strategii działania

Ocena wpływu realizowanych 
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osiągnięcie założonych celów

Częstotliwość
Realizacja cykliczna  

raz na dwa lata 
 
 

Trzykrotna realizacja:
przed rozpoczęciem  

wdrażania strategii (ex-ante),
w połowie okresu  

wdrażania (mid-term),
po zakończeniu wdrażania  

strategii (ex-post)

Produkty Raporty o stanie  
realizacji strategii

Raporty z ewaluacji 

Źródło: opracowanie własne

Monitoring obejmował będzie dwuletnie okresy i będzie prowadzony w pierwszym kwar-
tale roku następującego po danym okresie, tj. na początku 2024 roku przeprowadzony zo-
stanie monitoring obejmujący lata 2022-2023, monitoring w 2026 r. dotyczył będzie dzia-
łań zrealizowanych w latach 2024-2025 itd. Ewaluacja natomiast przeprowadzona zostanie 
trzykrotnie: przed rozpoczęciem wdrażania strategii (ex-ante), w połowie okresu jej obo-
wiązywania (mid-term) oraz po jego zakończeniu (ex-post).

Rysunek 4 | Lata realizacji procesów monitoringu i ewaluacji

Źródło: opracowanie własne
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Obserwowanie postępów w realizacji strategii i skuteczne reagowanie w sytuacji wystąpie-
nia problemów zapewni system monitorowania. Monitoring pozwoli ocenić, czy i w jakim 
stopniu wdrażane są zaplanowane w strategii działania. W tym celu, w oparciu o informacje 
dostarczone przez podmioty wdrażające strategię, obejmujące m.in. zakres zrealizowanych 
zadań, osiągnięte wartości wskaźników monitoringowych13 czy też poniesione nakłady fi-
nansowe14, Wydział Rozwoju Miasta sporządzi raport o stanie realizacji strategii. Będzie 
on stanowił podsumowanie działań podjętych w ramach poszczególnych celów strategicz-
nych i operacyjnych. Zawierać będzie również informacje na temat: osiągniętych wartości 
wskaźników monitoringowych, kluczowych projektów zrealizowanych w danym okresie 
sprawozdawczym oraz wnioski wynikające z analizy stopnia realizacji zadań, istotnych z 
perspektywy dalszego wdrażania strategii i rekomendacje ewentualnych zmian.

Strategia podlegać będzie również cyklicznej analizie skuteczności podjętych w jej ramach 
działań oraz stopnia realizacji celów. System ewaluacji pozwoli ocenić, czy i w jakim stop-
niu realizacja strategii wpływa na sytuację obserwowaną w mieście i rozwiązywanie klu-
czowych problemów.

Proces ewaluacji przeprowadzony zostanie w trzech etapach: przed realizacją strategii (ex-
-ante), w trakcie realizacji strategii (mid-term) oraz na koniec założonego horyzontu czaso-
wego (ex-post).

W ramach ewaluacji ex-ante przeanalizujemy trafność, przewidywaną skuteczność i efek-
tywność realizacji zaplanowanych działań. Pozwoli nam ona zidentyfikować również po-
tencjalne trudności, które mogą wystąpić w trakcie wdrażania strategii.

Ewaluacja mid-term umożliwi kontrolę przebiegu procesu wdrażania strategii, ocenę sku-
teczności i adekwatności realizowanych działań oraz ich wpływu na realizację celów. Dzięki 
niej będziemy mogli zdiagnozować pojawiające się w trakcie wdrażania problemy i podjąć 
stosowne działania w celu ich eliminacji. Na podstawie wyników ewaluacji mid-term moż-
liwa będzie także aktualizacja dokumentu.

Ewaluacja ex-post zostanie przeprowadzona po zakończeniu wdrażania strategii (w 2031 
r.). Ocenimy wówczas, czy wdrożenie zamierzeń strategicznych pozwoliło osiągnąć założo-
ne cele. Na tej podstawie będziemy mogli planować rozwój Puław w kolejnych latach.

