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WSTĘP
Lokalny Program Rewitalizacji dla miasta Lubawy został opracowany zgodnie
z wytycznymi Instytucji Zarządzającej do opracowania Lokalnych Programów
Rewitalizacji Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego i
obejmuje lata 2009-2015. W ramach opracowania zostały określone wymogi
stanowiące podstawę do udzielenia wsparcia w ramach Osi Priorytetowej „Rozwój,
restrukturyzacja i rewitalizacja miast” Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.
Program

ten

ma

na

celu

zapoczątkowanie

dynamicznych

działań

zgrupowanych wokół celu głównego Osi Priorytetowej jakim jest „Wzmocnienie miast
o wysokim potencjale rozwojowym jako atrakcyjnych centrów przedsiębiorczości,
usług i zamieszkania”. Działania te skierowane będą na wyeliminowanie przyczyn i
skutków zaniedbań, aktywizację

procesu

społeczno

- gospodarczego

oraz

przestrzenno – technicznego na obszarach zdegradowanych w obrębie miasta
Lubawa.

Polegać

one

będą

na

kompleksowych

działaniach

technicznych,

społecznych i ekonomicznych mające na celu przywrócenie dawnej świetności oraz
zapewnienie rozwoju obszarów miejskich.
Celem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Lubawa jest stworzenie
przestrzennych warunków do zrównowaŜonego rozwoju miasta i poprawy warunków
Ŝycia mieszkańców Miasta Lubawa poprzez podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej
miasta oraz zaakcentowanie istniejących walorów turystycznych.
W ramach prac nad opracowaniem Programu zostały wyznaczone granice
obszarów, które zostaną objęte procesem rewitalizacji. Granice te zostały wytyczone
w oparciu o technikę indywidualnego wywiadu pogłębionego oraz, badania
ankietowe oraz obiektywne wskaźniki zgodnie z wytycznymi dla Lokalnych
Programów Rewitalizacji. Wyznaczone tereny do rewitalizacji będą realizować cele
RPO WiM na lata 2007-2013 i zostaną osiągnięte w ramach Lokalnego Programu
Rewitalizacji za pomocą środków przedstawionych w poszczególnych obszarach
objętych obszarem rewitalizacji.
Na potrzeby niniejszego Programu pozyskano dane w oparciu o wywiady
pogłębione i badania ankietowe, które zostały opracowane przy współpracy
partnerów społecznych, instytucji społecznych i gospodarczych zaproszonych do
wyraŜania opinii oraz mieszkańców miasta. Dzięki temu powstający dokument
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zawiera zintegrowane – społeczne i gospodarcze podejście do zmian jakościowych
w Lubawie poprzez kompleksowe działania techniczne, społeczne i ekonomiczne.
Metodologia Programu jest opracowana w sposób elastyczny umoŜliwiający
wprowadzenie korekt i uzupełnień przez cały okres jego realizacji, co jest niezbędne
do

zapewnienia

skuteczności

Programu

w

dynamicznie

zmieniających

się

uwarunkowaniach społeczno-ekonomicznych na poziomie krajowym, regionalnym i
lokalnym.
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1. Informacje podstawowe
1.1. Definicja rewitalizacji.
Łacińskie słowo „rewitalizacja” oznacza przywrócenie Ŝycia i sił witalnych. To
pojęcie, przeniesione z medycyny na grunt polityki rozwoju regionalnego, łączy
działania z zakresu planowania przestrzennego, budownictwa, ekonomii i polityki
socjalnej. W kontekście obszarów miejskich przez rewitalizację będziemy rozumieć
ponowne oŜywienie procesów społeczno – gospodarczych, które popadły w
stagnację. „Generalnym celem odnowy miast jest zapewnienie harmonijnego i
wielostronnego rozwoju miasta poprzez adaptację starych zasobów do nowych
potrzeb, co zapewnia poprawę warunków Ŝycia w mieście, ochronę i zachowanie
tych zasobów, integrację form historycznych i współczesnych oraz wykonanie
standardów nowych i starych zasobów (…)”1. Kompleksowy program rewitalizacyjny
musi obejmować działania infrastrukturalne, architektoniczno – urbanistyczne,
ekologiczno – przestrzenne, rozpatrywane z szeroko rozumianej perspektywy
społecznej.
Potrzebę tworzenia Programu Rewitalizacji Miasta Lubawa uzasadnia fakt
degradacji

obszarów

miejskich,

poprzemysłowych

i

powojskowych.

Proces

degradacji obszarów zurbanizowanych jest skutkiem wieloletnich zaniedbań wobec
infrastruktury oraz brakiem spójnej wizji rozwoju terenu w przyszłości. Aktualna
sytuacja jest równieŜ wynikiem wieloletnich zaniedbań epoki komunistycznej oraz
trudnych dla gospodarki pierwszych lat po zmianie ustroju. W związku z tym
dzisiejsze obszary zdegradowane przez wiele lat rozbudowywały się chaotycznie, a
rozwój nie uwzględniał przyszłych potencjalnych potrzeb mieszkańców. Stąd teŜ brak
na obszarach wymagających rewitalizacji najbardziej potrzebnych udogodnień w
postaci np. infrastruktury ulicznej czy kanalizacyjnej. Zaniedbania w kwestii
remontowo – budowlanej na obszarach zdegradowanych są szczególnie dotkliwe,
poniewaŜ obniŜają atrakcyjność, a tym samym wartość tych terenów. Ponadto
obszary wymagające rewitalizacji zamieszkują najczęściej osoby niewydolne
ekonomicznie, korzystające z pomocy społecznej lub dotknięte patologią, co
dodatkowo obciąŜa budŜet gminy i pogłębia kryzys gospodarczy dzielnic. W tej

1K.

Skalisk „Problemy rewitalizacji” (w:) „Gospodarka przestrzenna gmin. Poradnik T III”, Fundusz Współpracy – Brytyjski
Fundusz Know – How, Kraków 1998, s. 153.
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sytuacji mamy do czynienia ze stopniowym „uboŜeniem” terenów, które bez pomocy
„z zewnątrz” nie są zdolne do samoistnej regeneracji.
ZłoŜona problematyka przestrzenno - społeczno – gospodarcza obszarów
zdegradowanych to nie jedyna bariera w procesie rewitalizacyjnym. Często podjęcie
działań rewitalizacyjnych dodatkowo komplikuje niejasna sytuacja własności gruntów
i nieruchomości oraz ograniczenia w regulacji czynszu. Pewne utrudnienia związane
są takŜe z ograniczeniami prawnymi dotyczącymi obiektów wpisanych do
konserwatorskiego rejestru zabytków.
Lokalny Plan Rewitalizacji Miasta Lubawa obejmował będzie okres 2009 2015r. i w swojej strukturze będzie zawierał:
 podstawowe informacje;
 diagnozę sytuacji przestrzenno – społeczno - gospodarczej Miasta Lubawa
 analizę SWOT dla obszaru projektu rewitalizacji;
 analizę wyników badań ankietowych „Jakość Ŝycia mieszkańców Lubawy”;
 nawiązanie do strategicznych dokumentów dotyczących rozwoju przestrzenno
– społeczno - gospodarczego miasta Lubawa;
 załoŜenia programu rewitalizacji i wyznaczenie obszarów zdegradowanych
objętych projektem rewitalizacji;
 planowane działania na obszarze rewitalizacji;
 plan finansowy realizacji rewitalizacji oraz źródła finansowania programu
rewitalizacji;
 system wdraŜania;
 system monitorowania i oceny komunikacji społecznej.
1.2. Cel programu.
Celem głównym „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Lubawa – Lubawa
wczoraj, dziś i jutro na lata 2009 - 2015” jest stworzenie przestrzennych warunków
do zrównowaŜonego rozwoju miasta i poprawy warunków Ŝycia mieszkańców
Lubawy.
Celami szczegółowymi ww. programu jest przede wszystkim:


Rewitalizacja substancji architektonicznej.



Zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytkowej, zmierzające do ochrony
układu urbanistycznego miasta Lubawa, w szczególności rynku wraz z
przyległymi uliczkami.
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Odnowa zdegradowanych osiedli mieszkaniowych.



Remonty nieruchomości i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej
umoŜliwiającej

rozwój

działalności

społecznej,

kulturalnej,

sportowej

inwestorów

lokalnych

i zdrowotnej mieszkańców miasta Lubawa.


Zwiększenie

atrakcyjności

miasta

Lubawa

dla

i zewnętrznych.


Marketing i promocja regionalna, krajowa i zagraniczna atrakcji kulturalnych
i turystycznych Lubawy.

1.3. PołoŜenie i powierzchnia.
Miasto

Lubawa

leŜy

w

południowo-zachodniej

części

województwa

warmińsko-mazurskiego na Garbie Lubawskim, stanowiącym część Pojezierza
Chełmińsko-Dobrzyńskiego, w południowo-wschodniej części powiatu iławskiego
(według podziału administracyjnego). Miasto połoŜone jest na wysokości ok. 130 m
n.p.m. Przez obszar miejski przepływają trzy rzeki: Elszka, Sandela i Jesionka.
Miasto koncentruje się wokół prostokątnego rynku i przyległych ulic, otoczonych
średniowiecznym murem obronnym. Do Lubawy prowadzi 7 dróg: z Nowego Miasta
Lubawskiego i Iławy, Ostródy, Grunwaldu, Olsztynka, Lidzbarka, Zajączkowa
Lubawskiego oraz Targowiska Dolnego i Górnego. Drogi te tworzą korzystne
połączenie z regionalną i krajową siecią komunikacyjną. Głównym elementem sieci
drogowej jest droga krajowa nr 15 Olsztyn - Toruń, która biegnie poza podstawową
strukturą miasta jako obwodnica.
Miasto Lubawa zajmuje powierzchnię 16,84 km2. Znaczną część stanowią
uŜytki rolne, które zajmują łącznie 1 362 ha (dane GUS za 2007 r.). Na ogół uŜytków
rolnych składa się 1 192 ha gruntów ornych, 22 ha sadów, 72 ha łąk oraz 76 ha
pastwisk trwałych. 10 ha powierzchni miasta zajmują lasy i grunty leśne, 312 hapozostałe grunty i nieuŜytki.
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Mapa 1. PołoŜenie powiatu iławskiego na tle województwa warmińsko-mazurskiego.

Źródło: zasoby internetowe.
Mapa 2. PołoŜenie Miasta Lubawa na tle powiatu iławskiego.

Źródło: zasoby internetowe
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1.4. Liczba mieszkańców obszaru.
Według danych GUS w 2008 r. Lubawę zamieszkiwało 9459 osób, z czego
51,12% stanowiły kobiety. W porównaniu z rokiem 1996 oznacza to wzrost liczby
ludności o 2,62%. Współczynnik feminizacji utrzymuje się na stałym, niezbyt wysokim
poziomie (104 kobiety na 100 męŜczyzn).
Tab. 1. Ludność Miasta Lubawa w latach 1996-2008.
Rok

Stan ludności wg
W tym:
faktycznego
miejsca
męŜczyźni kobiety
zamieszkania
ogółem stan na 31

MałŜeńst
wa
ogółem

Urodzenia
Ŝywe
ogółem

Zgony
ogółem

Przyrost
naturalny
ogółem

1996

9211

4500

4711

62

100

78

22

1997

9236

4495

4741

70

109

83

26

1998

9244

4495

4749

86

109

74

35

1999

9074

4430

4644

57

119

64

55

2000

9198

4493

4705

65

98

66

32

2001

9122

4445

4677

56

104

75

29

2002

9117

4449

4668

58

83

82

1

2003

9204

4498

4706

57

135

64

71

2004

9251

4514

4737

56

104

70

34

2005

9291

4540

4751

52

107

67

40

2006

9415

4606

4809

71

119

69

50

2007

9456

4627

4829

72

116

75

41

2008

9459

4623

4836

64

127

74

53

Źródło: Dane Urzędu Statystycznego w Olsztynie

W badanym okresie liczba ludności Miasta Lubawa wzrastała za wyjątkiem lat
2001-2002. Od roku 2003 dzięki wyŜszemu przyrostowi naturalnemu liczba
mieszkańców ponownie wzrasta. W roku 2008 saldo migracji w ruchu wewnętrznym
wyniosło – 12, tylko w 2006 roku po raz pierwszy od 1999 roku miało wartość
dodatnią i wynosiło 25. NiezaleŜnie od szeregu innych czynników, wiąŜe się to ze
stosunkowo dynamicznym rozwojem miasta, z napływem inwestycji i spadkiem
bezrobocia na terenie Lubawy.
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Wykres 1. MałŜeństwa, zgony, urodzenia.
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2. Diagnoza sytuacji przestrzenno – społeczno - gospodarczej
Miasta Lubawa.
2.1. Sfera przestrzenna
2.1.1. Zagospodarowanie przestrzenne.
Gospodarowanie przestrzenią w Lubawie opiera się na uchwalonym w 1998 r.
Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.
Miasto Lubawa charakteryzuje się układem koncentrycznym. Zabudowa
mieszkaniowa zlokalizowana jest w okolicach centrum miasta z przewagą terenów
zabudowy mieszkaniowej i usługowej. WzdłuŜ ulic Prusa, Grunwaldzkiej, Dworcowej,
Rzepnikowskiego

i

Kupnera

połoŜone

są

tereny

zabudowy

mieszkaniowej

jednorodzinnej (kierunek północny zachód i południowy zachód oraz wschód od
centrum miasta). Pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne przeznaczona jest
równieŜ północno-wschodnia i wschodnia część miasta (przy ulicach Kopernika i
Sadowej). Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej znajdują się przewaŜnie
przy ulicy Warszawskiej i Gdańskiej oraz Rzepnikowskiego (okolice centrum
Lubawy).
Bezpośrednio do centrum miasta przylegają obiekty działalności usługowej,
m.in. wzdłuŜ ulic Gdańskiej, Warszawskiej i Grunwaldzkiej, co związane jest z
codzienną aktywnością mieszkańców. Śródmieście skupia takŜe tereny obiektów
sakralnych (3 kościoły), a takŜe zabytkowe domy i kamienice. Dwa cmentarze,
parafialny i komunalny, znajdują się na północy miasta.
Tereny przemysłowe zlokalizowane są w południowej oraz północnej i
północno - wschodniej części miasta, wzdłuŜ ulic Dworcowej i Borek oraz częściowo
w części północno - zachodniej (wzdłuŜ ulicy Kopernika). Północna część miasta jest
bezpośrednio powiązana z drogą krajową nr 15 – Olsztyn -Toruń. Część południowa
przylega do linii kolejowej Lubawa - Zajączkowo łączącej się z magistralą relacji
Warszawa - Gdańsk.
Kolejnym elementem zagospodarowania przestrzennego miasta są tereny
zielone, z których najbardziej okazały jest park „Łazienki Lubawskie”. ObrzeŜa
miasta, a w szczególności wschodnia część, to tereny o funkcji rolnej.
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Fot. 1. Park Miejski „Łazienki Lubawskie”.

Źródło: Urząd Miasta Lubawa.

2.1.2. Uwarunkowania przyrodnicze i ochrony środowiska.
Zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego, w tym wód powierzchniowych i
podziemnych, powietrza atmosferycznego, gleb i rzeźby terenu, są związane głównie
z gospodarczą działalnością człowieka. Do form degradacji środowiska zalicza się
takŜe odpady komunalne i przemysłowe, zagroŜenie hałasem oraz inne, np. awarie
ekologiczne, chemiczne itp.
Wody obszaru Lubawy naleŜą do dorzecza Wisły. Odprowadza je Drwęca, do
której wpływa rzeka Sandela z Jesionką i Elszką. Badanie wód Drwęcy wraz z
dopływami przeprowadził w 2003 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w
Olsztynie. Badania stanu czystości wód Sandeli były prowadzone w trzech
przekrojach pomiarowo - kontrolnych od powyŜej Lubawy do powyŜej ujścia do
Drwęcy, w Rodzonem. Sandela powyŜej Lubawy prowadziła wody III klasy czystości
ze względu na miano coli. W grupie wskaźników fizykochemicznych jakość wód była
II klasy, równieŜ stan hydrobiologiczny oceniono na II klasę. Na punkcie pomiarowym
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poniŜej Lubawy (poniŜej zrzutu ścieków z oczyszczalni) stan czystości rzeki nie
odpowiadał normom.
Mapa 3. Klasyfikacja ogólna wód Drwęcy i jej dopływów.

Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie.

Raport WIOŚ jako główne źródło zanieczyszczeń rzeki wskazuje ścieki
zrzucane z biologicznej oczyszczalni w Lubawie (z chemicznym strącaniem fosforu).
Ponadto do Sandeli kierowane były wody pochłodnicze z Okręgowej Spółdzielni
Mleczarskiej w Lubawie (obecnie SM „Mlekovita”).
Do działów gospodarki najsilniej wpływających na degradację środowiska
naleŜą przemysł, gospodarka komunalna oraz rolnictwo i transport. Na terenie miasta
działalność prowadzą zakłady przemysłowe, stanowiące zagroŜenie dla zachowania
zasobów wód podziemnych oraz jakości wód powierzchniowych. Zanieczyszczenie
to powstaje głównie na skutek emisji z własnych kotłowni oraz emisji z emitorów
technologicznych, zwłaszcza w przemyśle meblarskim. Cześć z tych zakładów
ponosi

takŜe

pośrednią

odpowiedzialność

za

środowiska,

zanieczyszczenie

poniewaŜ w formie taniego opału przewoźnicy nieoficjalnie dostarczają mieszkańcom
odpady drewniane nasączone chemikaliami, które są następnie spalane w
indywidualnych

systemach.

