Strategia rozwoju Miasta Puławy do 2030 roku

L.p.

1

2

3

4

5

6

7

Załącznik 3. Szczegółowe ramy finansowe Strategii wraz z katalogiem projektów kluczowych

Nazwa projektu/kosztu
Koszt realizacji
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Cel strategiczny 1. Puławy to miasto zdywersyfikowanej i nowoczesnej gospodarki
Cel operacyjny 1.1. Miasto, które przyciąga nowe inwestycje
Działanie 1.1.2. Będziemy tworzyć dogodne warunki dla firm zainteresowanych ulokowaniem biznesu w Puławach m.in. dzięki udostępnianiu atrakcyjnych miejsc do prowadzenia
działalności (w tym lokali użytkowych, hal produkcyjnych, magazynów itp.).
Budowa hal produkcyjnych na
wynajem
10 000 000,00
Cel strategiczny 2. Puławy to miasto atrakcyjnego życia
Cel operacyjny 2.1. Bogata oferta mieszkaniowa
Działanie 2.1.2. Poprzez budowę nowych budynków oraz ekonomicznie uzasadniony zakup lokali mieszkalnych będziemy dążyć do poprawy dostępności mieszkań dla najmniej
zamożnych puławian.
Budownictwo socjalne przy ul. Piotra
Norblina wraz z zagospodarowaniem
terenu
6 500 000,00
Cel operacyjny 2.2. Ciekawa i zróżnicowana oferta kulturalna i rozrywkowa
Działanie 2.2.2. W oparciu o potencjał instytucji kultury będziemy rozwijać ofertę kulturalną dla mieszkańców i przyjezdnych.
Przebudowa POK "DOM Chemika" II etap Mediateka
35 000 000,00
Realizacja zadań z zakresu kultury wydatki bieżące w zakresie kultury i
ochrony dziedzictwa narodowego
(dział 921)
85 320 000,00
Działanie 2.2.3. Wykorzystując potencjał bogatego dziedzictwa kulturowego miasta, będziemy rozwijać ofertę kulturalną dla mieszkańców i przyjezdnych. Będziemy kontynuować
rewaloryzację obiektów zabytkowych zgodnie z Gminnym Programem Opieki nad Zabytkami, co dodatkowo podniesie atrakcyjność turystyczną miasta.
Przebudowa i rewaloryzacja Pałacu
Marynki oraz Domku Greckiego w
Puławach
30 000 000,00
Kompleksowa rewitalizacja Osady
Pałacowo-Parkowej w Puławach z
przystosowanie obiektów dla obsługi
ruchu turystycznego i muzealnictwa
100 000 000,00
Cel operacyjny 2.3. Miasto ekologiczne
Działanie 2.3.1. Będziemy dążyć do zabezpieczenia miasta przed skutkami zmian klimatu. Opracujemy Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu oraz plan zagospodarowania wód
deszczowych i będziemy realizować działania z nich wynikające. W szczególności podejmiemy działania w zakresie zagospodarowania wód opadowych, wspierania małej retencji.
Opracowanie miejskiego planu
adaptacji do zmian klimatu
720 000,00
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Nazwa projektu/kosztu
Koszt realizacji
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Działanie 2.3.2. Będziemy dążyć do jak najlepszej jakości powietrza oraz identyfikować źródła zanieczyszczeń, w szczególności poprzez:
- monitorowanie jakości powietrza,
- utrzymanie w dobrym stanie i rozwój miejskiej sieci ciepłowniczej,
- wsparcie mieszkańców w działaniach mających na celu neutralność ekologiczną ich gospodarstw domowych (np. wymiana źródeł ogrzewania na bardziej ekologiczne),
- wymianę taboru autobusowego na nisko- i zeroemisyjny.
Realizacja Programu Ograniczenia
Niskiej Emisji dla miasta Puławy
945 000,00
Działanie 2.3.5. Będziemy realizować działania na rzecz przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną, w szczególności wskazane w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej. Będziemy
sukcesywnie poprawiać efektywność energetyczną budynków użyteczności publicznej i infrastruktury miejskiej, w tym oświetlenia miejskiego.
Przeciwdziałanie zmianom
klimatycznym w zakresie redukcji
emisji gazów cieplarnianych oraz
dotyczące zwiększania wykorzystania
energii ze źródeł odnawialnych
70 000 000,00
Przystosowanie Miasta Puławy do
zmian klimatycznych w zakresie
błękitnej i zielonej infrastruktury.
30 000 000,00
Cel operacyjny 2.4. Usługi społeczne na miarę potrzeb mieszkańców