Za prowadzenie procesu odpowiada Wydział Rozwoju Miasta. Jego efektem będą raporty 
z ewaluacji, zawierające co najmniej takie elementy, jak: cele ewaluacji, opis zastosowanej 
metodologii, opis procesu badawczego, analizę wyników, wnioski i rekomendacje.

Dokumenty wykonawcze

Strategia rozwoju wyznacza cele strategiczne i operacyjne oraz wskazuje kierunki działań, 
które mają służyć realizacji celów. Pozostaje przy tym na dość dużym poziomie ogólności, 
nie definiując konkretnych projektów ani przedsięwzięć, które powinny znaleźć się w do-
kumentach podrzędnych i wykonawczych. Uchwalenie nowej Strategii może wiązać się z 
koniecznością dostosowania do jej zapisów istniejących opracowań w taki sposób, by były 
z nimi zgodne.

13 Wykaz wskaźników monitoringowych wraz z ich wartościami docelowymi zawiera załącznik nr 1.
14 Informacje dostarczane przez podmioty wdrażające strategię mogą przybrać postać sprawozdań moni-
toringowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej strategii.
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Tabela 7 | Weryfikacja zgodności obowiązujących w mieście dokumentów wykonawczych ze Strategią

Tytuł 
dokumentu

Charakterystyka dokumentu 
 i zgodność ze Strategią

Rekomendacje  
w zakresie aktualizacji

Studium uwarun-
kowań i kierunków 
zagospodarowa-
nia przestrzen-
nego gminy 
Miasto Puławy

Dokument przyjęty Uchwałą Nr IV/31/15 Rady 
Miasta Puławy z dnia 29 stycznia 2015 roku 
zmieniony Uchwałą Nr XXII/225/20 Rady Miasta 
Puławy z dnia 24 września 2020 roku wyznacza 
ogólne kierunki rozwoju przestrzennego miasta 
i jest w tym zakresie częściowo zgodny z niniej-
szą Strategią. W części jednak zawiera zapisy 
sprzeczne z aktualnym założeniami. W szcze-
gólności dotyczy to przecięcia lasu w południo-
wo-wschodniej części Puław drogą powiatową.

Ponieważ SUiKZP opracowane 
zostało na początku lat 2000., a 
w kolejnych latach poddawano 
je jedynie nieznacznym mody-
fikacjom (nie uwzględniającym 
ponownej diagnozy w oparciu 
o bardziej aktualne dane), ko-
nieczna jest jego aktualizacja. 
Należy uwzględnić przy tym 
zapisy niniejszej Strategii, od-
noszące się do kształtowania 
i prowadzenia polityki prze-
strzennej miasta.

Miejscowe plany 
zagospodarowania 
przestrzennego

W Puławach obowiązuje obecnie 77 
Miejscowych Planów Zagospodarowania 
Przestrzennego pokrywających 64% po-
wierzchni miasta.
Wymagają one jednak częściowych zmian, by 
były spójne z niniejszą Strategią. Dotyczy to w 
szczególności projektowanej strefy aktywności 
gospodarczej w rejonie osiedla Wólka Profecka. 
Z kolei planowany obszar zabudowy miesz-
kaniowej między ulicą Ceglaną i Sosnową nie 
został objęty MPZP.

Rekomendowane jest opraco-
wanie MPZP, obejmujących ob-
szary projektowane jako tereny 
mieszkaniowe. Konieczne jest 
również dostosowanie obowią-
zujących planów do zapisów 
niniejszej Strategii w szczegól-
ności w odniesieniu do pro-
jektowanej strefy aktywności 
gospodarczej na os. Wólka 
Profecka.

Założenia do planu 
zaopatrzenia w 
ciepło, energię 
elektryczną i 
paliwa gazowe 
dla obszaru gminy 
Miasto Puławy na 
lata 2018-2033

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe dla ob-
szaru gminy Miasto Puławy na lata 2018-2033 
opracowany został w 2018 roku i określa przed-
sięwzięcia w zakresie poprawy efektywności 
energetycznej budynków użyteczności publicz-
nej, wpisując się tym samym w kierunek działań 
służących czynieniu Puław miastem ekologicz-
nym (cel operacyjny 2.3.). Dokument pozostaje 
zatem spójny z niniejszą Strategią.