Rozwój

działalności

przemysłowej

moŜe

takŜe
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powodować zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych. Ponadto, niewłaściwa
gospodarka w zakładach przemysłowych związana jest z nadmierną produkcją
odpadów, ścieków, zbyt duŜym zuŜyciem energii i materiałów na jednostkę produktu.
Stan powietrza obszaru miasta Lubawa według parametrów określających
stan zanieczyszczeń w atmosferze wskazuje, iŜ w Lubawie wartości dopuszczalne
przez normy nie są przekroczone. Badania przeprowadzane przez Wojewódzką
Stację Sanitarno-Epidemiologiczną wskazują, iŜ średnie dobowe wielkości pomiarów
nie przekraczają wartości dopuszczalnych dla zanieczyszczeń. PoniewaŜ jednak
badania nie uwzględniają pomiaru zawartości produktów ubocznych spalania paliw
drewnopochodnych, istnieje zagroŜenie (szczególnie w obszarach budownictwa
jednorodzinnego) stosunkowo duŜej emisji substancji szkodliwych. Głównym źródłem
zanieczyszczeń powietrza w mieście są lokalne kotłownie.
Przez teren Lubawy przebiega obszar chronionego krajobrazu rzeki Elszki.
Obowiązuje na nim priorytet ochrony środowiska we wszelkiej działalności
gospodarczej. W ramach ochrony środowiska naturalnego w Lubawie utworzono
korytarze ekologiczne związane z rzekami i ich dopływami. Obejmują one
przybrzeŜne łąki, pastwiska i zarośla oraz zieleń parkową.
Źródłem

największych

zanieczyszczeń

motoryzacyjnych

są

pojazdy

poruszające się drogą Olsztyn - Toruń. Atmosfera nad Lubawą równieŜ jest
zanieczyszczona w stopniu duŜym w strefie zurbanizowanej i w stopniu
umiarkowanym poza tą strefą. Zanieczyszczenie atmosferyczne wzrasta w okresie
zimowym, kiedy następuje emisja zanieczyszczeń z lokalnych emitorów.
Innymi źródłami zanieczyszczeń i degradacji środowiska są zaśmiecenia
wzdłuŜ Sandeli, wyrobiska poeksploatacyjne w lasach i w zachodniej części miasta,
a takŜe źródła promieniowania elektromagnetycznego.
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Lubawy wskazuje miejsca
zagroŜeń degradacją środowiska naturalnego, w tym wyszczególniono trzy rodzaje
zagroŜeń:
- duŜe – część północna i wschodnia miasta,
- średnie – w centrum miasta i w części wschodniej,
- małe – na obrzeŜach miasta, a w szczególności w części zachodniej i
południowo-zachodniej oraz północnej i północno-wschodniej.
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2.1.3. Baza noclegowa.
Bazę noclegową stan na koniec 2008 roku miasta Lubawa na tle województwa
i powiatu przedstawia poniŜsza tabela:
Tab. 2. Potencjał turystyczny Miasta Lubawa na tle powiatu i województwa:
Miejsca
noclego
we
Dane dotyczą
obiektów
całorocznych i
sezonowych w
2008r.
1
43
23
1 227

Korzystający z
noclegów

Obiekty
Jednostka
administracyjna

ogółem

Miasto Lubawa
2 215
Powiat iławski
26 743
Województwo
warmińsko384
38 736
906 053
mazurskie
Źródło: Dane Urzędu Statystycznego w Olsztynie

Udzielone noclegi
Stopień
wykorzystania
miejsc
noclegowych

w tym
turyści
zagraniczni

ogółem

w tym
turystom
zagraniczny
m

31
1 805

7 032
64 975

74
5 364

23,48%
21,79%

155 346

2 459 639

384 139

31,26%

Miasto Lubawa ma bardzo małą bazę noclegową – dysponuje zaledwie
jednym obiektem (na 25 w całym powiecie iławskim). Stopień wykorzystania miejsc
noclegowych w Lubawie jest nieco niŜszy od wykorzystanych miejsc w powiecie
iławskim, natomiast na porównywalnym poziomie jaki w całym województwie
warmińsko – mazurskim.
Ilość i jakość lokali gastronomicznych w Lubawie zaspokoją potrzeby
lokalnych mieszkańców. Obok kilku pijalni piwa i kilku klubów młodzieŜowych
funkcjonują dwa miejsca gdzie moŜna wybrać się z rodziną na smaczny obiad. Z
punktu widzenia turysty brakuje baru szybkiej obsługi gdzie moŜna zjeść szybko i
tanio.
Potencjał turystyczny Lubawy jest zdecydowanie za mały. Niska lesistość,
brak naturalnych przyrodniczych atrakcji oraz nie wykorzystane pod względem
rekreacyjnym istniejących terenów zielonych nie wpływają korzystnie na rozwój
turystyki w mieście.

2.1.4. Uwarunkowania kulturowe.
Pierwsza wzmianka źródłowa na temat Ziemi Lubawskiej mówiąca o istnieniu
grodu w Lubawie pochodzi z 1216 r. Świadczy o tym dokument podpisany przez
papieŜa Innocentego III z 18 stycznia 1216 roku, w którym potwierdził Chrystianowi biskupowi pruskiemu – posiadanie Ziemi Lubawskiej stanowiącej darowiznę od
nowonawróconego Prusa imieniem Surwabuno. Od 1257 roku Lubawa i okolice
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przeszły na własność biskupów chełmińskich, którzy utworzyli tutaj jednostkę
terytorialną tzw. „biskupi klucz lubawski”. Biskupi wybudowali w Lubawie wspaniały
zamek będący ich stałą rezydencją. W 1260 roku miejscowość była juŜ znacznym
centrum o charakterze miejskim i obronnym. W roku 1269 Lubawa została zburzona
w czasie najazdów Prusów z plemienia Sudowów. Dzięki wysiłkowi mieszkańców
dość szybko ją odbudowano. Doceniając ten trud biskup chełmiński Herman (13031311 r.) wydał przywilej lokacyjny dla Lubawy. Niestety dokument ten nie zachował
się do naszych czasów. Wspomina o tym jedynie wznowiony przywilej lokacyjny dla
Lubawy biskupa chełmińskiego Ottona z 13 kwietnia 1326 roku. Po roku 1326
Lubawa rozwijała się w oparciu o zasady prawa chełmińskiego, tworząc stopniowo
organ samorządowy, czyli radę miejską. W 1440 roku miasto przystąpiło do Związku
Pruskiego walczącego przeciwko Zakonowi KrzyŜackiemu. Od pokoju toruńskiego
(1466 r.) Lubawa wraz z okolicą naleŜała do Polski aŜ do I rozbioru w 1772 r. Na ten
okres przypada najszybszy rozkwit miasta. Szczególnie rozwinął się handel i
rzemiosło.
Od 1772 roku w wyniku postanowień traktatu wersalskiego Lubawa przeszła
pod panowanie króla pruskiego. PoŜary i wojny oraz zerwanie powiązań
gospodarczych i politycznych miasta z Polską spowodowały jego upadek. W 1774
roku w Lubawie stanął garnizon pruski. Jednocześnie nowe władze rozpoczęły akcję
kolonizacyjną, ściągając na ziemię lubawską osadników niemieckich, w znacznej
mierze wyznania ewangelickiego. Na mocy traktatu tylŜyckiego z 7 lutego 1807 r.
ziemia

lubawska

weszła

w

skład

Księstwa

Warszawskiego.

Zniszczenia

spowodowane wojnami napoleońskimi pogorszyły sytuację miasta. Mimo napływu
duŜej liczby ludności niemieckiej Ziemia Lubawska zachowała swój polski charakter.
W mieście umacniały się tendencje patriotyczne.
W II połowie XIX w. Lubawa oraz ówczesny powiat lubawski stał się
znaczącym ośrodkiem polskiego ruchu narodowego w zaborze pruskim. Stąd teŜ
wywodzili się ochotnicy do oddziałów powstańczych w 1863 r., tworząc tzw.
kompanię lubawską. Okres ten przyniósł teŜ Ziemi Lubawskiej ponowny wzrost
gospodarczy. Miasto pełniło funkcje ośrodka usługowego dla rolnictwa.
Na mocy traktatu wersalskiego powiat lubawski powrócił do Polski. 19 stycznia
1920 roku do Lubawy wkroczyły entuzjastycznie witane oddziały polskie armii
generała Józefa Hallera. Rozpoczął się nowy okres w dziejach miasta – okres
międzywojenny, w którym Lubawa utrzymała nadal swój charakter zaplecza
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usługowego dla rolnictwa. Okupacja hitlerowska przyniosła wzmoŜoną eksterminację
ludności polskiej. Na terenie Lubawy zlokalizowany był obóz karny dla nieletnich.
Wraz z wyzwoleniem miasto popadło w ruinę. Zniszczenia wojenne po przejściu II
Frontu Białoruskiego sięgały ok. 80% budynków i budowli. Mimo ogromnych
zniszczeń ocalały obiekty architektury sakralnej stanowiące dziś chlubę miasta.
Fot. 2. Kościół św. Anny.

Źródło: Urząd Miasta Lubawa.

Lubawa posiada wiele zabytków, które wraz z czytelnie zachowanym
średniowiecznym układem urbanistycznym stanowią duŜą atrakcję turystyczną.
Najstarszą budowlą sakralną miasta jest jednonawowy, bogato wyposaŜony, gotycki
kościół św. Anny. Wzniesiony ok. 1330 roku był kilkakrotnie odbudowywany po
poŜarach trapiących miasto w XVI wieku. Nadano mu wtedy renesansowy wystrój
wnętrza, a w latach następnych stopniowo wzbogacano o elementy barokowe, m. in.
ołtarz główny z 1723 r. z obrazem Matki Boskiej RóŜańcowej (ok. 1600 r.), czy
utrzymane w tym samym stylu ołtarze boczne i ołtarz z figurką patronki ziemi
lubawskiej Matki Boskiej Lipskiej znajdujący się w kaplicy Mortęskich przylegającej
do kościoła od strony południowej.
Przy parafii przez kilka lat czynne było Muzeum Ziemi Lubawskiej, w którym
znajdowały się epitafia, obrazy oraz złotnicze wyroby sakralne.
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Fot. 3. Kościół św. Jana Chrzciciela.

Źródło: Urząd Miasta Lubawa

Nieco późniejszy jest kościół św. Jana Chrzciciela, wchodzący w skład
zespołu poklasztornego franciszkanów (od 1580 r. bernardynów), zbudowany na
początku XVII w. Kościół i klasztor znajdowały się w rękach bernardynów do roku
1821. W tymŜe roku władze pruskie przekazały kościół protestantom, a gmach
klasztorny szkole i sądowi. Kościół posiada unikalny strop kasetonowy z XVII w. Na
uwagę zasługuje równieŜ gotycki krucyfiks przywieziony na początku XVI w. przez
franciszkanów z ich macierzystego klasztoru oraz płyta nagrobna fundatora klasztoru
biskupa Mikołaja Chrapickiego znajdująca się w posadzce prezbiterium.
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Fot. 4. Kościół św. Barbary – wnętrze

Źródło: zasoby internetowe

Ciekawym obiektem jest barokowy, drewniany o konstrukcji zrębowej, kościół
św. Barbary (ok. 1770 r.). Zlokalizowano go na miejscu kaplicy św. Barbary powstałej
z fundacji biskupa Mikołaja Chrapickiego, zniszczonej podczas wojen szwedzkich w
1629 roku, następnie odbudowanej i spalonej w wyniku poŜaru w 1724 roku.
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Fot. 5. Kościół św. Barbary.

Źródło: Urząd Miasta Lubawa

Na uwagę zasługuje Sanktuarium w pobliskich Lipach - miejsce kultu
maryjnego. Znajduje się tam słynąca łaskami figurka Matki Boskiej Lipskiej - Patronki
ziemi lubawskiej. Rozbudowane sanktuarium moŜe przyjmować wielotysięczne
rzesze wiernych a odpust, który tradycyjnie odbywa się w lipcu przyciąga co roku
wielu pątników. Znajduje się tam neogotycki kościół p.w. Nawiedzenia NMP.
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Fot. 6. Zamek Biskupów Chełmińskich.

Źródło: Urząd Miasta Lubawa.

Z pięknego zamku biskupów chełmińskich wzniesionego na początku XIV
wieku pozostały ruiny, które tworzą niepowtarzalny klimat miasta i podnoszą jego
walory turystyczne. Budowę zamku rozpoczęli budowniczowie cysterscy około 1301
roku, prawdopodobnie w ostatnim roku urzędowania biskupa Henryka Schoenka
(1292 - 1301), a kontynuowano ją w czasach władania biskupa Hermana (1303 1311). Cystersi budowlę wznieśli częściowo z kamienia, a częściowo z cegły. U dołu
mamy mury z polodowcowych głazów, u góry cegły w układzie wendyjskim. Zamek
posiadał wysokie mury, wały obronne i most zwodzony, chroniony był przez baszty z
wysoką strzelistą wieŜą zamkową, w której znajdował się ozdobny zegar wieŜowy.
Zniszczony po poŜarze w 1813 roku został całkowicie rozebrany w 1826 roku.
Zachowały się jedynie kamienno - ceglane mury obronne oraz piękny ostrołukowy
kamienny portal prowadzący na dziedziniec zamkowy.
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Fot. 7. Zabytkowa zabudowa mieszkalna w obrębie tzw. „starego miasta”

Źródło: zasoby internetowe

Do cennych zabytków dzisiejszej Lubawy naleŜy układ urbanistyczny miasta,
bardzo czytelnie zachowany na "starym mieście". Układ średniowiecznej sieci
ulicznej zachował się prawie bez zmian. Związane są z nim resztki dawnych
fortyfikacji miejskich. Mury obronne o grubości 2.5m zachowały się w zarysie
fragmentarycznym w wielu częściach starego miasta.
W sąsiedztwie kościoła św. Jana i Michała Archanioła przy ulicy Kupnera
usytuowany jest wspomniany juŜ wcześniej Miejski Park ze stawami tzw. Łazienki
Lubawskie, które powstały w 1926 roku. Postanowiono wówczas wybudować staw z
przeznaczeniem na cele łaźni letniej. Z czasem okolice upiększono alejkami,
obsadzono ozdobnymi krzewami i drzewami. Do dziś rośnie tu wiele ciekawych
okazów drzew oraz krzewów. W latach 60-tych znacznie powiększono powierzchnię
parku. Obecnie Łazienki nie cieszą się wielką popularnością wśród mieszkańców
Lubawy. Park stał się „ulubionym miejscem” spędzania wolnego czasu wandali i
rozrabiającej

młodzieŜy.

Wielu

mieszkańców

Lubawy

skarŜy

się

na

brak

bezpieczeństwa w regionie parku. Ponadto pomimo niewątpliwych walorów
przyrodniczych, Łazienki Miejskie nie mają zorganizowanej infrastruktury technicznej
pod kątem usług gastronomicznych i rozrywkowych dla ludności.
Park miejski kumuluje niewykorzystywany potencjał rekreacyjny. Inwestując w
jego rewitalizację miasto moŜe zyskać miejsce cyklicznych imprez kulturalnych,
sportowych, hobbystycznych organizowanych pod gołym niebem. Idąc w tym
kierunku

Lubawa

podniesie

moŜliwości

rozwoju

kulturalnego

mieszkańców,
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uatrakcyjni formy spędzania wolnego czasu Lubawian oraz poprawi estetyczny
wizerunek miasta.
Fot. 8. Łazienki Miejskie wiosną.

Źródło: Urząd Miasta Lubawa.

Fot. 9. Łazienki Miejskie wiosną.

Źródło: Urząd Miasta Lubawa.
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2.1.4.1. Ochrona konserwatorska – granice stref.
Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lubawy zostały wyznaczone następujące
strefy ochrony konserwatorskiej:
−

strefa A – obejmująca teren Starego Miasta w granicach historycznych murów,

−

strefa B – obejmująca tereny historycznych przedmieść wokół Starego Miasta,

−

strefa E – tereny ekspozycji Starego Miasta od strony północnej do drogi nr 52
i od strony zachodniej wzdłuŜ doliny rzeki Sandeli oraz obszar wokół Starego
Miasta,

−

strefa W – pokrywająca się ze strefą A,

−

strefa K – strefa ochrony krajobrazowej, obejmująca park „Łazienki” oraz
historyczny cmentarz.
Ustalono równieŜ strefy ochrony archeologicznej:
•

strefa W – obejmująca teren grodziska znajdującego się na części obszaru
ogrodów działkowych przy ul. Kwiatowej

•

strefa

OW

–

dotyczy

dziesięciu

wstępnie

określonych

stanowisk

archeologicznych w północnej części miasta.
Ponadto ustalono strefy ochrony konserwatorskiej związane z Sanktuarium
Maryjnym w Lipach:
 strefa A – teren historyczny w granicach kościoła,
 strefa B – bezpośrednie otoczenie kościoła,
 strefa E – związana z ekspozycją Sanktuarium od strony drogi nr 537.

2.1.5. Obiekty uŜyteczności publicznej.
Miejski Ośrodek Kultury w Lubawie prowadzi działalność kulturalną, o
charakterze lokalnym i ponadlokalnym, co jest waŜnym elementem promocji miasta
w regionie i w kraju. MOK organizuje i współorganizuje imprezy tworzące kalendarz
Ŝycia kulturalnego miasta. Oprócz imprez okazjonalnych ośrodek organizuje takŜe
imprezy cykliczne. Największą popularnością cieszą się:
 Zimowiska dla dzieci;
 Ferie wakacyjne ze sztuką;
 Warsztaty plastyczne;
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 Warsztaty rzeźbiarskie;
 Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
 Uroczyste KONCERTY WIOSENNE Orkiestry Dętej;
 KONCERTY KOLĘD w wykonaniu Chóru „APPASJONATA”;
 Projekcje filmów ze specjalnych okazji – WALENTYNKI, DZIEŃ DZIECKA,
MIKOŁAJKI, HALLOWEEN;
 Maratony filmowe;
 Letnie KONCERTY W ŁAZIENKACH;
 DNI LUBAWY;
 Ogólnopolski festiwal poezji „Festiwal Piosenki Innej”;
 Piknik motoryzacyjny „Dzień Motocyklisty”;
 Przegląd Zespołów Śpiewaczych;
 Wojewódzkie Przeglądy Solistów, Zespołów Muzycznych i Tanecznych;
 Regionalne Festiwale Piosenki Harcerskiej i Turystycznej TRAPERIADA;
 Konkurs Recytatorski „SPOTKANIA Z POEZJĄ” ;
 Wojewódzkie eliminacje teatrów „O Laur Złotej Rybki”;
 Uliczne Kryterium Kolarskie o Puchar Burmistrza Lubawy i Przewodniczącego
Gminnego Zrzeszenia LZS;
 Dni Kultury Chrześcijańskiej;
 OBCHODY PATRIOTYCZNYCH ŚWIĄT NARODOWYCH I LOKALNYCH.
W ramach stałych form pracy w Miejskim Ośrodku Kultury działały w 2008
roku następujące koła zainteresowań, warsztaty i zespoły:
-

ZAJĘCIA TANECZNE
- prowadzący zajęcia: instruktor Małgorzata Potocka
- ilość uczestników zajęć: 70
- średnia wieku uczestników ok. 8 lat

-

CHÓR „APPASJONATA”
- prowadzący zajęcia: instruktor Marek Józefowicz
- ilość uczestników zajęć: 25
- średnia wieku uczestników 30 lat

-

TEATR „EWENEMENT”
- prowadzący zajęcia: instruktor Andrzej Lewicki
- ilość uczestników zajęć: 6
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- średnia wieku uczestników 20 lat
-

WARSZTATY TEATRALNE
- prowadzący zajęcia: instruktor Andrzej Lewicki
- ilość uczestników zajęć: 24
- średnia wieku uczestników – 17 lat

-

ZAJĘCIA PLASTYCZNE
- prowadzący zajęcia: instruktor Zofia Płocharska
- ilość uczestników zajęć: 15
- średnia wieku uczestników – 10 lat

-

ZESPÓŁ „WRZOSY”
- prowadzący zajęcia: opiekun Zdzisław Rykaczewski
- ilość uczestników zajęć: 10
- średnia wieku uczestników – 50 lat

-

ORKIESTRA DĘTA
- prowadzący zajęcia: kapelmistrz Stefan Raczyński
- ilość uczestników zajęć: 41 i 10 tancerek

-

P.F.C. – grupa breakdance
- średnia wieku uczestników ok. 20 lat
- ilość uczestników: 8

i)

SZKOŁA TAŃCA PAVLOVIĆ
- średnia wieku uczestników: 12
- ilość: 25

j)

NAUKA GRY NA GITARZE
- średnia wieku uczestników: 12
- ilość: 16

Od kilku lat największą popularnością cieszą się zajęcia taneczne. Stały
wzrost zainteresowania zajęciami tanecznymi spowodowany jest prowadzoną na
wysokim

poziomie

kampanią

medialną

środowisk

tanecznych

w

Polsce.