Działanie 2.4.1. We współpracy z różnymi partnerami będziemy prowadzić dyskusję na temat funkcjonowania modelu edukacji na terenie miasta. Stworzymy strategię rozwoju edukacji
w Puławach i wdrożymy jej założenia. Utrzymamy wysoką jakość infrastruktury edukacyjnej, jednocześnie dostosowując ją do zmian demograficznych.
Modernizacja obiektów
oświatowych, w tym sportowych
wraz z otoczeniem
26 000 000,00
Wsparcie ucznia ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi
48 500 000,00
Rozwijanie kompetencji kluczowych
w szczególności językowych,
cyfrowych oraz przedsiębiorczości
9 000 000,00
Działanie 2.4.2. Utrzymamy wysoką jakość i dostępność usług opiekuńczo-wychowawczych, by Puławy pozostały miastem atrakcyjnym dla rodzin z dziećmi.
Utrzymanie bieżące żłobków i
klubów dziecięcych (dział 855) oraz
przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach
podstawowych (dział 801)
246 600 000,00
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Działanie 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 kompleksowe wsparcie.
Szczególne znaczenie będzie miała przy tym poprawa dostępu do miejsc w ośrodkach wsparcia (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 wymagającym wsparcia funkcjonowanie w dotychczasowym środowisku i opóźnienie
momentu, w którym jest konieczne zapewnienie stałej opieki instytucjonalnej.
Wdrożymy również standardy dostępności, zapewniające osobom z niepełnosprawnościami możliwość korzystania z usług publicznych na równi z innymi mieszkańcami Puław (np.
tabliczki z oznaczeniami w alfabecie Braille’a, obsługa klienta w języku migowym, komunikaty dźwiękowe dla osób niewidomych itp.).
Realizacja zadań bieżących z zakresu
pomocy społecznej (dział 852) domy pomocy społecznej, ośrodki
wsparcia, ośrodki pomocy
społecznej, usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze
198 000 000,00
Poprawa dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami w
placówkach oświatowych
2 000 000,00
Tworzenie miejsc wsparcia dla osób
starszych oraz zagrożonych
wykluczeniem społecznym
8 000 000,00
Działanie 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 obserwowana jest koncentracja
negatywnych zjawisk społecznych i in.
Opracowanie Gminnego Programu
Rewitalizacji
100 000,00
Cel operacyjny 2.5. Efektywne usługi komunalne
Działanie 2.5.1. Utrzymamy w dobrym stanie i będziemy rozwijać infrastrukturę komunalną.
Będziemy realizować działania wynikające z planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
Będziemy rozbudowywać i modernizować system ciepłowniczy m.in. poprzez rozbijanie węzłów grupowych, poprawę zarządzania siecią dzięki rozwojowi systemu telemetrii oraz
budowę i uruchomienie drugostronnego zasilania miasta.
Pompownia sieciowa w Puławach
5 600 000,00
Zasilanie drugostronne miasta - sieć
ciepłownicza
45 000 000,00
Kontynuacja rozbudowy sieci wod.kan. w mieście Puławy
10 626 040,00
Modernizacja sieci wod.-kan. w
mieście Puławy
7 997 800,00
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23 Modernizacja oczyszczalni ścieków
27 066 000,00
Dwustronne zasilanie północnej
24 części miasta w wodę
5 500 000,00
Działanie 2.5.2. Będziemy dążyć do poprawy efektywności systemu gospodarki odpadami 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 zwiększenia powierzchni składowania odpadów).
Budowa instalacji termicznego
przekształcania frakcji nadsitowej
odpadów komunalnych z odzyskiem
energii o wydajności maks. 40 tys.
ton rocznie z możliwością spalania
25 odpadów niebezpiecznych.
185 000 000,00
Budowa instalacji do doczyszczania
selektywnie zebranych frakcji
odpadów komunalnych o
planowanej nominalnej mocy
przerobowej wynoszącej
26 10.000Mg/rok
25 000 000,00
Budowa kompostowni selektywnie
zbieranych odpadów organicznych
dla Zakładu Unieszkodliwiania
27 Odpadów Komunalnych w Puławach
18 000 000,00
Budowa kompostowni pryzmowej
28 przy ul. Komunalnej
4 500 000,00
Rozbudowa istniejącego składowiska