-

Plan rozwoju i mo-
dernizacji urządzeń 
wodociągowych i 
urządzeń kanaliza-
cyjnych Miejskiego 
Przedsiębiorstwa 
Wodociągów 
i Kanalizacji 
„Wodociągi 
Puławskie” Sp. z 
o.o. w Puławach 
na lata 2021-2025 
dla Miasta Puławy

Dokument przyjęty został Uchwałą Nr 
XXXI/314/21 Rady Miasta Puławy z dnia 27 maja 
2021 r. Zawiera wykaz przedsięwzięć rozwojo-
wych i modernizacyjnych urządzeń wodociągo-
wych i kanalizacyjnych oraz racjonalizujących 
zużycie wody i odprowadzanie ścieków plano-
wanych do realizacji do 2025 r. Jego realizacja 
sprzyjać będzie osiągnięciu celu 2.5. Efektywne 
usługi komunalne niniejszej Strategii, który za-
kłada m.in. rozwój infrastruktury komunalnej, 
w tym wodociągowej i kanalizacyjnej.

-

Program go-
spodarowania 
mieszkaniowym 
zasobem gminy 
Miasto Puławy na 
lata 2017-2021

Program gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem gminy Miasto Puławy na lata 2017-
2021 przyjęty został Uchwałą NR XXXVI/341/17 
Rady Miasta Puławy z dnia 30 marca 2017 r. Ze 
względu na upływający okres jego obowiązy-
wania trwają prace nad opracowaniem nowego 
dokumentu. Niniejsza strategia w ramach 
celu 2.1. za kłada realizację zadań zmierzają-
cych do poprawy dostępności lokali miesz-
kalnych dla najmniej zamożnych puławian.

Opracowywany program go-
spodarowania mieszkaniowym 
zasobem gminy na kolejne lata 
powinien uwzględniać zamie-
rzenia inwestycyjne dotyczą-
ce tworzenia lokali komunal-
nych (w szczególności poprzez 
budowę nowych budynków, 
jak również nabywanie lokali) 
określone w niniejszej Strategii.
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Tytuł 
dokumentu

Charakterystyka dokumentu 
 i zgodność ze Strategią

Rekomendacje  
w zakresie aktualizacji

Gminny program 
opieki nad zabytka-
mi Miasta Puławy 
na lata 2019-2022

Gminny program opieki nad zabytkami Miasta 
Puławy na lata 2019-2022 przyjęty został 
Uchwałą Nr XIII/131/19 Rady Miasta Puławy z 
dnia 28 listopada 2019 r. i określa cele szczegó-
łowe oraz działania w ramach dwóch prioryte-
tów: dbałość o zachowanie istniejących walo-
rów zabytkowych oraz wykorzystanie zasobów 
dziedzictwa kulturowego w polityce rozwoju 
miasta. Jest zatem zgodny z niniejszą Strategią, 
która zakłada m.in. ochronę i wykorzystanie za-
sobów dziedzictwa kulturowego Puław w celu 
tworzenia atrakcyjnej oferty kulturalnej (cel 
operacyjny 2.2.).

Obecnie program nie wymaga 
aktualizacji, jednak po za-
kończeniu okresu jego obo-
wiązywania powinien zostać 
opracowany nowy dokument, 
który będzie stanowił jego 
kontynuację.