Niedogodnością MOK, który prowadzi zajęcia taneczne, jest nie zadowalający stan
techniczny budynku. Pod koniec 2006 roku z budynku MOK „wyprowadziła się”
Biblioteka Publiczna, gdzie dzięki temu „pozyskano” dwie sale. Obecnie zajęcia
taneczne absorbują salę widowiskową, gdzie na scenie często ćwiczą młodzieŜowe
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zespoły muzyczne. Z uwagi na zapotrzebowanie na róŜnego typu zajęcia MOK stara
się zaadaptować jedną z sal do ćwiczeń tanecznych. Do niedawna duŜym
problemem był brak profesjonalnego nagłośnienia do organizacji imprez. W roku
2008 samorząd miasta przekazał środki finansowe na zakup nowoczesnego
nagłośnienia. W celu podniesienia standardu jakości i ilości organizowanych imprez,
aby odpowiednio kształtować i rozwijać Ŝycie kulturalne Lubawy, niezbędna jest
takŜe scena plenerowa. W ten sposób MOK docierał będzie do większej liczby osób
zainteresowanych tego typu imprezami. Jest to najbardziej uniwersalna droga
popularyzacji i upowszechniania kultury, która oŜywi miasto i Ŝycie mieszkańców.
KaŜda taka impreza jest lokalnym wydarzeniem i umoŜliwia prezentację dokonań
grup artystycznych działających w Lubawie. Profesjonalne wyposaŜenie umoŜliwi
takŜe organizację większych imprez o charakterze regionalnym. Jak wynika
z zebranych informacji, pracownicy MOK dysponują doświadczeniem na bardzo
wysokim poziomie w animacji kultury, co jest gwarantem, Ŝe inwestycja w rozwój
infrastruktury kulturalnej w postaci sceny plenerowej oraz rozbudowy bazy lokalowej
przyniosłaby dla miasta pozytywne efekty i korzyści. W ten sposób dostęp do kultury
byłby

bardziej

powszechny

i

uniwersalny,

przyniósłby

korzyści

wszystkim

mieszkańcom niezaleŜnie od wieku, poziomu wykształcenia i statusu materialnego.
Jakość Ŝycia Lubawian uległaby zdecydowanej poprawie. Spotkania plenerowe
spowodowałyby takŜe rozpowszechnienie działalności MOK w innych dziedzinach
jego funkcjonowania, zdecydowanie wpłynęłoby to na zintegrowanie społeczności
lokalnej, co przyniosłoby wymierne korzyści dla kaŜdej grupy społecznej.
Biblioteka Miejska w Lubawie działa w strukturach Miejskiego Ośrodka
Kultury. Obejmuje czytelnię oraz wypoŜyczalnię ksiąŜek zlokalizowaną w Bibliotece
Miejskiej przy ul. Kupnera. Biblioteka dysponuje ponad 32 tys. woluminów, z których
korzysta ok. 1300 osób rocznie. Brak centralizacji usług czytelniczych oraz
pomieszczeń nie sprzyja prawidłowemu funkcjonowaniu biblioteki. Księgozbiór w
poszczególnych działach jest niekompletny i zniszczony.
NaleŜące do gminy kino „Pokój” dysponuje jedną salą projekcyjną ze 188
miejscami. Obiekt jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Rocznie
wyświetlane jest ok. 130 filmów, które ogląda niemal 5 tys. widzów. Narastającym
problemem jest zuŜyta aparatura (projektory oraz sprzęt audio) wymagające
kosztownych remontów.
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Ośrodek Sportu i Rekreacji (OSiR) prowadzi działalność z dziedziny kultury
fizycznej i sportu, dysponując następującą bazą sportowo - rekreacyjną:


hala sportowa z boiskiem o wymiarach 44m x 22m o nawierzchni

syntetycznej Mondoflex z wyposaŜeniem;


hala sportowa z boiskiem o wymiarach 28m x 18m o nawierzchni

syntetycznej Regupol z wyposaŜeniem;


boiska do gier zespołowych: piłki ręcznej, koszykowej i siatkowej oraz

tenisa

ziemnego,

maty

zapaśnicze,

podstawowy

sprzęt

do

ćwiczeń

gimnastycznych;


sauna fińska;



siłownia;



sala aerobiku i korektywy;



stadion piłkarsko – lekkoatletyczny z trybuną częściowo zadaszoną na

1160 miejsc siedzących. Boisko piłkarskie o powierzchni wymiarach 103m x 68m
z trawy naturalnej z systemem nawadniania. BieŜnia lekkoatletyczna o
powierzchni 6.460 m2 typu Spotrack firmy Mondo, 6 torów 400m i 8 torów 110m.
Urządzenia lekkoatletyczne: rów z wodą, koło pchnięcia kulą, rozbieg do rzutu
oszczepem, koło do rzutu dyskiem i młotem, piaskownice do skoku w dal
i trójskoku, skocznie do skoku wzwyŜ i o tyczce. Obiekt lekkoatletyczny uzyskał
świadectwo Polskiego Związku Lekkiej Atletyki stwierdzające spełnienie
wymagań przepisów IAAF i PZLA dotyczących przeprowadzania zawodów
lekkoatletycznych;
hala sportowo – widowiskowa przy ul. św. Barbary 45 z trybuną na ok.



500 miejsc siedzących;


korty tenisowe ceglaste.
W Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lubawie funkcjonuje ponadto hotel

wyposaŜony w 14 pokojów noclegowych oraz kawiarnię z moŜliwością prowadzenia
całodziennego wyŜywienia. Łącznie w hotelu istnieją 42 miejsca noclegowe o
wysokim standardzie wyposaŜonych w TV Sat i bezprzewodowy Internet, z których
średniorocznie korzysta około 2,3 tys. osób.
Występujące ograniczenia w

korzystaniu z bazy OSiR wynikają między

innymi z:
 udostępniania w godzinach rannych i wczesnopopołudniowych hal sportowych
do lekcji wychowania fizycznego dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum,
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 braku odkrytego boiska do gry w koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną,
 braku pełnowymiarowego boiska treningowego (w trakcie realizacji).
2.1.6. Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
W ramach pomocy społecznej swoją działalność prowadzi Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej. MOPS nie posiada własnych odrębnych pomieszczeń dla
realizacji własnych zadań, zajmuje biura na parterze budynku Urzędu Miasta.
Aktualnie w Lubawie głównym powodem przyznania świadczeń z pomocy
społecznej jest bezrobocie. Bezrobocie jest jednym z najtrudniejszych zadań
stojących przez władzami gminy oraz organami pomocy społecznej i wynika głównie
z innych problemów występujących w rodzinach, a mianowicie: naduŜywania
alkoholu czy bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych, co w efekcie
prowadzi do ubóstwa.
Tab.3. Powody przyznania pomocy społecznej.
Powody trudnej sytuacji Ŝyciowej
Ubóstwo

Sieroctwo

Bezdomność

Potrzeba ochrony
macierzyństwa
Bezrobocie

Niepełnosprawność

Długotrwała choroba

liczba rodzin
liczba osób w
rodzinach
liczba rodzin
liczba osób w
rodzinach
liczba rodzin
liczba osób w
rodzinach
liczba rodzin
liczba osób w
rodzinach
liczba rodzin
liczba osób w
rodzinach
liczba rodzin
liczba osób w
rodzinach
liczba rodzin
liczba osób w
rodzinach
liczba rodzin

Bezradność w
sprawach opiekuńczoliczba osób w
wych. i prowadzeniu
rodzinach
gosp. dom.
Alkoholizm
liczba rodzin
liczba osób w
rodzinach
Narkomania
liczba rodzin
liczba osób w
rodzinach

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

285

324

272

299

286

347

311

229

770

848

725

746

803

879

786

539

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

9

7

5

9

7

7

8

12

18

15

8

12

8

8

9

41

23

35

27

17

24

23

25

163

95

139

83

51

83

90

83

225

241

253

251

239

295

256

186

582

650

670

601

648

770

656

469

72

103

124

60

32

49

53

68

149

264

303

195

62

96

93

121

97

118

125

87

95

103

113

90

219

274

310

169

167

210

213

141

84

81

89

106

83

88

83

74

360

379

406

456

354

363

332

306

40

29

34

33

31

31

37

45

65

49

64

46

44

47

51

70

2

1

-

-

2

2

2

2

2

2

1

7

10

2

2

2
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Trudności w
2
2
1
7
liczba rodzin
przystosowaniu do
Ŝycia po opuszczeniu liczba osób w
2
2
1
7
rodzinach
zakładu karnego
Źródło: Dane Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie
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8

9

13

14

8

9

13

Z powyŜszego zestawienia wynika, Ŝe zasadniczym powodem korzystania z
pomocy społecznej jest bezrobocie, ubóstwo i długotrwała choroba. Marginalna skala
dotyczy problemów bezdomności, narkomanii, trudności w przystosowaniu do Ŝycia
po opuszczeniu zakładu karnego. Jednym z najbardziej niepokojących problemów
jest takŜe wzrost liczby osób niepełnosprawnych. W Lubawie działa Ośrodek
Aktywności na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, którego celem działania
jest pomoc dla dzieci i dorosłych chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo.
Stowarzyszenie to ściśle współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
Innym Stowarzyszeniem jest Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, którego
celem jest organizowanie samopomocy członkowskiej we własnym środowisku
niepełnosprawnych mających na celu przeciwdziałaniu uczuciu osamotnienia,
rezygnacji i niskiej wartości szczególnie wśród najbardziej poszkodowanych. Pomocą
społeczną w Lubawie zajmują się 2 instytucje: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i
Dom Pomocy Społecznej.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną miasta
Lubawy. Wykonuje zadania własne oraz zlecone z zakresu pomocy społecznej i
zabezpieczenia socjalnego ludzi najbardziej tego potrzebujących. W ramach zadań
zleconych finansowane są następujące formy świadczenia pomocy społecznej dla
mieszkańców miasta Lubawy:
 zasiłki stałe,
 składka na ubezpieczenie zdrowotne.
Ponadto ośrodek realizuje zadania zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych
(zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne,
jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka) i funduszu alimentacyjnego.
Gmina wykonuje takŜe zadania własne z zakresu pomocy społecznej. Wynika
to bezpośrednio z ustawy o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990 roku. W
ramach zadań własnych z zakresu pomocy społecznej gmina udziela obowiązkowo
następujących świadczeń:
− opracowanie

i

realizacja

gminnej

strategii

rozwiązywania

problemów

społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej,
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profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem
jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
− sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;
− udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania
osobom tego pozbawionym;
− przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
− przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
− przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków
powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
− przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na
świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie
mającym dochodu i moŜliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów
o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
− przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
− opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która
zrezygnuje

z

zatrudnienia

w

związku

z

koniecznością

sprawowania

bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub cięŜko chorym członkiem
rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi z matką, ojcem lub rodzeństwem;
− praca socjalna;
− organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w
miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
− prowadzenie

i

zapewnienie

miejsc

w

placówkach

opiekuńczo

-

wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;
− tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;
− doŜywianie dzieci;
− sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
− kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt
mieszkańca gminy w tym domu;
− pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do Ŝycia po
zwolnieniu z zakładu karnego;
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− sporządzanie

sprawozdawczości

oraz

przekazywanie

jej

właściwemu

wojewodzie, równieŜ w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem
systemu teleinformatycznego;
− utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie
środków na wynagrodzenia pracowników.
Ponadto gmina otrzymuje dotację celową na udzielanie pomocy w formie
zasiłków okresowych oraz w znacznej części około 80% doŜywianie dzieci w szkole i
pomoc w formie zasiłków celowych w ramach rządowego programu „Pomoc państwa
w zakresie doŜywania”.

2.1.7. Własność gruntów i budynków.
Mienie komunalne miasta na dzień 15.11.2008r. stanowiło powierzchnię 211,1
ha, w tym 204,24 w granicach administracyjnych i 6,86 ha na terenie sąsiednich gmin
(bocznica kolejowa). Mienie komunalne obejmuje:
 działki budowlane – 32,1 ha;
 działki przemysłowo-handlowe -2,3 ha;
 działki rolne, ogrody – 81,2 ha;
 lasy i nieuŜytki – 8,0 ha;
 tereny zielone – 4,10 ha;
 tereny róŜne - 36,0 ha;
 cmentarz komunalny – 2,7 ha;
 drogi i ulice – 31,1 ha;
 tereny kolejowe – 11,6 ha;
 rowy – 2,0 ha.
W skład mienia miasta wchodzą następujące obiekty:
 budynek Urzędu Miasta,
 Przedszkole Miejskie,
 Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika,
 Gimnazjum,
 Miejski Ośrodek Kultury (OSP),
 Ośrodek Sportu i Rekreacji (hala sportowa, stadion miejski),
 ruiny zamku,
 budynki mieszkalne – 30 szt.
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 budynki niemieszkalne – 12 szt.

2.1.8. Infrastruktura techniczna.
Infrastruktura techniczna spaja w jedną całość wszystkie elementy w układzie
urbanistycznym miasta. Jej znaczenie w procesie wielofunkcyjnego rozwoju
społeczno - gospodarczego wynika z faktu, iŜ stanowi ona podstawę wszelkiej
działalności

gospodarczej,

warunkując

jej

zakres,

strukturę

i

przestrzenne

rozmieszczenie. W tym kontekście, poziom rozwoju infrastruktury decydować moŜe o
atrakcyjności miasta, a więc stanowić o szansach lub barierach jego dalszego
rozwoju.

2.1.8.1 Drogi
Na terenie Miasta Lubawa występuje pięć kategorii dróg:
−

drogi krajowe – przez miasto przebiega droga krajowa nr 15, łącząca Olsztyn z
Toruniem. Jest ona połoŜona w północno-zachodniej części miasta i stanowi jego
obwodnicę. W chwili obecnej stan techniczny drogi jest na nie zadawalającym
poziomie, powoduje zmniejszenie bezpieczeństwa uczestników ruchu, co
niekorzystnie wpływa na rozwój miasta.
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Mapa 4. Drogi krajowe województwa Warmińsko – Mazurskiego

Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

-

drogi wojewódzkie – stanowią połączenia z innymi miastami w regionie, a więc
kształtują tym samym rozwój lokalnej przestrzeni gospodarczej. Łączna
długość 4 dróg wojewódzkich w Lubawie o nawierzchni utwardzonej wynosi 5
604 m. Droga wojewódzka nr 537 Kupnera o długości 2 789 m, Gdańska o
długości 550 m oraz Wyzwolenia 800 m oraz droga wojewódzka nr 541 19-go
Stycznia o długości 1 465 m.