odpadów inne niż niebezpieczne i
obojętne (kwatera nr II) poprzez
budowę nowej niecki kwatery
składowej odpadów innych niż
obojętne wraz z infrastrukturą
29 towarzyszącą (kwatera nr III)
18 000 000,00
Budowa farmy fotowoltaicznej o
30 mocy ok. 1 MW
3 000 000,00
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Cel operacyjny 2.6. Atrakcyjna oferta rekreacyjno-wypoczynkowa oraz sportowa
Działanie 2.6.1. Utrzymamy w dobrym stanie i będziemy rozwijać miejsca rekreacji i wypoczynku oraz infrastrukturę sportową w mieście. Będziemy także promować ich wykorzystanie
wśród mieszkańców.
Zagospodarowanie terenu wzdłuż
wału wiślanego, w tym budowa toru
do jazdy rowerami typu pump-track
900 000,00
Budowa pływalni krytej przy ul.
Lubelskiej
50 000 000,00
Wydatki bieżące na kulturę fizyczną i
sport (dział 926)
117 000 000,00
Cel operacyjny 2.7. Miasto bezpieczne
Działanie 2.7.1. Utrzymamy w dobrym stanie i będziemy rozwijać system monitoringu miejskiego.
Budowa nowych punktów
monitoringu miejskiego i
modernizacja istniejących.
400 000,00
Cel operacyjny 2.8. Miasto przyjazne pieszym, rowerzystom i kierowcom
Działanie 2.8.1. Będziemy rozwijać wewnętrzną sieć drogową, dążąc jednocześnie do jej optymalizacji. Będziemy również kontynuować budowę miejsc parkingowych.
Budowa nowych dróg zgodnie z
MPZP i potrzebami obsługi
komunikacyjnej poszczególnych
terenów zabudowy: mieszkaniowej
(m.in. w os. Górna Kolejowa etap III,
Piaski, Ceglana, Włostowice, Wólka
Profecka) oraz strefach działalności
gospodarczej. Przy budowie nowych
dróg będą też wykonywane parkingi,
ścieżki rowerowe zgodnie z planem
rozwoju sieci drogowej i programem
zamierzeń inwestycyjnych. Ponadto
będą modernizowane drogi
wyeksploatowane.
105 000 000,00
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Cel strategiczny 3. Puławy to miasto sprawnie zarządzane
Cel operacyjny 3.2. Miasto inteligentne
Działanie 3.2.3. Wykorzystamy rozwiązania Smart City do wspierania procesu zarządzania miastem.
Zakup i wdrożenie elektronicznego
obiegu dokumentów EOD w
jednostkach organizacyjnych Gminy
Miasto Puławy oraz rozwijanie eusług publicznych.
150 000,00
Działanie 3.2.5. Będziemy wspierać działania zmierzające do zapewnienia mieszkańcom dostępu do szybkiego Internetu.
Zapewnienie mieszkańcom dostępu
do szybkiego Internetu.
1 800 000,00
Cel operacyjny 3.5. Silna marka miasta
Działanie 3.5.1. Będziemy aktywnie promować Puławy jako miasto atrakcyjnego życia wśród obecnych i potencjalnych mieszkańców. Szczególne znaczenie będzie miało przy tym
promowanie lokalnego rynku pracy wśród młodych puławian, stojących przed wyborem swojej dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Będziemy rozwijać w tym zakresie współpracę z
lokalnym biznesem. Będziemy aktywnie promować markę gospodarczą Puław wśród potencjalnych inwestorów i przedsiębiorców.
Realizacja zadań z zakresu promocji
miasta (dział 750)
4 500 000,00
Działanie 3.5.3. Będziemy promować ofertę turystyczną Puław. Szczególnie istotna będzie współpraca w ramach Lokalnej Organizacji Turystycznej Kraina Lessowych Wąwozów.
Realizacja zadań w zakresie
upowszechniania turystyki w mieście
(dział 630)
270 000,00
Cel operacyjny 3.7. Efektywne zarządzanie przestrzenią
Działanie 3.7.4. Odnowimy centrum Puław, by możliwe było pełne wykorzystanie potencjału tego terenu. W rejonie ulic Centralnej oraz Piłsudskiego wykreujemy centrum miasta, które
stanowić będzie nie tylko zaplecze usługowe dla największej atrakcji turystycznej Puław (Zespół Rezydencyjny Książąt Czartoryskich), ale będzie również atrakcyjnym miejscem spotkań i
rozrywki dla mieszkańców, w tym osób młodych. Nowe funkcje (np. edukacyjne, gospodarcze, obsługi komunikacyjnej, usługowe) zyska również teren po dawnym dworcu PKS oraz Plac
im. F. Chopina.
Rewitalizacja terenu ścisłego
centrum Puław - teren po dawnym
dworcu PKS oraz Plac im. F. Chopina
22 500 000,00