Program ochrony 
środowiska dla 
gminy Miasto 
Puławy na lata 
2021-2024 z 
perspektywą na 
lata 2025-2028

Program ochrony środowiska dla gminy Miasto 
Puławy opracowany został w 2021 roku i wy-
znacza cele w 11 obszarach (ochrona klima-
tu i jakości powietrza, zagrożenia hałasem, 
pola elektromagnetyczne, gospodarowanie 
wodami, gospodarka wodno-ściekowa, gleby 
i zasoby geologiczne, gospodarka odpadami i 
zapobieganie powstawaniu odpadów, zasoby 
przyrodnicze, zagrożenia poważnymi awaria-
mi, edukacja, monitoring środowiska). Również 
w ramach niniejszej Strategii stawiamy przed 
sobą cel, by Puławy były miastem ekologicz-
nym (cel operacyjny 2.3.), czemu służyć ma 
realizacja różnego rodzaju działań poprawiają-
cych stan środowiska naturalnego w mieście. W 
ramach podnoszenia efektywności świadczo-
nych usług komunalnych (cel operacyjny 2.5.) 
będziemy prowadzić działania m.in. w zakresie 
usprawnienia funkcjonowania systemu gospo-
darki odpadami, rozwoju sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej itp. Cele wyznaczone w obu do-
kumentach są zatem ze sobą spójne.

-

Plan gospodarki 
niskoemisyjnej 
dla gminy Miasto 
Puławy (PGN)

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy 
Miasto Puławy przyjęty został Uchwałą Nr 
VIII/81/15 Rady Miasta Puławy z dnia 28 maja 
2015 r. zawiera wykaz działań planowanych do 
realizacji do 2020 roku. Wymaga zatem aktu-
alizacji. W ramach niniejszej Strategii przewi-
dujemy realizację zadań wynikających z PGN 
służących tworzeniu miasta ekologicznego (cel 
operacyjny 2.3.).

Konieczna jest aktualizacja 
Planu, wyznaczająca działania 
służące przechodzeniu na go-
spodarkę niskoemisyjną do re-
alizacji w kolejnych latach (per-
spektywa do 2025 roku).

Plan rozwoju 
sieci drogowej

Plan rozwoju sieci drogowej gminy Miasto 
Puławy opracowany został w grudniu 2016 
roku i wskazuje inwestycje drogowe plano-
wane do realizacji w mieście w kolejnych 
latach. Niniejsza Strategia zakłada realizację 
inwestycji w zakresie utrzymania, rozwoju i 
optymalizacji infrastruktury drogo wej, jak 
również sieci dróg dla rowerów, by Puławy 
były miastem przyjaznym pieszym, rowe-
rzystom i kierowcom (cel operacyjny 2.8.). 
Szczegółowe zadania inwestycyjne określone 
są natomiast w planie rozwoju sieci drogowej. 
Strategia przewiduje jednak realizację innych 
niż określone w PRSD in westycji drogowych. 
Aktualny PRSD nie jest zatem w pełni zgodny 
z niniejszą Strategią i wymaga dostosowania.

Wymagana jest aktualizacja 
obecnie obowiązującego planu 
rozwoju sieci drogowej w szcze-
gólności w zakresie zmiany kon-
cepcji rozwoju sieci drogowej w 
południowej części Puław (re-
zygnacja z budowy drogi przeci 
nającej atrakcyjne przyrodniczo 
tereny – zadanie inwestycyjne: 
budowa południowo-wschod 
niej obwodnicy Puław w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 824, a za-
miast tego budowa połączenia 
ul. Kazimierskiej i Sosnowej).
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Tytuł 
dokumentu

Charakterystyka dokumentu 
 i zgodność ze Strategią

Rekomendacje  
w zakresie aktualizacji

Plan zrównowa-
żonego rozwoju 
publicznego trans-
portu zbiorowego 
dla gminy Miasto 
Puławy wraz z ob-
szarami sąsiednich 
gmin funkcjonalnie 
powiązanych w 
ramach porozu-
mienia w sprawie 
wspólnej komuni-
kacji miejskiej na 
lata 2013-2028

Dokument przyjęty został Uchwałą Nr XL/371/17 
Rady Miasta Puławy z dnia 31 sierpnia 2017 roku 
i ma charakter ponadlokalny (swoim zasięgiem 
oprócz miasta Puławy obejmuje obszar 8 gmin: 
Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, gm. 
Puławy, Żyrzyn, Kurów, m. Dęblin oraz wieś 
Bobrowniki w gm. Ryki). Planowane w Strategii 
działania uwzględniają m.in. dążenie do opty-
malizacji funkcjonowania systemu komunikacji 
publicznej, co przyczyni się do większej efek-
tywności usług komunalnych (cel operacyjny 
2.6.). Oba dokumenty pozostają zatem ze sobą 
zgodne.