Tab.4. Drogi wojewódzkie przebiegające przez Miasto Lubawę
2

Lp

Długość
ulicy w m

Nazwa

1

Gdańska

2

Kupnera

3

Wyzwolenia

Dr. 537

Powierzchnia w m
ulicy
jezdni
chodnika

Jakość
drogi

550

6 600

3 850

1 440

dobra

2 789

18 628

17 548

2 935

dobra

800

9 600

5 600

705

dobra

12 997,5

9 351

3 646,5

dobra

4
19-go Stycznia
Dr. 541
1 465
Źródło: dane Wojewódzkiego Zarządu Dróg

1. drogi powiatowe – na terenie miasta Lubawy jest ich 8. Ich łączna długość wynosi
7 600m. Do najdłuŜszych dróg powiatowych w mieście zaliczają się ulice
Przemysłowa, Dworcowa i Kopernika. Stan techniczny dróg powiatowych jest
przewaŜnie dobry, chociaŜ stan dwóch z nich: ulicy Rzepnikowskiego i
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Dworcowej naleŜy ocenić jako zły. W 2009 r. rozpoczęto proces modernizacji
drogi powiatowej ul. Rzepnikowskiego. Inwestycja dofinansowana została z
EFRR w ramach RPO WiM 2007 – 2013. TakŜe w ramach RPO WiM 2007 –
2013zmodernizowana zostanie w ramach Projektu Kluczowego ulica Dworcowa,
która stanie się obwodnicą miasta Lubawa w ciągu dróg wojewódzkich.
Tab.5. Drogi powiatowe przebiegające przez Miasto Lubawę.
Nazwa

Lp

Długość ulicy w m

1
2
3
4
5
6
7
8

Kopernika
1 120
Poznańska
305
Prusa
495
Przemysłowa
1 478
Dworcowa
2436
Rzepnikowskiego
770
Towarowa
453
Warszawska
543
SUMA
7600
Źródło: Dane Powiatowego Zarządu Dróg w Iławie

ulicy

Powierzchnia w m2
jezdni
chodnika

11 888
3 410
9 900
15 180
21 500
7700
3 624
7 578
80780

6 936
1 954
3 605
7 599
13587
4620
2 176
3 996
44473

2 561
1 191
265
1 532
1540
2 422
9511

Jakość
drogi
dobra
dobra
dobra
dobra
zła
zła
dobra
dobra
-

2. drogi miejskie – w Lubawie funkcjonuje 66 dróg miejskich o łącznej długości
27 126 m. Powierzchnia ulic wynosi 244 148 m2, powierzchnia jezdni 143 316 m2,
natomiast powierzchnia chodników 21 782 m2.
Tab.6. Drogi miejskie Miasta Lubawa.
Lp

Nazwa

Długość ulicy w m

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Bankowa
Biskupia
Browarowa
Chopina
Rynek
Grunwaldzka
Jagiellońska
Kilińskiego
Kościelna
Kowalska
Krasińskiego
Krótka
Kwiatowa
Leśna
Lipowa
Łącznikowa
Łazienna
Łąkowa
Mickiewicza
Matejki
Nowa
Ogniowa
Ogrodowa
Orla
Pawia
Piaskowa

105
77
168
87
230
931
107
79
90
48
86
27
537
83
1635
52
183
400
218
615
75
59
340
61
307
665

ulicy
706
843
857
729
4165
11 535
871
531
552
255
602
84
5370
631
8175
171
960
6100
1790
9225
585
180
2784
738
2101
6650

Powierzchnia w m2
jezdni
518
708
722
435
2795
6 369
653
325
349
192
516
84
3437
498
6540
171
867
2487
1 124
3690
450
180
2408
472
1704
3414

chodnika
188
135
135
x
1370
2165
218
206
203
63
x
x
866
x
x
x
36
512
379
900
x
x
375
179
397
760
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Plac 700-Lecia
50
Podgórna
56
Pod Murami
184
Pomorska
226
Ratuszowa
46
Reja
106
Reymonta
81
Sądowa
412
Słoneczna
96
Słowackiego
86
Spichlerzowa
82
Sucharskiego
98
Św. Barbary
522
Ruczyńskiego
182
Wąska
37
Wojska Polskiego
263
Wiśniowa
210
Składowa
1513
Borek
2038
Olsztyńska - droga gruntowa
1607
pod Byszwałd
47 Toruńska - odgałęzienie od ul.
465
Borek
48
Toruńska – droga gruntowa
765
do ul. Przemysłowej
49
Kupnera – wewnętrzna od ul.
176
Kupnera
50
Polna
2400
51
Piaskowa – wewnętrzna od
68
ul. Piaskowej
52
Zamkowa
138
53
Jana Pawła PapieŜa II
273
54
śeromskiego
380
55
Grzymowicza
80
56
Witosa
175
57
Biblii Gutenberga
300
58
Wybudowanie pod Borek
580
59
Unii Europejskiej
1000
60
Pielgrzyma
1155
61
Sadowa
2050
62
Bolesława Chrobrego
226
63
Kazimierza Wielkiego
296
64
Królowej Jadwigi
204
65
Mieszka I
126
66
Wł. Asta
1109
SUMA
27 126
Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Lubawie

2373
325
873
1042
295
1060
1174
2884
720
722
411
931
4323
1292
192
2 630
2520
15130
18342
11249

2079
247
841
840
206
742
636
1041
250
454
369
588
3072
842
192
1 651
1050
7565
12228
6428

294
90
32
200
89
x
x
390
138
12
42
108
1251
324
x
407

7905

3255

x

3024

3024

x

1760

1232

x

19200
408

9600
306

x
x

1127
2652
3800
640
1 400
3 000
2320
13000
6930
18450
2034
3552
2448
1512
13308
244 148

698
1841
1900
400
875
1 800
2320
7000
4620
10250
1356
1776
1224
756
6654
143 316

429
448
x
240
525
600
x
6000
x
x
509
444
x
123
x
21 782

x
x

Brak obwodnicy sprawia, Ŝe ruch tranzytowy odbywa się bezpośrednio przez
miasto. Pomimo wprowadzonych ograniczeń ruchu cięŜarówek, ruch ten powoduje
utrudnienia w ruchu miejskim, stwarza dodatkowe zagroŜenie wypadkami w
miejscach o duŜym natęŜeniu ruchu pieszych i negatywnie wpływa na jakość dróg.
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2.1.8.2 Sieć wodociągowa.
Lubawa jest zaopatrywana w wodę przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji Spółka z o.o. Sieć zaopatrzenia mieszkańców Lubawy jest oceniana jako
dobra. Ogólna długość sieci rozdzielczej w mieście w 2008 roku wynosiła 59,9 km.
Jest do niej podłączonych 1203 budynków mieszkalnych. Korzysta z niej ok. 96%
mieszkańców miasta.
Na terenie miasta znajdują się 4 wgłębne ujęcia wody o dobowej zdolności
produkcyjnej równej 2467 m3/dobę. Udokumentowane zasoby wód podziemnych
wynoszą 4700 m3/dobę, co sprawia, Ŝe stopień wykorzystania zdolności produkcyjnej
ujęć wody wynosi 52,5%. W mieście nie występuje więc deficyt wody.
ZuŜycie wody z wodociągu sieciowego wynosi 452,1 tys. m3/rok. ZuŜycie wody
przez jednego uŜytkownika w 2008 r. wyniosło średnio 30,1 m3 wody. Jakość wody
pod względem sanitarnym jest dobra. W 2005 roku przy współfinansowaniu ze
środków

Zintegrowanego

przeprowadzono

Programu

modernizację

Stacji

Operacyjnego
Uzdatniania

Rozwoju

Regionalnego,

Wody.

Zainstalowanie

nowoczesnej technologii firmy Culligan pozwoliło na znaczące obniŜenie ilości
związków Ŝelaza i manganu w dostarczanej wody. Modernizacja zwiększyła równieŜ
5-krotnie wydajność stacji, co umoŜliwiło podłączenie do miejskiej sieci nowej
dzielnicy przemysłowej przy ul. Borek oraz zabudowań leŜących na obrzeŜach
miasta. Sieć wodociągowa bywa jednak zawodna i rocznie usuwanych jest ok. 60
awarii. Straty wody w sieci wynoszą zaś 75,3 tys. m3/rok. SM „Mlekovita” w Lubawie
zaopatruje się w wodę z własnego ujęcia, własną studnię ze stacją uzdatniania
posiada równieŜ Przetwórnia Owoców i Warzyw.
2.1.8.3 Sieć kanalizacyjna.
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej w 2008 roku na terenie miasta wynosiła
38,7 km. Do sieci w 2008 było przyłączonych 1192 budynków mieszkalnych. Ścieki z
terenów nieskanalizowanych (około 3% ogółu odbieranych ścieków) gromadzone są
w zbiornikach bezodpływowych, a następnie dostarczane do punktu zlewnego. W
2008r. do wód powierzchniowych odprowadzono siecią kanalizacji publicznej 522,0
tys. m3 ścieków wymagających oczyszczenia - w połowie przemysłowych oraz
komunalnych. Ścieki te są poddawane oczyszczeniu biologiczno - chemicznemu.
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Ścieki z terenu gminy miejskiej Lubawa odbiera oczyszczalnia ścieków w
Lubawie, która obsługuje równieŜ część wsi Fijewo (gmina wiejska Lubawy).
Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rzeka Sandela. Oczyszczalnia posiada
pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starostwo Powiatowe w Iławie waŜne do
końca 2012 roku. Pozwolenie jest zgodne z krajowymi i unijnymi aktami prawnymi.
Odprowadzane ścieki spełniają normy określone w pozwoleniu wodnoprawnym. Po
2012 roku ścieki odprowadzane z oczyszczalni będą musiały spełniać warunki
określone w Rozporządzeniu z dnia 29 listopada 2002 r. Dz.U.02.212.1799.
Oczyszczalnia ścieków w Mieście Lubawa ma przepustowość 4700 m3/dobę.
Średni dobowy przepływ wynosi 1 426 m3, co stanowi o 32% stopniu obciąŜenia
oczyszczalni. Sytuacja Lubawy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków jest
oceniana jako dobra. W 2006 wybudowano przepompownię ścieków i rozbudowano
sieć kanalizacji sanitarnej o kolejne 2 km. Dzięki temu w system kanalizacyjny miasta
włączono kolejne 11 budynków indywidualnych oraz Sanktuarium w Lipach.
Rozbudowa kanalizacji umoŜliwia dalszy rozwój budownictwa indywidualnego wzdłuŜ
ulicy Kupnera i rozwój drobnych usług. Sieć kanalizacji została uzupełniona równieŜ
w ulicach: Wiśniowej, Unii Europejskiej, Kupnera czy Pielgrzyma. W najbliŜszej
przyszłości planowana jest dalsza rozbudowa systemu kanalizacji o budynki przy ul.
Asta, rozpoczęto równieŜ proces modernizacji oczyszczalni ścieków (w 2006 roku
wykonano projekt budowlany, w 2009 roku uzyskano dofinansowanie modernizacji
oczyszczalni ścieków z funduszy unijnych). Brak kanalizacji dotyczy w coraz
mniejszym stopniu centrum miasta, ale przede wszystkim części miasta połoŜonych
na jego obrzeŜach, dotyczy ulic: Składowej, Toruńskiej w kierunku Targowiska czy
Polnej.
Problemy związane z odbieraniem i oczyszczaniem wód opadowych w
mieście zostały rozwiązane poprzez:
 wybudowanie na ulicy Borek pierwszej w mieście w sieci publicznej
separatora piasku i związków ropopochodnych,
 wybudowanie 1699 mb nowej sieci kanalizacji deszczowej na ulicach:
Krasińskiego, Piaskowej, Warszawskiej, Zamkowej, Unii Europejskiej,
 zaprojektowanie nowej sieci kanalizacji deszczowej na ul. Przemysłowej,
Gdańskiej, Asta, Rzepnikowskiego, Borek, które odprowadzać będą wodę
opadową przez separatory piasku i związków ropopochodnych do rzeki
Sandeli i Elszki.
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 w 2008r. wykonano kanalizację deszczową fi 200 – 262 mb. –osiedle Jesionka
 w 2008r. wykonano kanalizację deszczowa fi 400 – 368 mb – osiedle Jesionka
W latach 2009 - 2011 będzie realizowany projekt finansowany w ramach
Funduszy

Spójności
NA

ŚCIEKOWEJ
odpowiedzialną

za

na

UPORZĄDKOWANIE

TERENIE

GMINY

realizację

GOSPODARKI

MIEJSKIEJ

projektu

będzie

LUBAWA.

WODNO

–

Organizacją

PRZEDSIĘBIORSTWO

WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. z siedzibą w Lubawie.
Przedsięwzięcie obejmuje następujący zestaw niezbędnych inwestycji:


Modernizację i remont oczyszczalni ścieków w Lubawie.



Budowę słonecznej suszarni osadów ściekowych w Lubawie.



Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Lubawie przy ul. Dworcowej

(Składowej) - długość zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 981,00m.


Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla ul. Asta/Kopernika w

Lubawie - długość zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 806,5m,
długość zaprojektowanej sieci wodociągowej wynosi 807,5m.


Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla terenu w Lubawie w

rejonie od ul. Asta, w drodze do działki nr 40/4 - długość zaprojektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej wynosi 280,00m, długość zaprojektowanej sieci wodociągowej
wynosi 266,00m.
Łączna długość zaprojektowanych sieci wynosi:
 2.067,5m – sieć kanalizacji sanitarnej
 1.073,5m – sieć wodociągowa
Stopień skanalizowania aglomeracji Lubawa po realizacji projektu wyniesie
89,32%. W wyniku realizacji projektu tj. po wybudowaniu sieci kanalizacji, nastąpi
przyrost skanalizowania aglomeracji Lubawa o 2290RLM, tj. o 8,09%.

2.1.8.4. Sieć energetyczna.
Energia elektryczna do Lubawy jest dostarczana z krajowego systemu
elektroenergetycznego. Źródłem zasilania jest energia elektryczna z linii 110 kV
Iława - Ostróda. Dostawcą energii dla miasta Lubawy jest Zakład Energetyczny
Olsztyn, a za jego sprawność oraz rozbudowę odpowiadają Rejon Energetyczny
Iława oraz Posterunek Energetyczny Lubawa. Skład sieci zasilającej miasto Lubawa
w energię elektryczną przedstawia się następująco:
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a) sieć zasilająca 110 kV, w skład której wchodzi:
1. linia elektroenergetyczna o napięciu 110 kV Kałduny – GPZ Lubawa
(podstawowa linia zasilająca miasto Lubawa; stan techniczny linii jest dobry);
2. GPZ

Lubawa

–

stacja

transformatorowa

110/15

kV

(jedyna

stacja

transformatorowa na terenie miasta obniŜająca wysokie napięcie na napięcie
średnie oraz jednocześnie główny punkt zasilania dla całego obszaru Miasta i
Gminy Lubawa);
b) sieć zasilająca 15 kV, stanowiąca rezerwowe zasilanie dla Lubawy. W przypadku
awarii linii 110 kV istnieje moŜliwość przełączenia zasilania miasta na dwie linie 15
kV Iława-Lubawa, podłączone do dwusekcyjnego GPZ Lubawa. Stan techniczny linii
jest dobry (po przeprowadzonym remoncie w latach 1999-2000). Istnieje równieŜ
moŜliwość zasilenia Miasta Lubawa za pomocą innych linii 15 kV, naleŜących
zarówno do Zakładu Energetycznego Olsztyn, jak i ZE Toruń;
c) sieć elektroenergetyczna rozdzielcza 15 kV i 0,4 kV, w skład której wchodzą:
 linie elektroenergetyczne 15 kV rozdzielcze (łączna długość ok. 72 km, z
czego ok. 34,5 % w technologii kablowej);
 transformatory 15 kV – 04, kV, zasilające bezpośrednio sieć rozdzielczą 0,4
kV;
 miejska sieć rozdzielcza 0,4 kV, zasilająca odbiorców komunalno-bytowych
oraz małych odbiorców przemysłowych.
Do systemu elektroenergetycznego na terenie miasta Lubawa do sieci
najniŜszego napięcia jest podłączonych ok. 3550 odbiorców energii elektrycznej.
Większość z nich to mieszkańcy budownictwa jednorodzinnego lub wielorodzinnego
oraz drobny przemysł, handel, usługi i oświetlenie. Pozostali odbiorcy charakteryzują
się duŜym zuŜyciem energii elektrycznej i są podłączeni bezpośrednio do linii 15 kV.

2.1.8.5. Sieć ciepłownicza.
Lubawa charakteryzuje się duŜym zróŜnicowaniem źródeł cieplnych, pracujących
na cele grzewcze i przygotowanie ciepłej wody uŜytkowej. Zaspokajanie potrzeb
cieplnych odbiorców odbywa się w oparciu o:
 kotłownie komunalne eksploatowane przez Lubawską Spółkę Komunalną,
 kotłownie przemysłowe,
 lokalne kotłownie,
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 indywidualne źródła i urządzenia grzewcze na paliwa stałe, ciekle oraz
elektryczne urządzenia grzewcze.
Ponadto

w

Lubawie

funkcjonują

kotłownie

naleŜące

do

zakładów

przemysłowych i produkcyjno-usługowych, produkujące ciepłą wodę na cele
grzewcze, przygotowania ciepłej wody uŜytkowej oraz do celów technologicznych.

2.1.8.6. Sieć gazowa.
W 2006 roku Pomorska Spółka Gazownictwa doprowadziła do miasta gaz
ziemny. Do końca 2008r. wybudowano 4659 mb gazociągu średniego ciśnienia,
natomiast długość przyłączy wynosi 111,5 mb. Strategicznym odbiorcą gazu jest w
chwili obecnej SM „Mlekovita” w Lubawie. Aktualnie w mieście jest 6 odbiorców,
natomiast ilość przyłączy wynosi 9. Planowane jest sukcesywne rozprowadzanie
sieci gazowej do odbiorców indywidualnych i na cele produkcyjne.
2.1.8.7. Składowanie odpadów.
Gmina Miejska Lubawa nie posiada własnych instalacji do unieszkodliwiania
odpadów. Do roku 2005 korzystała ze składowiska odpadów komunalnych w
Sampławie naleŜącego do Gminy Wiejskiej Lubawa. Od 2006 roku miasto Lubawa
korzysta

z

instalacji

naleŜących

do

Ekologicznego

Związku

Gmin

„Działdowszczyzna”, początkowo na zasadzie porozumienia, a od 1 kwietnia 2006 r.
jako członek Związku.
Na

terenie

EZG

„Działdowszczyzna”

zlokalizowane

są

dwa

czynne

składowiska odpadów komunalnych:
 Składowisko odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne w m .Zakrzewo,
gm. Działdowo. Właścicielem oddanego do uŜytku w 1998 r. składowiska
odpadów jest Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna”. Zarządzającym
składowiskiem jest Komunalny Zakład Gospodarki Odpadami „Osadus”.
Składowisko o łącznej powierzchni ok. 5 ha podzielone zostało na kwatery
składowania. Obecnie eksploatowana jest kwatera o powierzchni 9.700 m2
i pojemności 69.300 m3. Kwatera posiada uszczelnienie geomembraną PEHD,
drenaŜ odcieków ze studzienką zbiorczą, system odgazowania, pas zieleni,
monitoring wód powierzchniowych i podziemnych oraz urządzenia do mycia
i dezynfekcji pojazdów. Składowisko wyposaŜone jest w wagę oraz sprzęt do
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zagęszczania odpadów. Posiada ono niezbędne do funkcjonowania decyzje
administracyjne.
 Składowisko

odpadów

innych

niŜ

niebezpieczne

i

obojętne

w

m.

Ciechanówko, gm. Lidzbark. Składowisko oddane zostało do uŜytku w 2004
roku. Całkowita powierzchnia wynosi 10,64 ha, natomiast powierzchnia
eksploatowanej kwatery Nr 1 wynosi 1,23 ha, a jej pojemność 71 900 m3. Dno
i skarpy kwatery zostały uszczelnione matą bentonitową i folią PEHD.
Uszczelnione dno i skarpy pokryte zostały dodatkowo geowłókniną oraz
warstwą filtracyjno – ochronną z piasku średnioziarnistego. Składowisko
wyposaŜone jest w drenaŜ odcieków z rur PEHD zakończony zbiornikiem
bezodpływowym.

Kwatera

składowania

wyposaŜona

jest

w

system

odgazowujący składający się z trzech studni odgazowujących. WyposaŜenie
składowiska stanowi równieŜ oczyszczalnia ścieków składająca się z osadnika
gnilnego oraz złoŜa biologicznego. Ponadto na składowisku znajduje się
stanowisko do mycia i dezynfekcji pojazdów i brodzik dezynfekcyjny.
Funkcjonuje tu waga samochodowa. Całość składowiska jest ogrodzona
i otoczona pasem zieleni izolacyjnej. Prowadzony jest pełen monitoring w
fazie eksploatacji. Składowisko posiada pozwolenie zintegrowanie.
Na terenie Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” funkcjonuje
jedna instalacja odzysku odpadów. Jest to:
 Kompostownia osadów ściekowych w Zakrzewie. Przy składowisku odpadów
komunalnych w m. Zakrzewo w roku 2001 r. uruchomiona została
kompostownia osadów ściekowych i odpadów organicznych powstających na
terenie gmin EZG. W kompostowni zastosowana została technologia
kompostowania komorowo - pryzmowego SDE – kompostowanie osadów
ściekowych z dodatkiem strukturalnych komponentów roślinnych. Zgodnie
z projektem kompostownia przystosowana była do przetwarzania 3.200 Mg
osadów ściekowych, jednak z uwagi na wzrost ilości dostarczanych osadów
nastąpiła jej rozbudowa. Aktualnie przetwarzanych jest ok. 5.500 Mg osadów
ściekowych i odpadów zielonych w ciągu roku.
Ponadto w m. Kurki, gm. Działdowo funkcjonuje składnica surowców
wtórnych. Uruchomiona w 2002 roku składnica jest własnością Ekologicznego
Związku Gmin „Działdowszczyzna”. Przeznaczona jest do przyjmowania selektywnie
zbieranych odpadów opakowaniowych z makulatury, tworzyw sztucznych i szkła.
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Segregacja zbieranych selektywnie odpadów opakowaniowych polega na ręcznym
wybieraniu frakcji surowcowej z całej masy dostarczonych odpadów. Brak jest linii
sortowniczej, a jej wyposaŜenie to belownica do makulatury i tworzyw sztucznych.
Z uwagi na rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów zachodzi potrzeba
budowy sortowni wyposaŜonej w urządzenia mechaniczne.
Zgodnie z danymi Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w
Lidzbarku, będącym dzierŜawcą składowiska w Ciechanówku, w 2008 roku ilość
odpadów z miasta Lubawa przyjętych i zdeponowanych na ww. składowisku
wynosiła 3 932,58 Mg.

2.1.9. Identyfikacja problemów.
Problemy przyrodnicze i ekologiczne:
1) niezadowalający stan czystości wód rzeki Elszki i Sandeli, który powodowany
jest dopływem zanieczyszczeń ściekami miejskimi (komunalnymi) oraz
ściekami deszczowymi;
2) zanieczyszczenie wód (podwyŜszona zawartość w wodzie Ŝelaza i manganu),
spływy z powierzchni dróg;
3) wysoki stopień zanieczyszczenia wód podziemnych wynikający z budowy
geologicznej i płytkim zaleganiem wód;
4) zanieczyszczenie i niska jakość powietrza, spowodowane spalaniem odpadów
pochodzących z technicznej obróbki drewna w nieprzystosowanych do tego
procesu piecach;
5) na terenie miasta funkcjonuje w większości stary, kilkudziesięcioletni liściasty
drzewostan, wymagający corocznej pielęgnacji polegającej na kształtowaniu
przede wszystkim korony drzew oraz usuwaniu nadmiernie rozrastających się
gałęzi;
6) niezmodernizowana oczyszczalnia ścieków.
Problemy środowiska kulturowego:
1. zły stan techniczny większości obiektów kulturowych i brak inwestorów
dla atrakcyjnego zabudowania części obiektów zabytkowych połoŜonych na
terenie miasta;
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2. zagroŜenie

niekorzystnymi

przekształceniami

funkcjonujących

obiektów

kulturowych i ich otoczenia w przypadku konieczności modernizacji czy
podniesienia standardu funkcjonalnego i technicznego.
Problemy związane z infrastrukturą techniczną:
1. główny problem miasta to zły stan techniczny chodników, zły stan techniczny
części ulic i zbyt mała ilość parkingów dla samochodów osobowych, brak
ścieŜek rowerowych;
2. część dróg miejskich jest nieutwardzona, nie wyposaŜona w Ŝadną
infrastrukturę, w mieście brakuje ciągów pieszych;
3. niski udział własności gminy w ogólnej strukturze własnościowej mieszkań;
4. gmina nie ma rozwiniętej infrastruktury gazowej, naleŜy dąŜyć do wykonania
koncepcji gazyfikacji miasta i jej realizacji, co pozwoli na zlikwidowanie
indywidualnych źródeł ciepła i zastosowanie gazu jako czynnika grzewczego;
5. nie zmodernizowana oczyszczalnia ścieków wraz z przestarzałym procesem
oczyszczania ścieków;
6. brak obwodnicy miasta, w związku z czym ruch tranzytowy odbywa się
bezpośrednio przez miasto;
7. brak wysypiska śmieci;
8. teren miasta nie jest w pełni skanalizowany (pomimo rozbudowy sieci
kanalizacyjnej w 2006 roku nadal nie wszystkie budynki zostały do niej
przyłączone);
9. w dalszym ciągu spora część istniejących dróg w mieście nie posiada
kanalizacji burzowej, a istniejąca sieć kanalizacyjna nie jest wyposaŜona
w tzw. separatory oczyszczające wody opadowe z zanieczyszczeń,

2.2. Strefa Gospodarcza.
2.2.1. Główni pracodawcy.
Największym atutem regionu Warmii i Mazur są walory turystyczne, jednak w
samej Lubawie i najbliŜszej okolicy w dalszym ciagu jest niewystarczająca ilość
atrakcji turystycznych. W związku z tym trudno miastu realizować plan tworzenia
nowych miejsc pracy tylko poprzez promocję turystyki. Niniejsze załoŜenie znalazło
swoje miejsce w strategii rozwoju miasta i planie zagospodarowania przestrzennego.
Ogromną szansą w rozwoju Lubawy było znalezienie inwestora strategicznego. W
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1993 r. doszło do pomyślnego zakończenia negocjacji inwestorskich miasta
i koncernu IKEA. Inwestycja ta przewaŜyła o dalszych losach gospodarki w mieście.
Największymi zakładami tej gałęzi gospodarki są:
 Sweedwood Poland
 Szynaka Meble,
 Zakład tapicerski Libro.
Inne przedsiębiorstwa o większym znaczeniu dla gospodarki miasta to:
 Lubawa S.A.,
 SM „Mlekovita” w Lubawie,
 Przetwórnia owoców i warzyw Lubawa,
 Intek Sp. z o.o.,
 Szkłomal.
Bardzo waŜnym elementem wpływającym na funkcjonowanie przedsiębiorstw
oraz ich ciągły rozwój ma tzw. otoczenie biznesu (organizacje gospodarcze,
banki, instytucje finansowe, zrzeszenia przedsiębiorców) oraz dobra współpraca z
władzami samorządowymi.
Tab.7. Najwięksi pracodawcy miasta Lubawa – stan na koniec roku 2008 r.
Nazwa firmy
branŜa
Zatrudnienie
Swedwood Poland S.A.

meblarska

1547

Szynaka – Meble

meblarska

760

Lubawa S.A.

produkcyjno-odzieŜowa

276

Intek Sp. z o.o.

budowlana - konstrukcyjna

254

Libro

meblarska

247

SM „Mlekovita”

mleczarska

138

Szkłomal

szklarska

89

Przetwórnia owoców i warzyw

spoŜywcza

50

Źródło: Dane pochodzą z Działów Personalnych wyŜej wymienionych zakładów.

Na potrzeby niniejszego opracowania zostało przeprowadzone badanie
sondaŜowe dotyczące rynku pracy w Lubawie. W roku 2008, w stosunku do 2006
roku nie odnotowano większych wahań w zatrudnieniu. Spadek zatrudnienia
zanotowały trzy firmy: Intek Sp. z o.o. o 9%, Libro o ok. 1,2% i SM „Mlekovita” o 10%.
Niewielki wzrost zatrudnienia moŜna zauwaŜyć w Swedwood Poland (o 5%), w
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Szynaka Meble – 7%, Lubawa S.A. - ok. 11% i w Przetwórni owoców i warzyw o 8%.
Szkłomal utrzymuje liczbę pracowników na takim samym poziomie.
Na podstawie tych danych moŜna oszacować, Ŝe w 2008 roku stopień
zatrudnienia znajduje się na ustabilizowanym poziomie, z niewielką tendencją
wzrostową (o ok. 3,5 %). Globalny kryzys ekonomiczny moŜe jednak zahamować ten
korzystny wzrost zatrudnienia.
Jednocześnie

wszyscy

pracodawcy,

których

dynamiczny

rozwój

jest

powiązany ze wzrostem zatrudnienia wskazują na braki wykwalifikowanej kadry na
lubawskim rynku pracy. Brakuje wykwalifikowanych tapicerów, mechaników,
elektryków i ślusarzy z uprawnieniami. Specjalistów wąskich dziedzin pracodawcy są
zmuszeni szukać poza Lubawą.
Z przeprowadzonych wywiadów z największymi pracodawcami w Lubawie
wynika, Ŝe sytuacja na rynku pracy w Lubawie jest zadowalająca. Potwierdzają to
takŜe dane Urzędu Pracy. Brakuje jednak miejsc pracy dla osób z wyŜszym
wykształceniem. Istniejące zakłady w ograniczonym stopniu są w stanie zapewnić
ścieŜkę rozwoju zawodowego osobom o wysokich kompetencjach. W ograniczonym
stopniu równieŜ mogą zaspokoić aspiracje finansowe młodych ludzi. W związku z
tym wielu młodych ludzi po ukończeniu nauki decyduje się na wyjazd do większych
miast czy teŜ za granicę.

2.2.2. Struktura podstawowych branŜ gospodarki znajdującej się na terenie
miasta Lubawa.
Struktura gospodarki wg wybranych sekcji PKD w Lubawie przyjmuje
niewielką

tendencję

wzrostową.

Z

poniŜszych

danych

trudno

wyrokować

o diametralnych zmianach w strukturze gospodarki w Lubawie. Jedyny niewielki
spadek odnotowano w 2007 r. w działalności finansowej i ubezpieczeniowej jednak
rok 2008 pokazuje juŜ tendencję wzrostową. Natomiast rozwija się przetwórstwo
przemysłowe, budownictwo oraz handel hurtowy i detaliczny, gdzie nastąpił
największy przyrost. PowyŜsze dane ukazują, iŜ zmiany w tempie przyrostu lub
spadku są raczej niewielkie, zwłaszcza w odniesieniu do lat 2002 - 2008, które
charakteryzowała dynamika zmian. Tempo wzrostu rynkowego związanego z
nagłymi duŜymi spadkami lub wzrostem w sumie zostało zatrzymane. Rynek się
ustabilizował i wszelkie zmiany w odniesieniu do roku 2002 są niewielkie, a zmiany
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obrazują tendencję wzrostową. Kryzys ekonomiczny, którego ostateczne skutki
trudno jednoznacznie dziś określić z pewnością wpłynie takŜe negatywnie na rozwój
rynku pracy w Lubawie.
Tab.8. Podmioty gospodarki narodowej wg wybranych sekcji PKD.
Wyszczególnienie
Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo

2002
16

2003
17

2004
17

2005
21

2006
23

2007
26

2008
28

Przetwórstwo przemysłowe

90

90

90

95

95

98

99

Budownictwo
Handel hurtowy i detaliczny
Hotele i restauracje
Transport, gospodarka magazynowa i
łączność
Informacja i komunikacja

71
255
11

73
260
11

75
250
11

67
258
13

72
259
15

79
268
14

88
279
13

35

39

36

35

34

37

41

18

19

21

23

22

23

22

Działalność finansowa i
ubezpieczeniowa

90

97

101

109

112

105

109

Obsługa nieruchomości, wynajem i
usługi związane z prowadzeniem
działalności gosp.

3

3

3

3

3

3

3

Edukacja

21

24

23

22

23

25

24

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
31
30
33
Działalność usługowa komunalna,
42
43
44
pozostała
Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl

35

33

34

36

44

52

55

59

2.2.3. Ilość podmiotów gospodarczych w danych sektorach/trendy.
W 2008 roku działalność gospodarczą w Lubawie prowadziło 803 podmioty
gospodarcze, z czego 776 w sektorze prywatnym. Największe znaczenie w lokalnej
gospodarce

odgrywają

małe

i

średnie

przedsiębiorstwa,

które

zapewniają

najliczniejsze zatrudnienie i dochody.
Tab.9. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON wg
sektorów własności.
Sektor

W tym

Rok

Ogółem

publi
czny

prywatny

przedsiębiorst
wa państwowe

spółki
handlowe

spółdzielnie

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

685
708
706
727
745
769
803

36
36
37
36
37
36
27

649
672
669
691
708
733
776

2
2
2
1
1
0
0

17
19
19
20
23
23
22

8
8
8
7
7
7
7

osoby
fizyczne
prowadząc
e
działalność
541
561
555
576
581
603
643
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Źródło: Dane Urzędu Statystycznego w Olsztynie

W okresie od 2002 do 2008 na terenie Lubawy nastąpił ogólny wzrost
jednostek gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON. Liczba jednostek
z sektora publicznego przez okres 2002 - 2007 oscylowała między 36 a 37
podmiotów, natomiast rok 2008 przyniósł spory spadek, aŜ o 9 podmiotów.
Największy wzrost liczby nowo zarejestrowanych podmiotów nastąpił w sektorze
prywatnym i przez cały ten okres pokazuje tendencję wzrostową. DuŜy udział w tym
wzroście miały osoby fizyczne, które zaczęły prowadzić własną działalność
gospodarczą.

2.2.4. Przedsiębiorczość mieszkańców Lubawy.
Przedsiębiorczość

mieszkańców

miasta

moŜna

zmierzyć

wskaźnikiem

wyraŜonym ilością podmiotów gospodarczych w stosunku do ludności w wieku
produkcyjnym. Jest to kryterium wykorzystywane w większości badań nad
aktywnością społeczeństwa.
Wykres 2. Wskaźnik kształtowania się przedsiębiorczości w Lubawie (ilość
przedsiębiorstw na 1000 osób w wieku produkcyjnym).
Wskaźnik przedsiębiorczości w Lubawie
w latach 2002-2008

132
130,17

130

116

123,67

122,87

118

120,49

120

120,24

124
122

122,51

126

126,71

128

114
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl

Wskaźnik kształtowania się przedsiębiorczości w Lubawie od 2002 roku
systematycznie rośnie z wyjątkiem roku 2004, w którym to wystąpił prawie 2%
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spadek. Dynamika rozwoju gospodarczego mierzona jest za pomocą stosunku liczby
podmiotów gospodarczych na 1000 osób w wieku produkcyjnym.
Na tle powiatu iławskiego przedsiębiorczość mieszkańców Lubawy znacznie
się wyróŜnia. W porównaniu do całego województwa wskaźnik ten kształtuje się na
zbliŜonym poziomie. Kształtowanie się wskaźnika przedsiębiorczości w Lubawie na
tle powiatu iławskiego oraz województwa warmińsko - mazurskiego przedstawione
zostało w Tabeli 10.
Tab.10. Przedsiębiorczość Miasta Lubawy na tle powiatu
i województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2002-2008
Jednostka administracyjna

Rok

Miasto Lubawa
powiat iławski
województwo warmińskomazurskie
Miasto Lubawa
powiat iławski
województwo warmińskomazurskie
Miasto Lubawa
powiat iławski
województwo warmińskomazurskie
Miasto Lubawa

Ilość
przedsiębiorstw
685

Ludność w wieku
produkcyjnym
5 697

5 627

54 572

103,11

107 891

884 052

122,04

708

5 779

122,51

5 842

55 464

105,32

110 390

896 466

123,13

706

5 859

120,49

5 710

56 276

101,46

108 910

906 566

120,13

727

5 917

122,86

5 786

56 919

101,65

110 87

915 235

121,13

745

6 024

123,67

Przedsiębiorczość
120,23

2002

2003

2004

powiat iławski
województwo warmińskomazurskie

iławskiego

2005

Miasto Lubawa

powiat iławski
5 843
57 236
2006
województwo warmińsko111 311
920 645
mazurskie
Miasto Lubawa
769
6 069
powiat iławski
6 030
57 516
2007
województwo warmińsko106 453
924 185
mazurskie
Miasto Lubawa
803
6 169
powiat iławski
6 230
57792
2008
województwo warmińsko110 212
927 904
mazurskie
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z US w Olsztynie

102,09
120,91
126,71
104,84
115,19
130,17
107,80
118,77

2.2.5. Identyfikacja problemów.
Problemy natury gospodarczej dotyczące Miasta Lubawa:
1.

mała atrakcyjność turystyczna miasta powoduje, iŜ rozwój turystyki kształtuje
się na niskim poziomie;
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2.

mała tendencja wzrostowa podmiotów gospodarczych, gdzie tempo wzrostu
rynkowego związane z nagłymi, duŜymi spadkami lub wzrostami zostało
zatrzymane;

3.

ograniczone moŜliwości inwestycyjne ze względu na słabo rozwiniętą
infrastrukturę techniczną (zły stan dróg, słabo rozwinięta sieć gazowa, brak
atrakcyjnych terenów inwestycyjnych w centrum miasta).

2.3. Sfera społeczna.
2.3.1. Struktura demograficzna i społeczna/trendy.
Liczba ludności w Lubawie systematycznie rośnie. Zarówno liczba kobiet jak i
męŜczyzn uległa zwiększeniu. Widoczna jest przewaga liczby kobiet nad liczbą
męŜczyzn. Kształtowanie się liczby ludności w latach 2002-2008 wraz z
kształtowaniem się liczebności kobiet oraz męŜczyzn przedstawia poniŜsze
zestawienie.
Wykres 3. Liczba ludności w latach 2002-2008 ze względu na miejsce
zamieszkania.