-

Strategia 
Elektromobilności 
Miasta Puławy na 
lata 2020-2035

Obecnie obowiązująca strategia elektromobil-
ności Miasta Puławy przyjęta została Uchwałą 
Nr XXIV/234/20 z dnia 29 października 2020 r. 
Jej cel strategiczny określony jako zmniejsze-
nie oddziaływania transportu na środowisko 
naturalne i klimat jest spójny z zamierzeniami 
ujętymi w niniejszej Strategii obejmującymi re-
alizację działań na rzecz zmniejszenia udziału 
samochodowego transportu indywidualnego 
w strukturze przejazdów, co uczyni Puławy 
miastem bardziej ekologicznym (cel operacyjny 
2.3.). Zakładamy przy tym realizację przedsię-
wzięć wynikających ze strategii elektromobil-
ności. Oba dokumenty pozostają zatem ze sobą 
zgodne.

-

Strategia 
Rozwiązywania 
Problemów 
Społecznych 
Miasta Puławy na 
lata 2017-2025

Strategia Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Miasta Puławy na lata 2017-2025 
przyjęta uchwałą nr XLV/436/17 Rady Miasta 
Puławy z dnia 30 listopada 2017 r. jest dokumen-
tem wykonawczym Strategii Rozwoju Miasta 
Puławy do 2020 z perspektywą do 2030 roku i 
podejmuje zagadnienia społeczne ogranicza-
jące lub uniemożliwiające utrzymanie wysokiej 
jakości życia w mieście. Za cel główny uznano 
Zapewnienie stwa socjalnego, dogodnych wa-
runków do życia i rozwoju oraz przeciwdzia-
łanie wykluczeniu społecznemu, zaś wśród 
celów szczegółowych znalazły się m.in. takie 
zagadnienia, jak zapewnienie dostępu do usług 
społecznych seniorom i osobom z niepełno-
sprawnościami, przeciwdziałanie bezrobociu i 
rozwój rynku pracy, jak rów nież zapewnienie 
dzieciom i młodzieży właściwych warunków 
wychowania i rozwoju, co jest zgodne z za-
łożeniami niniejszej strategii (cel operacyjny 
2.4.). Dokumenty te są więc ze sobą zgodne.

-

Miejski Program 
Wspierania Rodziny 
dla Miasta Puławy 
na lata 2021-2023

Aktualnie obowiązujący Miejski Program 
Wspierania Rodziny dla miasta Puławy na 
lata 2021-2023 przyjęty został uchwałą nr 
XXVII/279/21 Rady Miasta Puławy z dnia 28 
stycznia 2021 roku. Wpisuje się on w zapisy ak-
tualnie obowiązującej Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych. Za główny cel posta-
wiono wzmocnienie rodziny w prawidłowym 
funkcjonowaniu, a wśród celów szczegółowych 
znalazły się: zwiększenie umiejętności opie-

-
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Tytuł 
dokumentu

Charakterystyka dokumentu 
 i zgodność ze Strategią

Rekomendacje  
w zakresie aktualizacji

kuńczo-wychowawczych rodziny, zwiększenie 
poczucia bezpieczeństwa i zapew społeczny-
mi oraz wypromowanie zdrowego stylu życia. 
Strategia rozwoju zakłada rozwój usług wspar-
cia różnych grup społecznych (cel operacyjny 
2.4.), a także zapewnienie warunków do aktyw-
ności rekreacyjno-wypoczynkowej oraz spor-
towej i promowanie  zdrowego stylu życia (cel 
operacyjny 2.6.). Dokumenty są więc ze sobą 
zgodne.