4668

4706

4737

4751

4809

4829

4881

4498

4514

4540

4606

4627

4643

Kobiety
MęŜczyźni

2002

2003

2004

2005

2006

2007

9524

9456

9415

9291

9251

9204

Ogółem
9117

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

4449

Liczba ludności w latach 2002-2008 ze względu
na miejsce zamieszkania

2008

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl

W powiecie iławskim Lubawa jest jedynym miastem, którego liczba
mieszkańców systematycznie rośnie. W latach 2002 - 2008 liczba ludności w
Lubawie wzrosła o 4,27%, podczas gdy w Iławie spadła o 0,69%, a pozostałych
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miastach powiatu odnotowano: w Kisielicach spadek o 0,08%, w Suszu spadek o
1,55%, natomiast w Zalewie spadek aŜ o 4,59%.
Tab.11. Ludność Miasta Lubawa na tle innych miast powiatu iławskiego ze
względu na faktyczne miejsce zamieszkania w latach 2002-2008.
Miejscowość

2002

2003

Ludność w latach
2004
2005
2006

Miasto Iława

32571

32508

32491

32455

32308

32325

32347

Miasto
Lubawa

9117

9204

9251

9291

9415

9456

9524

Miasto
Kisielice

2236

2233

2222

2222

2197

2221

2234

Miasto Susz

5680

5633

5600

5595

5578

5550

5593

Miasto Zalewo
2209
2178
2163
2153
Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl

2171

2155

2112

2007

2008

PoniŜsza tabela przedstawia zestawienie danych dotyczących liczby ludności
oraz przyrost naturalny.
Tab.12. Przyrost naturalny Lubawy na tle powiatu i województwa.
Rok

Miasto Lubawa

Powiat iławski

2002
1
325
2003
71
335
2004
34
323
2005
40
322
2006
50
347
2007
41
381
2008
53
Brak danych
Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl

Województwo
warmińsko-mazurskie
2 804
2 471
2 241
2 355
2 494
2 696
Brak danych

Przyrost naturalny Lubawy zmienia się bardzo niesystematycznie. ChociaŜ
bezspornie przyrost naturalny wzrósł, podobnie jak liczba mieszkańców na
przestrzeni ostatnich 6 lat, to jednak dane nie pozwalają na określenie stałych
tendencji w tym zakresie. Swojego rodzaju kuriozum stanowił rok 2002, kiedy to
przyrost naturalny gwałtownie spadł do poziomu 1. Kolejny rok natomiast przyniósł
znaczny wzrost przyrostu naturalnego i był jak do tej pory rokiem przełomowym.
Analizując te dwa roczniki przyjęliśmy średni wynik, który jest porównywalny z innymi
rocznikami nowego wieku i potwierdza delikatną tendencję wzrostową. Przyrost
naturalny w ostatnich 6 latach w powiecie iławskim oraz w całym województwie
warmińsko – mazurskim równieŜ trudno jest usystematyzować. Wyraźnie zaznaczył
się spory wzrost wskaźnika w 2006 roku, co jest takŜe odzwierciedleniem tendencji
ogólnopolskiej. Rok 2007 w Lubawie przyniósł niewielki spadek w porównaniu z 2006
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roku, pomimo tego rok ten zgodnie z prognozami statystycznymi jest rekordowy
w nowym stuleciu pod względem przyrostu naturalnego w całej Polsce, co znajdzie
takŜe przełoŜenie na dane dotyczące społeczności lokalnej.
Od

2002

roku

systematycznie

maleje

liczba

ludności

w

wieku

przedprodukcyjnym – dzieci i młodzieŜy. W 2002 roku stanowiła ona ok. 25,2%
ludności Lubawy, a w roku 2008 juŜ tylko 22,27%. W związku z „przeistaczaniem się”
ludności z grupy wieku przedprodukcyjnego do grupy wieku produkcyjnego liczba
tych ostatnich systematycznie wzrasta i w 2008 r. podniosły się o 7,65% w stosunku
do 2002 r. Rozpatrując problem długofalowo, niepokój moŜe budzić spadający
wskaźnik osób w wieku przedprodukcyjnym, aczkolwiek jest on odzwierciedleniem
starzenia się całego społeczeństwa polskiego. W kontekście wzrostu przyrostu
naturalnego moŜna spodziewać się, Ŝe tendencja ta zostanie zahamowana.

Tab. 13. Mieszkańcy Lubawy w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym.
LATA
Ludność w wieku
2002

2003

2004

przedprodukcyjnym
2 302
2 276
2 244
produkcyjnym
5 697
5 779
5 859
poprodukcyjnym
1 118
1 149
1 148
Źródło: Dane statystyczne Urzędu Statystycznego w Olsztynie

2005

2006

2007

2008

2 201
5 917
1 173

2 189
6 024
1 202

2 166
6 069
1 221

2 121
6 169
1 234

Struktura ludności według ekonomicznych grup wiekowych w mieście Lubawa
jest zbliŜona do takiej samej struktury w odniesieniu do powiatu iławskiego
i województwa warmińsko - mazurskiego.

Dochody i wydatki gospodarstw domowych są jednymi z najwaŜniejszych
elementów charakteryzujących warunki Ŝycia ludności. Są one przedmiotem stałych
badań statystycznych prowadzonych przez GUS i na ich podstawie róŜne instytucje
naukowo - badawcze dokonują oceny sytuacji materialnej ludności. W badaniach
budŜetów gospodarstw domowych GUS stosuje kryterium wyłącznego lub głównego
źródła utrzymania. Obok dochodów z pracy najwaŜniejszym źródłem dochodów
gospodarstw domowych w Polsce są takŜe świadczenia emerytalne i rentowe, zasiłki
oraz świadczenia z pomocy społecznej.
Powszechny Spis Ludności 2002 wykazał, Ŝe 28% Polaków, deklarowało swe
utrzymanie

z

nie

zarobkowych

źródeł

(emerytury,

renty,

zasiłki).

Wśród
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utrzymujących się z nie zarobkowych źródeł blisko połowę stanowiły osoby
utrzymujące się głównie z emerytury (pracowniczej lub rolnej), a dla prawie co
czwartej osoby głównym źródłem utrzymania była renta z tytułu niezdolności do
pracy

(inwalidzka).

Natomiast

zasiłek

dla

bezrobotnych

w

ciągu

roku

poprzedzającego moment spisu stanowił główne źródło utrzymania dla 5,7% osób.
Według wyników spisu 2002 na 100 osób utrzymujących się głównie z własnych
dochodów pochodzących z pracy przypada 87 osób, których głównym źródłem
utrzymania jest nie zarobkowe źródło. W 1988 roku wskaźnik ten był znacznie niŜszy
i wynosił 40 na 100. Zwraca uwagę takŜe stosunkowo duŜy udział osób młodych
będących na utrzymaniu. Co czwarta osoba będąca w wieku produkcyjnym jest na
utrzymaniu, przy czym prawie co trzecia w wieku mobilnym. Znacznie gorzej sytuacja
przedstawia się dla kobiet niŜ dla męŜczyzn. W większości województw nieznacznie
wyŜszy odsetek utrzymujących się z nie zarobkowych źródeł dochodów stanowili
mieszkańcy wsi.

2.3.2. Rynek Pracy.
Liczba bezrobotnych
Brak pracy pozostaje jednym z najtrudniejszych problemów społecznoekonomicznych regionu. Rynek pracy w powiecie iławskim naleŜy do trudnych
zarówno pod względem popytu jak i podaŜy pracy. Powiat iławski składa się
z 7 jednostek administracyjnych tj.: Iława Miasto, Iława Gmina, Zalewo Miasto i
Gmina, Lubawa Miasto, Lubawa Gmina, Susz Miasto i Gmina oraz Kisielice Miasto i
Gmina.
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Tab. 14. Liczba bezrobotnych w jednostkach administracyjnych powiatu iławskiego w latach 2002-2008
Stan na
31.12.2002

Jednostki
administracyjne
Iława Miasto
Iława Gmina
Zalewo Miasto i Gmina
Lubawa Miasto
Lubawa Gmina
Susz Miasto i Gmina
Kisielice Miasto
i Gmina

Ogółem:

ogółem

3534

Stan na
31.12.2003

w
tym
kobiety
ogółem

Stan na
31.12.2004

w
tym
kobiety
ogółem

Stan na
31.12.2005

w
tym
kobiety
ogółem

Stan na
31.12.2006

w
tym
kobiety
ogółem

Stan na
31.12.2007

w
tym
kobiety
ogółem

Stan na
31.12.2008

w
tym
kobiety
ogółem

w
tym
kobiety

1195
1158
871
782
2260

2002
647
625
504
470
1264

3043
1209
1104
812
707
2161

1743
666
605
518
440
1155

2698
1077
1058
772
712
2048

1567
617
591
484
461
1110

2 585
1 082
978
750
719
1 974

1 552
629
564
478
467
1 120

2 085
987
830
661
612
1 623

1 340
635
505
414
423
914

1181
511
470
434
349
1098

734
302
307
266
223
707

1093
410
277
312
225
856

655
256
191
187
132
531

994

535

915

499

819

443

798

426

612

346

402

230

330

189

10794

6047

9951

5626

9184

5273

8 886

5 236

7 410

4 577

4445

2769

3503

2141

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PUP w Iławie.
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Poziom bezrobocia w powiecie iławskim sukcesywnie spada. O ile w styczniu
2008 r. liczba bezrobotnych była na poziomie 4740 osób, to na koniec
analizowanego roku w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie zanotowano
3503 bezrobotnych, w tym 2141 kobiet.
Procentowy udział kobiet w liczbie bezrobotnych ogółem wynosi 61,1% i jest
niŜszy niŜ w roku poprzednim o 1,2 %.
Od trzech lat zauwaŜalna jest poprawa sytuacji na regionalnym rynku pracy,
dynamika wzrostu bezrobocia w powiecie iławskim systematycznie spada, co zostało
przedstawione w poniŜszej tabeli.
Tab. 15. Dynamika wzrostu bezrobocia w powiecie iławskim.
Liczba
Wzrost/spadek do % wzrost/spadek
Stan na 31.12
bezrobotnych
roku
do roku
PUP
poprzedniego
poprzedniego
2002
10 794
+ 372
3,6
2003

9 951

- 843

7,8

2004

9 184

- 767

7,7

2005

8 886

- 298

3,2

2006

7 410

-1 476

16,6

2007

4445

-2965

40,0

2008

3503

-942

21,2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PUP w Iławie.

Na koniec 2008 r. uprawnionych do zasiłku z Funduszu Pracy było 1010 osób,
w tym 536 kobiet. Kształtowało się to na poziomie 29,00% ogólnej populacji
bezrobotnych. W porównaniu z końcem grudnia roku poprzedniego odnotowano
spadek o 140 osób.
Tab. 16 Liczba bezrobotnych w powiecie iławskim ( stan na 31.12.).
Liczba bezrobotnych
w tym osoby z prawem do zasiłku
Lata
ogółem
kobiety
ogółem
kobiety
2002
10794
6047
2114
812
2003

9951

5626

1807

722

2004

9184

5273

1772

703

2005

8886

5236

1853

749

2006

7410

4577

1435

613

2007

4445

2769

1150

558

2008

3503

2141

1010

536
56
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PUP w Iławie.

Bilans Bezrobotnych – napływ i odpływ w powiecie Lubawskim
Napływ
W 2008r. w Urzędzie Pracy zarejestrowało się 7798 osób, w tym 3923 kobiety.
Jest to o 649 osób mniej niŜ na przestrzeni 12 miesięcy roku poprzedniego.
Podstawowym składnikiem napływu były ponowne rejestracje: 6364 osoby. Po raz
pierwszy zarejestrowało się około 18% z ogółu napływu bezrobotnych do ewidencji
urzędu. Po podjętych próbach aktywizacji zawodowej zarejestrowało się 1065 osób
tj. o 204 osoby mniej niŜ w 2007 roku.
Odpływ
Pozytywnym jest fakt, Ŝe w 2008 roku odnotowano najwyŜszą od czterech lat
liczbę wyrejestrowań z ewidencji bezrobotnych. Na przestrzeni 12 miesięcy 2008 r.
wyłączono z ewidencji Urzędu Pracy 8 740 bezrobotnych, tj. o 2672 osób mniej niŜ
przed rokiem.
Głównymi składowymi bilansu odpływu jest liczba podejmujących pracę oraz
liczba osób wyłączonych z powodu nie potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy.
Z ogółu wyłączonych około 49,5% stanowili bezrobotni, którzy podjęli pracę,
w tym 16% osób podjęło pracę subsydiowaną. Jest to o 1177 osób mniej niŜ na
przestrzeni całego 2007 roku. W 2008 roku 533 osób posiadało uprawnienia do
dodatku aktywizacyjnego, poniewaŜ podjęły zatrudnienie z własnej inicjatywy.
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Wykres 4. Płynność bezrobocia w powiecie iławskim w latach 2002-2008.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PUP w Iławie.

Charakterystyka bezrobotnych w mieście Lubawa na tle powiatu iławskiego.
Bezrobotni według wieku w mieście Lubawa
W powiecie iławskim w końcu 2008 roku osoby młode (18 - 24 lata i 25 - 34
lata) stanowiły najwyŜszy odsetek w liczbie zarejestrowanych ogółem, odpowiednio
24% i 31%. Wśród kobiet najliczniejsza grupa była w przedziale wiekowym 25 - 34
lata – 729 osób, co stanowi 34 punkty procentowe. W mieście Lubawa w końcu 2008
roku osoby młode (25 - 34 lata) stanowiły najwyŜszy odsetek w liczbie
zarejestrowanych ogółem, tj. 31,09%. Następną grupą były osoby pomiędzy 45 - 54
rokiem i stanowiły 25,64% ogółu zarejestrowanych. Wśród kobiet najliczniejsza grupa
była w przedziale wiekowym 25 - 34 lata – 60 osób, co stanowi odpowiednio 32,08
punkty procentowe.

Bezrobotni według poziomu wykształcenia w mieście Lubawa
W powiecie iławskim i w mieście Lubawa najliczniejszą grupę stanowili
bezrobotni z wykształceniem gimnazjalnym i poniŜej – 35,2% powiat i 34,61% miasto
Lubawa. Wśród tych bezrobotnych o najniŜszym wykształceniu 30% w powiecie
iławskim pozostawało bez pracy od 1 do 3 miesięcy, natomiast w mieście Lubawa
procent ten stanowił 27,24. Drugą grupę pod względem wielkości stanowili
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bezrobotni z wykształceniem zasadniczym zawodowym –

28,86% w powiecie

i 31,09 w mieście Lubawa ogółu zarejestrowanych osób.
Bezrobotne kobiety są lepiej wykształcone od męŜczyzn. W końcu grudnia
2008

roku

wykształceniem

wyŜszym

w

powiecie

legitymowało

się

6,72%

zarejestrowanych kobiet i 5,13% zarejestrowanych męŜczyzn. Wykształcenie
policealne i średnie zawodowe posiadało 23,77% populacji kobiet i 17,54%
męŜczyzn, natomiast średnie ogólnokształcące posiadało 10,04% bezrobotnych
kobiet i 6,02% bezrobotnych męŜczyzn.
Natomiast w mieście Lubawa sytuacja ta przedstawia się następująco. W
końcu grudnia 2008 roku wykształceniem wyŜszym w mieście Lubawa legitymowało
się 8,56% zarejestrowanych kobiet i 8% zarejestrowanych męŜczyzn. Wykształcenie
policealne i średnie zawodowe posiadało 19,79% populacji kobiet i 12,8% męŜczyzn,
natomiast średnie ogólnokształcące posiadało 9,62% bezrobotnych kobiet i 8%
bezrobotnych męŜczyzn.

Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy w mieście Lubawa
W ewidencji urzędu pracy w powiecie iławskim najmniejszy odsetek był wśród
bezrobotnych pozostających bez pracy do 12 - 24 miesięcy (9,7% ogółu
bezrobotnych w powiecie iławskim i 8,33% w mieście Lubawa), a największy wśród
osób pozostających bez pracy od 1 do 3 miesięcy – 32% w powiecie iławskim
i 27,24% w mieście Lubawa. Osoby oczekujące na podjęcie zatrudnienia powyŜej 24
miesięcy stanowiły 12,6% ogółu zarejestrowanych w powiecie iławskimi i 10,57% w
mieście Lubawa. Liczba ta zmniejszyła się o 11,67% w powiecie iławskim i o 7,4% w
mieście Lubawa w porównaniu roku poprzedniego.
Podobna sytuacja kształtowała się wśród bezrobotnych kobiet. Największą
populację tworzyły kobiety pozostające bez pracy od 1 do 3 miesięcy – 29,51%,
tj. 632 osoby w powiecie iławskim i 23,53%, tj. 44 osoby w mieście Lubawa. Najmniej
kobiet oczekiwało na podjęcie pracy do 1 miesiąca – 186 osób w powiecie iławskim
i 12 kobiet w mieście Lubawa.
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Tab. 17 Struktura bezrobotnych w mieście Lubawa.
2002
OGÓŁEM BEZROBOTNI

OGÓŁEM

2003

KOBIETY

OGÓŁEM

KOBIETY

2004
OGÓŁEM

czas pozostawania
wykształcenie
bez pracy

wiek

871
504
812
518
772
227
129
195
152
190
234
149
229
144
226
219
126
185
83
157
169
91
189
56
183
17
9
12
5
15
5
2
1
20
14
23
14
22
wyŜsze
polic. i średnie zaw.
149
103
126
90
145
śr. ogólnokształcące
54
36
78
58
80
zasadnicze zawodowe
318
166
265
165
259
gimnazjalne i poniŜej
330
185
320
191
266
35
9
38
16
40
do 1 m-ca
od 1-3 m-cy
103
44
116
57
82
od 3-6 m-cy
121
58
103
63
116
od 6-12 m-cy
156
83
131
84
137
od 12-24 m-cy
155
90
152
91
131
powyŜej 24 m-cy
301
220
272
207
266
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PUP w Iławie.
15-17 lat
18-24 lat
25-34 lat
35-44 lat
45-54 lat
55-59 lat
60-64 lata

2005

2006

2007

2008

KOBIETY

OGÓŁEM

KOBIETY

OGÓŁEM

KOBIETY

OGÓŁEM

KOBIETY

OGÓŁEM

KOBIETY

484
123
149
108
99
5
19
98
60
144
163
13
40
64
76
87
204

750
180
226
152
170
20
2
22
136
93
243
256
28
97
99
138
132
256

478
119
161
94
98
6
14
95
67
141
161
14
51
61
76
81
195

661

414

434

266

312

187

-

-

164
184
130
156
25
2
25
99
89
211
237
31
118
110
104
93
205

107
121
87
91
8
16
74
65
118
141
11
59
55
63
67
159

85
136
84
99
24
6
15
80
47
128
164
40
80
81
89
66
78

60
97
52
51
6
13
58
36
72
87
17
48
51
53
44
53

67
97
49
80
15
4

47
60
27
49
4
-

26
53
28
97
108

16
37
18
59
57

40
85
64
64
26
33

12
44
42
45
23
21
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Tab. 18 Struktura bezrobotnych w powiecie iławskim.
2002
PUP IŁAWA

2003

6047

9951

5626

9184

5273

8886

5236

7410

4577

1
3216
2913
2421
2055
164
24
234
2010
499
3855
4196

1706
1777
1378
1115
71
159
1327
372
1844
2345

2793
2772
2159
2021
184
22
312
1857
523
3367
3892

1526
1693
1261
1064
82
215
1242
386
1650
2133

2453
2630
1893
1978
210
20
289
1814
552
3030
3499

1393
1609
1122
1068
81
203
1194
403
1527
1946

x
2350
2475
1771
1976
284
30
278
1821
617
2910
3260

x
1357
1591
1075
1108
105
197
1201
450
1517
1871

x
1996
2016
1410
1663
292
33
279
1456
643
2262
2770

x
1242
1346
904
968
117
186
994
498
1257

do 1 m-ca
660
228
635
271
620
od 1-3 m-cy
1355
578
1278
569
1309
od 3-6 m-cy
1295
632
1189
594
1133
od 6-12 m-cy
1670
811
1464
675
1382
od 12-24 m-cy
2057
1014
1748
901
1404
powyŜej 24 m-cy
3757
2784
3637
2616
3336
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PUP w Iławie.

251
548
595
694
767
2418

512
1506
1167
1492
1256
2953

200
691
639
789
726
2191

405
1252
1126
1219
1169
2239

wiek

kobiety

ogółem

kobiety

ogółem

2008

2007

10 794

wykształcenie

ogółem

2006

kobiety

czas
pozostawania
bez pracy

kobiety

2005

ogółem

15-17 lat
18-24 lat
25-34 lat
35-44 lat
45-54 lat
55-59 lat
60-64 lata
wyŜsze
polic. i średnie zawod.
śr. ogólnokształcące
zasadnicze zawodowe
gimnazjalne i poniŜej

ogółem

2004

kobiety

1642
155
592
668
660
749
1753

ogółem

kobiety

ogółem

kobiety

4445

2769

3503

2141

X
1017
1274
828
1042
247
37
195
922
356
1328
1644

X
650
910
522
599
88
139
645
269
745
971

X
856
1094
596
741
194
22
214
748
297
1011
1233

X
538
729
389
423
62
144
509
215
547
726

419
932
726
751
537
1080

161
492
435
455
360
866

476
1125
591
529
340
442

186
632
350
361
262
350
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Statystycznie w całym województwie warmińsko – mazurskim liczba bezrobotnych
kobiet w stosunku do bezrobotnych męŜczyzn jest zaledwie o kilka procent wyŜsza.
Najtrudniejszym wyzwaniem Urzędów pracy jest mobilizacja zawodowa kobiet w wieku
40 - 60 lat. Kobiety młodsze są duŜo bardziej aktywne, mobilne, chętniej biorą udział
w szkoleniach i samodzielnie szukają pracy. Kobiety powyŜej 40 roku Ŝycia są częściej
dotknięte długotrwałym bezrobociem (powyŜej 24 miesięcy) i w związku z tym są
zrezygnowane, nie wykazują inicjatywy w poszukiwaniu pracy i raczej nie są skłonne
podnosić swoich kwalifikacji zawodowych.

Stopa bezrobocia
Stopa bezrobocia w powiecie iławskim na koniec grudnia 2008r. wynosiła 10,3%
(przy średniej w województwie 16,8% i w kraju 9,5%). Oznacza to, Ŝe na 100 osób
aktywnych zawodowo przypadało 11 osób bezrobotnych.
W dalszym ciągu powiat jest w czołówce powiatów w województwie warmińsko mazurskim o najniŜszej stopie bezrobocia. Biorąc pod uwagę rok 2008, to w porównaniu
do grudnia 2007 roku stopa bezrobocia w powiecie iławskim spadła o 2,5 %.
Tab.19 Stopa bezrobocia w powiecie iławskim na tle województwa i kraju w
latach 2002-2008.
wyszczególnienie
2002 2003 2004
2005
2006
2007
2008
powiat
26,3 25,7
24,6
23,8
22,0
12,8
10,3
województwo
28,8 28,3
29,2
27,5
23,7
19,0
16,8
kraj
18,1
18
19,1
17,6
14,9
11,4
9,5
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PUP w Iławie.

Od 2002 roku bezrobocie w województwie, powiecie i mieście Lubawa
systematycznie spada. Zdecydowanie jednak naleŜy podkreślić róŜnicę pomiędzy stopą
bezrobocia w województwie oraz w samej Lubawie, wskaźnik dla miasta jest
zdecydowanie niŜszy. WiąŜe się to głównie z inwestycjami, które miastu udało się
pozyskać w ciągu ostatnich 10 lat. Zakłady pracy dzięki atmosferze „przyjaznej
inwestorom” mogą się rozwijać i podnosić poziom zatrudnienia.
Sytuacja w Lubawie jest zadowalająca, poniewaŜ osoby aktywnie poszukujące
pracy podnoszą swoje kwalifikacje i nie pozostają długo w rejestrze bezrobotnych. Osoby
długotrwale pozostające bez pracy znajdują często zatrudnienie w szarej strefie i są
zainteresowane „pomocą” UP jedynie w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego. Szara
strefa obejmuje nie tylko prace sezonowe, ale teŜ wiele mniejszych zakładów pracy.
Powiatowy Urząd Pracy prowadzi aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w postaci
prac interwencyjnych, staŜy, szkoleń, przygotowań zawodowych, prac społecznie
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uŜytecznych, dotacji na dodatkowe miejsca pracy dla zakładów pracy i dotacji na
rozpoczęcie działalności dla bezrobotnych. Dzięki podejmowanym działaniom oraz
rozwojowi zakładów pracy zgodnie z dotychczasową tendencją stopa bezrobocia
systematycznie spada.
Prognozowane zmiany w zatrudnieniu będą polegać głównie na stałym wzroście
zatrudnienia w produkcji i usługach rynkowych. Tworzenie warunków przestrzennych,
ekonomicznych i podejmowanie wszelkich działań na rzecz rozwoju tych działalności
powinno stanowić nadrzędny cel w działaniach samorządu gminy. Istniejące problemy
zatrudnienia potwierdzają pilną konieczność aktywizacji społeczno - gospodarczej
miasta. Redukcja bezrobocia i w jego konsekwencji niekorzystnych zjawisk społecznych
zaleŜy nie tylko od starań samorządu gminy, ale równieŜ od polityki ekonomicznej
państwa oraz od radykalnej poprawy sytuacji na rynkach pracy w sąsiednich miastach
powiatowych.

2.3.3. Określenie grup społecznych wymagających wsparcia w ramach programu
rewitalizacji.
Problemy pedagogiczne dzieci i młodzieŜy szkolnej w Lubawie
Obraz problemów pedagogicznych dzieci i młodzieŜy szkolnej w Lubawie powstał
w oparciu o
oświatowej

opinię szkolnego pedagoga z Zespołu Szkół – największej placówki
w Lubawie. Zdaniem mgr Beaty Pańczak, pedagoga z 16 letnim

doświadczeniem, najczęstsze problemy pedagogiczne są skutkiem: wagarów, trudności
związanych ze złą sytuacją materialną rodzin, konfliktów rówieśniczych, uzaleŜnień w
rodzinie i biorących się z tego kłopotów, takich jak: przemoc, trudności finansowe,
agresywne zachowanie. DuŜą grupę młodzieŜy przejawiającą róŜnego rodzaju
negatywne zachowanie stanowią uczniowie pochodzący z rodzin rozbitych, bądź
niepełnych. Coraz bardziej powszechnym problemem jest uŜywanie przez młodzieŜ
(często nieletnią) alkoholu jako środka niezbędnego do dobrej zabawy oraz spora grupa
młodych ludzi eksperymentująca z narkotykami. W roku szkolnym z pomocy pedagoga,
w róŜnych sprawach, począwszy od pomocy w wypełnianiu wniosków o stypendia,
a kończąc na myślach samobójczych, korzysta średnio około 15% uczniów.
W ciągu ostatnich 10 lat niektóre negatywne uwarunkowania problemów
pedagogicznych straciły na znaczeniu, podczas gdy inne stały się szczególnie dotkliwe.
Coraz więcej jest ujawnianych przez młodzieŜ sytuacji konfliktowych w rodzinach,
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nierzadko zdarzeń związanych z przemocą. Coraz więcej uczniów zgłasza się po pomoc
w związku z trudnościami emocjonalnymi, nie radzeniu sobie z problemami codzienności
lub teŜ szukają informacji o pomocy specjalistycznej. Na pewno na znaczeniu stracił
problem palenia tytoniu przez młodzieŜ, poniewaŜ zajęcia profilaktyczne i medialne
kampanie nie wpłynęły na zmniejszenie problemu i społeczeństwo zaczęło traktować
takie zachowanie jako normę. Sporadycznie na terenie Zespołu Szkół zdarzają się
sytuacje wymuszania, bądź gnębienia uczniów przez rówieśników, ale w pracy pedagoga
nie stanowi to jednak znaczącego problemu. Niestety w minionych latach ujawniło się
coraz więcej przypadków eksperymentowania młodzieŜy z narkotykami. Około 1%
uczniów znajduje się pod nadzorem kuratora. Najczęściej jest to młodzieŜ nieletnia, która
wchodzi w konflikt z prawem w związku z uŜywaniem i naduŜywaniem alkoholu oraz
narkotyków (uŜywanie, udostępnianie, informowanie o moŜliwości zakupu itp.) Są to
główne przyczyny nadzoru kuratora w ostatnich latach.
Widać takŜe dobitnie pogorszenie warunków materialnych w rodzinach na
przestrzeni ostatnich kilkunastu lat i w związku z tym
przypadków

organizowania

róŜnych

form

pomocy

odnotowuje się coraz więcej
materialnej

lub

finansowej.

Zdecydowanej poprawie uległ natomiast wizerunek ucznia w czasie uroczystości
szkolnych i państwowych, młodzieŜ większą uwagę zwraca na estetykę wyglądu, takŜe
w czasie codziennych zajęć lekcyjnych.
W duŜej mierze wpływ na większość problemów ma kryzys instytucji rodziny.
Zdaniem pedagoga coraz częściej moŜna zauwaŜyć brak konsekwencji w działaniach
obojga rodziców i brak korelacji w działaniach pomiędzy rodzicami a szkołą. Często
postawa ,,roszczeniowa” z obu stron uniemoŜliwia poprawną komunikację. Coraz
częściej zdarza się takŜe, Ŝe rodzice ,,dla dobra” dziecka kryją jego niewłaściwe
zachowanie

w

obawie

przez

poniesieniem

przez

dziecko

konsekwencji

(np. usprawiedliwianie nieobecności w przypadkach, gdy są to ewidentne wagary).
Niestety zainteresowanie postępami dzieci w nauce lub teŜ ich szkolnym problemami
pojawia się nierzadko dopiero na koniec roku szkolnego bądź w przypadkach wezwań do
szkoły, gdy pojawiają się juŜ powaŜniejsze kłopoty. Rodzice z reguły nie wykazują
inicjatywy w kontaktach ze szkołą. Nagminna staje się ,,bezradność rodzicielska”.
Dzieciom i młodzieŜy coraz dotkliwiej brakuje wzorców do naśladowania, autorytetów
wzbudzających respekt i szacunek. Brak teŜ motywacji nie tylko do nauki, ale teŜ do
podejmowania jakiegokolwiek wysiłku zmierzającego do osiągnięcia wyznaczonych
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celów. Większości młodzieŜy brakuje perspektyw i celów Ŝyciowych, rozbudzonych
aspiracji czy zainteresowań.
Wiele problemów pedagogicznych bierze się z niedostatecznego przygotowania
młodych nauczycieli w sferze wychowawczej, którzy wykazują głównie nastawienie na
dydaktykę i realizację materiału. Środowisko nauczycieli równieŜ boryka się ze swoimi
problemami mającymi przełoŜenie na poziom pracy. Często brakuje zaangaŜowania,
a po pewnym czasie pojawia się wypalenie zawodowe oraz niska motywacja. Tak jak
wszędzie zdarzają się „nauczyciele z przypadku”, którzy traktują ucznia przedmiotowo,
a nie podmiotowo. Niski status nauczyciela jako zawodu, który jest w dodatku opłacany
na niewystarczającym poziomie pogłębia kryzys wartości pedagogicznych.
Pracę wychowawczą z młodzieŜą utrudnia bardzo często ograniczony kontakt
wychowawcy ze swoimi wychowankami. W większości placówek godziny wychowawcze
odbywają się co drugi tydzień, co przekłada się na brak odpowiedniego kontaktu
pomiędzy zainteresowanymi stronami. Natomiast kontakt indywidualny utrudniony jest
poprzez duŜą liczebność klas - często ponad trzydziesto osobowych. ZauwaŜalny jest
takŜe brak wzajemnego przepływu informacji pomiędzy instytucjami tj.: szkoła – policja –
MOPS – GOPS - Sąd Rodzinny. W związku z tym brak jest wzajemnej korelacji
w działaniu podstawowych jednostek dbających o dobro i przyszłość dorastającego
społeczeństwa.
Przedstawiona sytuacja w gruncie rzeczy jest obrazem kryzysu, który dotknął całe
szkolnictwo. Analogiczne problemy odnajdziemy z pewnością w kaŜdej polskiej szkole.
Niepokojąco jednak kryzys wartości pedagogicznych pogłębia się na skutek pogłębienia
kryzysu wartości rodzinnych. Aby zapobiegać szkolnym kłopotom dzieci i młodzieŜy
naleŜy:
 podjąć działania zmierzające do zwiększenia zainteresowania rodziców sytuacją
szkolną ich dzieci oraz naleŜy podjąć działania powodujące usprawnienie dialogu
pomiędzy szkołą i rodzicami; wypracowania modelu wzajemnej współpracy
i partnerstwa pomiędzy rodzicami a nauczycielami;
 podjąć działania mające na celu podniesienie świadomości i wiedzy rodziców
z zakresu problemów współczesnej młodzieŜy (np. uzaleŜnień);
 podjąć działania zmierzające do zwiększenia zaufania młodzieŜy do dorosłych
(zainteresowanie ich problemami, nie lekcewaŜenie ich opinii, stworzenie
pozytywnej atmosfery do rozmowy);
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 podjąć działania mające na celu podnoszenie kwalifikacji i kompetencji
zawodowych nauczycieli w sferze wychowawczej;
 podjąć działania kreujące pozytywny wizerunek nauczyciela i wychowawcy.
Problemy pedagogiczne młodzieŜy w Lubawie związane są często z niską
jakością

Ŝycia

rodzin,

niskim

statusem

materialnym,

przemocą,

patologiami

i niewydolnością wychowawczą rodziców. Aby zapobiec narastającym problemom naleŜy
między innymi stworzyć dzieciom i młodzieŜy atrakcyjne formy spędzania czasu
wolnego, tak aby z poŜytkiem dla swojego rozwoju intelektualnego mogli wykorzystać
swój wolny czas. Z pewnością pozytywnie i motywująco wpłynąłby stworzony przez
szkoły system stypendiów naukowych. Niezbędne jest takŜe stworzenie programu
współpracy rodziców ze szkołą, organizowanie szkoleń skierowanych do rodziców
i opiekunów w zakresie niebezpieczeństwa uzaleŜnień dotykających coraz częściej
najmłodszą młodzieŜ. Niezbędne staje się takŜe skierowanie szkoleń do kadry
nauczycielskiej z zakresu komunikacji społecznej, rozwiązywania wszelkiego rodzaju
konfliktów oraz mediacji.
MłodzieŜ nie odnajdując wsparcia w rodzinie, szuka go wśród rówieśników albo
starszych kolegów, co niejednokrotnie doprowadza do kopiowania złych praktyk,
prowadzących do problemów, z którymi młodzieŜ nie potrafi sobie sama poradzić i często
teŜ nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji własnych wybryków.
Stałym miejscem spotkań młodych Lubawian są Łazienki Miejskie. Brak stałego
nadzoru nad parkiem oraz wcześniejszy brak systematycznych działań pielęgnacyjnych
ze strony miasta spowodowany ograniczonymi środkami i moŜliwościami doprowadziły
do tego, iŜ miejsce to od kilku lat sprawia wraŜenie „bezpańskiego”, co bez problemu
zostało wykorzystane przez dorastającą młodzieŜ. MłodzieŜ znalazła tam miejsce do
wspólnych imprez i wspólnego spoŜywania alkoholu, które niejednokrotnie kończą się
agresją, wandalizmem i interwencją policji. Łazienki zyskały złą sławę i są omijane przez
pozostałych mieszkańców. W planie rewitalizacji miasta koniecznością staje się
przywrócenie tego niegdyś przepięknego zakątka wszystkim mieszkańcom. Łazienki
z całą pewnością mogą odzyskać swój pierwotny charakter dzięki odpowiedniemu
zagospodarowaniu między innymi: renowacji alejek i ścieŜek spacerowych oraz
rowerowych, systematycznym zabiegom pielęgnacyjnym zieleni, placom zabaw dla
dzieci oraz stworzeniu odpowiedniej infrastruktury dla imprez kulturalnych. Dzięki temu
mieszkańcy miasta Lubawy, a takŜe goście przyjezdni mogliby spokojnie spędzić to
wolny czas, uczestnicząc w kulturalnych spotkaniach i innych organizowanych
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atrakcjach. KaŜdy zdaje sobie doskonale sprawę, iŜ przywrócenie Łazienek miastu
będzie wymagało szeregu innych zabiegów o podłoŜu społecznym (np. wypracowanie
modelu społecznej odpowiedzialności za dobro wspólne). Nie mniej jednak renowacja
będzie pierwszym krokiem do stworzenia korzystnego i bezpiecznego wizerunku miejsca
rekreacji i spędzenia wolnego czasu przez Lubawian.