Lokalny Program 
Rewitalizacji Miasta 
Puławy do roku 
2020 z perspek-
tywą do 2030 r. 
(Aktualizacja)

Przyjęty uchwałą Nr XLII/417/17 Rady Miasta 
Puławy z dnia 26 października 2017 r. Lokalny 
Program Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 
2020 z perspektywą do 2030 r. (Aktualizacja) 
jest planem działań zmierzającym do wypro-
wadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kry-
zysowego oraz stworzenia warunków do ich 
zrównoważonego rozwoju. Strategia uwzględ-
nia realizację działań z zakresu rewitalizacji, 
przez co wykazuje zgodność z dokumentem 
LPR. Ponadto wyznacza cele do osiągnięcia 
na obszarze rewitalizacji, które znajdują swoje 
odzwierciedlenie w celach zawartych w strate-
gii rozwoju (poprawa funkcjonalności i estety-
ki przestrzeni publicznej – cel operacyjny 2.3., 
2.6.; wspieranie aktywności społecznej i zawo-
dowej mieszkańców – cel operacyjny 1.2., 2.2., 
2.4., 2.6., 3.1.; poprawa warunków mieszkalnych 
na obszarach rewitalizacji – cel operacyjny 
2.1.; Wspieranie rozwoju gospodarczego ob-
szarów rewitalizacji – cel operacyjny 1.1., 1.2.). 
Dokumenty te są więc ze sobą zgodne.

Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy 
z dnia 9 października 2015 r. 
o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 485) prowadzenie działań 
rewitalizacyjnych w oparciu o 
Lokalny Program Rewitalizacji 
możliwe jest do 31 grudnia 
2023 r., po tym okresie koniecz-
ne jest uchwalenie Gminnego 
Programu Rewitalizacji.

Program Zamierzeń 
Inwestycyjnych 
Miasta Puławy na 
lata 2019-2023

Program Zamierzeń Inwestycyjnych opra-
cowany został w grudniu 2018 roku i zawiera 
wykaz inwestycji do realizacji w latach 2019-
2023 służących osiągnięciu celów Strategii 
rozwoju Miasta Puławy w 10 obszarach: 
Transport i łączność, Gospodarka mieszka-
niowa, Działalność usługowa, Administracja 
publiczna, Bezpieczeństwo publiczne i ochro-
na przeciwpożarowa, Oświata i wychowanie, 
Pomoc społeczna, Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska, Kultura i ochrona dzie-
dzictwa narodowego, Kultura fizyczna i sport. 
Przedsięwzięcia inwestycyjne wskazane w PZI 
wpisują się w realizację celów strategicznych i 
operacyjnych także niniejszej Strategii, jednak 
okres realizacji znacznej części z nich obejmuje 
lata 2019-2021, a więc jeszcze przed rozpoczę-
ciem okresu jej wdrażania.

Ponieważ niniejsza strategia za-
wiera katalog projektów do re-
alizacji, zastępuje ona dotych-
czas obowiązujący PZI. Nie jest 
zatem wymagana aktualizacja 
tego dokumentu.

Źródło: opracowanie własne

Jednocześnie już teraz dostrzegamy potrzebę, by część zadań z zakresu edukacji czy też 
dostosowania miasta do zmian klimatu (miejski plan adaptacji do zmian klimatu, plan za-
gospodarowania wód deszczowych) została ujęta w ramy odrębnych dokumentów. Będą 
to konkretne plany działań pozwalających na osiągnięcie celów operacyjnych i strategicz-
nych, jakie przed nami stoją. Obejmować powinny szczegółową diagnozę potrzeb, cele 
szczegółowe, spójne z celami niniejszej Strategii, a także wykaz projektów i przedsięwzięć 
służących ich realizacji wraz z harmonogramem i kosztami wdrożenia.
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7. Ramy 
finansowe 
Strategii,  
czyli ile to będzie  
kosztować i kto 
za to zapłaci?

Na etapie opracowania niniejszej Strategii niemożliwe jest precyzyjne wskazanie całko-
witych kosztów jej wdrożenia ze względu na długi horyzont jej obowiązywania. Niemniej 
w oparciu o zamierzenia inwestycyjne zaplanowane do realizacji na najbliższe lata oraz 
prognozę wydatków ponoszonych na realizację zadań publicznych  dokonaliśmy wstępne-
go oszacowania częściowych kosztów wdrożenia dokumentu wraz z ich przypisaniem do 
poszczególnych celów. Należy przy tym mieć na uwadze, że ze względu na brak możliwości 
precyzyjnego określenia kosztów realizacji niektórych działań, budżet części celów w rze-
czywistości będzie wyższy. Dotyczy to w szczególności celów operacyjnych wskazanych  
w ramach 1. celu strategicznego, gdzie koszty wdrożenia poszczególnych działań nie zosta-
ły jeszcze oszacowane. Szczegóły przedstawia poniższa tabela.

foto. Daniel Krawczyk



Tabela 8 | Ramy finansowe Strategii

Cel strategiczny
Puławy w 2030 

roku to:

Cel operacyjny
Puławy jutra to:

Kwota (PLN)
1.

 M
ia

st
o 

 
zd

yw
er

sy
-

fik
ow

an
ej

 i 
no

w
oc

ze
sn

ej
 

go
sp

od
ar

ki
1.1. Miasto, które przyciąga nowe inwestycje 10 000 000,00

1.2. Miasto przedsiębiorcze 0,00

1.3. Innowacyjna i kreatywna gospodarka 0,00

Razem cel strategiczny 1. 10 000 000,00

2.
 M

ia
st

o 
at

ra
kc

yj
ne

go
 ż

yc
ia

2.1. Bogata oferta mieszkaniowa 6 500 000,00

2.2. Ciekawa i zróżnicowana oferta kulturalna i rozrywkowa 250 320 000,00

2.3. Miasto ekologiczne 101 665 000,00

2.4. Usługi społeczne na miarę potrzeb mieszkańców 538 200 000,00

2.5. Efektywne usługi komunalne 355 289 840,00

2.6. Atrakcyjna oferta rekreacyjno-wypoczynkowa oraz 
sportowa

167 900 000,00

2.7. Miasto bezpieczne 400 000,00

2.8. Miasto przyjazne pieszym, rowerzystom i kierowcom 105 000 000,00

Razem cel strategiczny 2. 1 525 274 840,00

3.
 M

ia
st

o 
sp

ra
w

ni
e 

za
rz

ąd
za

ne

3.1. Miasto współtworzone przez mieszkańców 0,00

3.2. Miasto inteligentne 1 950 000,00

3.3. Miasto w korzystnej sytuacji finansowej 0,00

3.4. Miasto otwarte na współpracę 0,00

3.5. Silna marka miasta 4 770 000,00

3.6. Profesjonalne usługi publiczne 0,00

3.7. Efektywne zarządzanie przestrzenią 22 500 000,00

Razem cel strategiczny 3. 29 220 000,00

RAZEM 1 564 494 840,00

Źródło: opracowanie własne

Realizacja zadań wynikających ze strategii finansowana będzie z budżetu Miasta Puławy 
oraz ze źródeł zewnętrznych, które odgrywają ważną rolę w procesie wdrażania działań 
rozwojowych. Są to:

 ⚪ środki publiczne (Budżet Państwa, budżet innych jednostek samorządu terytorialnego),
 ⚪ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (programy operacyjne na poziomie kra-

jowym i regionalnym),
 ⚪ inne fundusze ze źródeł europejskich (fundusze norweskie i fundusze EOG),
 ⚪ prywatne środki inwestycyjne podmiotów zewnętrznych,
 ⚪ dodatkowe specjalne formy wsparcia, np. tarcze antykryzysowe.

Strategia rozwoju Miasta Puławy do 2030 roku

foto. Daniel Krawczyk
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