2.3.4. Przestępczość w Lubawie i okolicach.
Przedstawione poniŜej dane dotyczą Miasta i Gminy Lubawa. Są to dane
zbierane i przetwarzane na potrzeby Policji i dają one faktyczny obraz przestępczości w
Lubawie i okolicach. Informacje te zostały przeanalizowane łącznie poniewaŜ w
pojedynczych sprawach trudno jednoznacznie zawęzić statystykę tylko do terenu miasta
(np. ze względu na miejsce popełnienia przestępstwa, miejsce zamieszkania
podejrzanych, przestępcy lub nawet kliku przestępców w danej sprawie).
Tab. 20. Wybrane kategorie przestępstw za rok 2002.
Podejrzani

stwierdzone
Rodzaj przestępstwa

Zabójstwo
Zgwałcenie
KradzieŜ cudzej rzeczy
- kradzieŜ kieszonkowa
- kradzieŜ samochodu
KradzieŜ z włamaniem
Rozbój i wymuszenie
rozbójnicze
- rozbój z bronią
PoŜar z winy umyślnej
Razem w/w przestępstwa
Uszczerbek na zdrowiu
Bójka lub pobicie
Uszkodzenie rzeczy
Krótk. zabór pojazdu
p-ko funkcjon. publicznemu
Ust. o przeciw. narkomanii
Oszustwo (Krym)
Oszustwo (gosp)
Fałszerstwo (Krym)
Fałszerstwo (gosp).
Korupcja
p-ko obrotowi gosp.
p-ko podat.akcyz.kks
Pozostałe z k.k.s
Przestępstwo drogowe
- art. 178 a § 1,2

%
wykrycia

ogółem

w tym nieletni

0
0
46
0
5
52

w tym
popełnion
e przez
nieletnich
0
0
1
0
0

0
0
17,4
0
32,1

0
0
7
0
16

0
0
2
0
0

3

0

66,7

2

0

0
1
102
4
3
3
5

0
1
0
1
0
0

0
x
100
100
66,7
0

0
25
4
13
1
0

0
2
0
4
0
0

7

0

100

2

0

3
13
2
10
0
2
5
0
0
73
69

0
0
0
0
0
0
0
0

100
84,6
100
50
100
100
100
100

2
9

0
0

4
1
6
73
69

0
0
0
0
0

ogółem
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PoŜar z winy nieumyślnej
0
Źródło: Powiatowa Komenda Policji w Iławie

-

-

-

-

Tab. 21. Wybrane kategorie przestępstw za rok 2003.
Podejrzani

stwierdzone
%
wykrycia

ogółem

w tym
nieletni

0
2
53
0
6
30

w tym
popełnion
e przez
nieletnich
0
0
1
0
1

0
50
24,5
0
33,3

0
1
17
0
12

0
0
4
0
1

1

0

0

0

0

- rozbój z bronią
0
PoŜar z winy umyślnej
0
86
Razem w/w przestępstwa
Uszczerbek na zdrowiu
3
Bójka lub pobicie
1
Uszkodzenie rzeczy
5
Krótk. zabór pojazdu
0
p-ko funkcjon. publicznemu
5
Ust. o przeciw. narkomanii
4
Oszustwo (Krym)
16
Oszustwo (gosp)
13
Fałszerstwo (Krym)
5
Fałszerstwo (gosp).
0
Korupcja
0
p-ko obrotowi gosp.
0
p-ko podat.akcyz.kks
0
Pozostałe z k.k.s
0
Przestępstwo drogowe
60
- art. 178 a § 1,2
55
PoŜar z winy nieumyślnej
1
Źródło: Powiatowa Komenda Policji w Iławie

2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

x
100
0
60
0
100
100
100
100
60
0
0
0
100
100
0

30
3
0
3
0
1
1
7
6
4
0
0
0
59
54
0

5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Rodzaj przestępstwa
ogółem
Zabójstwo
Zgwałcenie
KradzieŜ cudzej rzeczy
- kradzieŜ kieszonkowa
- kradzieŜ samochodu
KradzieŜ z włamaniem
Rozbój i wymuszenie rozbójnicze

Tab. 22. Wybrane kategorie przestępstw za rok 2004.
Podejrzani

stwierdzone
%
wykrycia

ogółem

w tym
nieletni

0
1
51
0
7
63

w tym
popełnion
e przez
nieletnich
1
0
0
1

100
19,6
0
34,9

1
12
5

1
1
1

13

5

76,9

9

4

1
0

0
0

100
-

1
-

0
-

Rodzaj przestępstwa
ogółem
Zabójstwo
Zgwałcenie
KradzieŜ cudzej rzeczy
- kradzieŜ kieszonkowa
- kradzieŜ samochodu
KradzieŜ z włamaniem
Rozbój i wymuszenie
rozbójnicze
- rozbój z bronią
PoŜar z winy umyślnej
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128
Razem w/w przestępstwa
Uszczerbek na zdrowiu
10
Bójka lub pobicie
8
Uszkodzenie rzeczy
8
Krótk. zabór pojazdu
2
p-ko funkcjon. publicznemu
11
Ust. o przeciw. narkomanii
3
Oszustwo (Krym)
2
Oszustwo (gosp)
2
Fałszerstwo (Krym)
12
Fałszerstwo (gosp).
0
Korupcja
3
p-ko obrotowi gosp.
1
p-ko podat.akcyz.kks
0
Pozostałe z k.k.s
0
Przestępstwo drogowe
56
- art. 178 a § 1,2
56
PoŜar z winy nieumyślnej
1
Źródło: Powiatowa Komenda Policji w Iławie

7
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

x
100
50
62,5
50
100
100
50
100
100
100
100
0
100
100
100

27
10
14
7
1
6
3
1
4
5
1
2
0
54
54
1

7
1
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tab. 23. Wybrane kategorie przestępstw za rok 2005.
Podejrzani

stwierdzone
%
wykrycia

ogółem

w tym
nieletni

1
2
71
0
6
47

w tym
popełnion
e przez
nieletnich
0
0
4
0
0

100
100
36,1
16,7
21,3

1
1
31
2
10

0
0
5
0
0

3

0

100

2

0

0
0
4
0
0
1
0
0
3
0
0
0
0
0
2
2
1

x
100
100
69,2
33,3
100
100
75
94,7
90,9
100
100
100
50

45
6
13
11
1
10
27
6
10
12
3
72
64
1

5
0
0
1
0
0
3
0
0
0
0
2
2
1

Rodzaj przestępstwa
ogółem
Zabójstwo
Zgwałcenie
KradzieŜ cudzej rzeczy
- kradzieŜ kieszonkowa
- kradzieŜ samochodu
KradzieŜ z włamaniem
Rozbój i wymuszenie rozbójnicze

- rozbój z bronią
0
PoŜar z winy umyślnej
0
124
Razem w/w przestępstwa
Uszczerbek na zdrowiu
6
Bójka lub pobicie
6
Uszkodzenie rzeczy
13
Krótk. zabór pojazdu
3
p-ko funkcjon. publicznemu
9
Ust. o przeciw. narkomanii
26
Oszustwo (Krym)
8
Oszustwo (gosp)
19
Fałszerstwo (Krym)
11
Fałszerstwo (gosp).
0
Korupcja
0
p-ko obrotowi gosp.
2
p-ko podat.akcyz.kks
0
Pozostałe z k.k.s
0
Przestępstwo drogowe
72
- art. 178 a § 1,2
64
PoŜar z winy nieumyślnej
2
Źródło: Powiatowa Komenda Policji w Iławie
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Tab. 24. Wybrane kategorie przestępstw za rok 2006.
Podejrzani

stwierdzone

Zabójstwo
Zgwałcenie
KradzieŜ cudzej rzeczy
- kradzieŜ kieszonkowa

0
4
51
0

w tym
popełnion
e przez
nieletnich
0
1
-

- kradzieŜ samochodu

0

-

KradzieŜ z włamaniem

27

Rozbój i wymuszenie rozbójnicze

Rodzaj przestępstwa
ogółem

%
wykrycia

ogółem

w tym
nieletni

2
25
-

0
4
-

-

-

3

100
44,4
100 (2 po
podjęciu
z lat
ubiegłych
)
62,1

15

6

4

0

50

2

0

- rozbój z bronią
PoŜar z winy umyślnej
Razem w/w przestępstwa
Uszczerbek na zdrowiu
Bójka lub pobicie

1
87
5
2

0
4
0
0

100
x
100
100

1
45
5
5

0
10
0
1

Uszkodzenie rzeczy

9

1

66,7

7

2

Krótk. zabór pojazdu

3

1

66,7

2

1

p-ko funkcjon. publicznemu
Ust. o przeciw. narkomanii
Oszustwo (Krym)
Oszustwo (gosp)
Fałszerstwo (Krym)
Fałszerstwo (gosp).
Korupcja

13
16
5
3
4
0
0
2
0
0
83
65
2

0
3
0
0
0
0
1
1
0

100
100
40
100
100
100
98,8
100
50

9
14
2
4
4
1
82
64
1

0
5
0
0
0
0
1
1
0

p-ko obrotowi gosp.
p-ko podat.akcyz.kks
Pozostałe z k.k.s
Przestępstwo drogowe
- art. 178 a § 1,2
PoŜar z winy nieumyślnej
Źródło: Powiatowa Komenda Policji w Iławie

Tab. 25. Wybrane kategorie przestępstw za rok 2007.
Podejrzani

stwierdzone
Rodzaj przestępstwa
ogółem
Zabójstwo
Zgwałcenie
KradzieŜ cudzej rzeczy
- kradzieŜ kieszonkowa
- kradzieŜ samochodu
KradzieŜ z włamaniem

0
0
29
0
1
21

w tym
popełnion
e przez
nieletnich
0
0
4
3

%
wykrycia

ogółem

w tym
nieletni

0
0
44,8
38,1

0
0
18
6

0
0
7
3
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Rozbój i wymuszenie rozbójnicze

1

0

100

1

0

- rozbój z bronią
PoŜar z winy umyślnej
Razem w/w przestępstwa
Uszczerbek na zdrowiu
Bójka lub pobicie

1

0

100

1

0

53
11
4

7
0
0

43,1
100
75

26
10
6

10
0
0

Uszkodzenie rzeczy

9

0

66,7

5

0

Krótk. zabór pojazdu

4

2

75

3

2

p-ko funkcjon. publicznemu
Ust. o przeciw. narkomanii
Oszustwo (Krym)
Oszustwo (gosp)
Fałszerstwo (Krym)
Fałszerstwo (gosp).
Korupcja

21
7
3
26
6
3
0
1
0
0
64
57
0

0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0

100
100
66,7
100
83,3
100
100
0
0
100
100
0

11
3
0
17
2
1
1
0
0
61
54
0

0
0
0
0
1
0
-

p-ko obrotowi gosp.
p-ko podat.akcyz.kks
Pozostałe z k.k.s
Przestępstwo drogowe
- art. 178 a § 1,2
PoŜar z winy nieumyślnej
Źródło: Powiatowa Komenda Policji w Iławie

0
0
1
1
0

Tab. 26. Wybrane kategorie przestępstw za rok 2008.
Podejrzani

stwierdzone
Rodzaj przestępstwa
ogółem
Zabójstwo
Zgwałcenie
KradzieŜ cudzej rzeczy
- kradzieŜ kieszonkowa
- kradzieŜ samochodu
KradzieŜ z włamaniem

0
4
40
0
4
25

Rozbój i wymuszenie rozbójnicze
- rozbój z bronią
PoŜar z winy umyślnej
Razem w/w przestępstwa
Uszczerbek na zdrowiu
Bójka lub pobicie

w tym
popełnion
e przez
nieletnich
0
0
2
-

%
wykrycia

ogółem

w tym
nieletni

0
1
20
-

0
0
4
-

2

0
100
50
0
56

15

2

3

0

100

3

0

2
78
6
5

0
0
4
0
3

100
0
56,9
100
100

2
0
39
6
11

0
0
6
0
6

Uszkodzenie rzeczy

13

1

76,9

8

1

Krótk. zabór pojazdu

2

1

50

1

1

p-ko funkcjon. publicznemu
Ust. o przeciw. narkomanii
Oszustwo (Krym)
Oszustwo (gosp)
Fałszerstwo (Krym)
Fałszerstwo (gosp).

17
26
10
17
5
4

10
0
0
0
0
0

100
100
90
100
60
100

11
15
7
24
3
4

6
0
0
0
0
0
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Korupcja
p-ko obrotowi gosp.
p-ko podat.akcyz.kks
Pozostałe z k.k.s
Przestępstwo drogowe
- art. 178 a § 1,2
PoŜar z winy nieumyślnej
Źródło: Powiatowa Komenda Policji w Iławie

Tak

jak

w

poprzednich

1
2
0
0
65
58
0

0
0
0
0
1
1
0

100
100

1
2

100
100
0

62
56
0

okresach,

działalność

przestępcza

0
0
0
0
0
0
0

na

terenie

podlegającym Posterunkowi Policji w Lubawie, charakteryzuje się drobnymi kradzieŜami i
kradzieŜami z włamaniem przy niewielkich stratach.
W 2007 roku stwierdzono dalszy znaczny spadek kradzieŜy cudzej rzeczy,
kradzieŜy z włamaniem w porównaniu do ubiegłych lat. Jednak juŜ 2008 rok wykazuje
tendencję wzrostową w odniesieniu do kradzieŜy. Przyczynę występowania kradzieŜy
moŜna dopatrywać się głównie po stronie osób pokrzywdzonych tj.
 pozostawienie otwartych drzwi w domach i mieszkaniach,
 pozostawienie torebek i kurtek z zawartością portfeli z dokumentami i pieniędzmi,
telefonów komórkowych w szatniach, na ladach sklepowych w barach, podczas
dyskotek, najczęściej pod wpływem alkoholu.
Obecnie w celu poprawy bezpieczeństwa w miejscach publicznych i na drogach w
bieŜącym roku jak i w latach następnych, Policja zakłada konsekwentną realizację zadań
wytyczonych w planie pracy, a więc:


nasilenie prac skierowanych na ujawnienie i represjonowanie wykroczeń

głównie o charakterze chuligańskim i popełnianych w stanie po uŜyciu alkoholu,
a takŜe przeciwko mieniu;


zdecydowane reagowanie na osoby uprzykrzające Ŝycie mieszkańców tj.

zaczepiające przechodniów, spoŜywające alkohol w miejscach publicznych,
grupy młodzieŜy lub osoby nietrzeźwe gromadzące się w parkach i innych
miejscach uŜyteczności publicznej;


zwiększenie ilości patroli w miejscach zagroŜonych;



zwiększenie nacisku na realizację programów z zakresu prewencji

kryminalnej celem zapobiegania zachowaniom przestępczym.
Analiza przedstawionych danych nasuwa następujące wnioski:


Największą liczbę popełnianych przestępstw stanowią przestępstwa drogowe, w tym
prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu.
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Wykres 5. Przestępstwa drogowe w latach 2002-2008.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowej Komendy Policji w Iławie

−

Uwagą zwraca statystyka roku 2004 oraz 2005 ze względu na duŜo wyŜszą niŜ w
pozostałych latach liczbę popełnionych przestępstw najbardziej niebezpiecznych.

−

W roku 2005 mieliśmy takŜe do czynienia z duŜo wyŜszą statystyką w przypadku
przestępstw związanych z łamaniem Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii (26
zdarzeń w tym 3 popełnione przez nieletnich). Widać wyraźnie, Ŝe problem
związany z łamaniem Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii jest w policyjnych
statystykach dość „świeŜy”. Nie znaczy to jednak, Ŝe nie istniał wcześniej. MoŜna
przypuszczać, Ŝe „biznes” narkotykowy zataczał coraz szersze kręgi, aŜ doszło do
eskalacji problemu odzwierciedlonej w statystyce policyjnej. Statystyka ta z
pewnością nie ma całkowitego odzwierciedlenia w stanie istniejącym, niemniej
jednak problem narkomanii jest bardzo waŜnym problemem, którego nie moŜna
lekcewaŜyć i naleŜy dołoŜyć wszelkich starań, aby dla dorastającej młodzieŜy
prowadzić zajęcia pokazujące skutki brania narkotyków przy jednoczesnym
wypełnieniu im wolnego czasu zajęciami kształtującymi ich osobowość.

−

Osoby nieletnie coraz częściej pojawiają się w statystykach policyjnych jako
sprawcy przestępstw oraz jako podejrzani o popełnienie przestępstw (w
poniŜszych procentowych wyliczeniach zostały pominięte przestępstwa drogowe).
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Wykres 6. Nieletni przestępcy w statystykach policyjnych w latach 2002-2008.
Przestępstwa popełnione przez nieletnich w stosunku do ogólnej liczby
popełnionych przestępstw (z wykluczeniem przestępstw drogowych)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowej Komendy Policji w Iławie

Wykres 7. Nieletni podejrzani w statystykach policyjnych w latach 2002-2008.
Nieletni podejrzani o popełnione przestępstwa w stosunku do ogólnej
liczby podejrzanych (z wykluczeniem przestępstw drogowych)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowej Komendy Policji w Iławie



Pomimo tego, Ŝe liczba poszczególnych przestępstw popełnionych przez nieletnich
nie jest szokująca to jednak rośnie odsetek nieletnich sprawców w ogólnej liczbie
przestępstw danej kategorii.
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Tab. 27. Przestępstwa popełnione przez nieletnich w latach 2002- 2008.
przestępstwa
popełnione przez
nieletnich

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

liczba zdarzeń oraz odsetek wśród ogólnej liczby sprawców
przestępstw danej kategorii
kradzieŜ cudzej rzeczy

1 (2%)

kradzieŜ z włamaniem
bójka lub pobicie
zgwałcenie
rozbój i wymuszenie
rozbójnicze

1 (1,9%)

4 (5,6%)

1 (3,3%) 1 (1,6%)

1 (2%)

4(13,79%)

2(20%)

3 (11%) 3(14,28%)

2(8%)

1 (33%)

3(60%)
1 (100%)
5
(38,5%)

łamanie Ustawy o
Przeciwdziałaniu
Narkomanii
uszkodzenie rzeczy

3
(37,5%)

3
(11,5%)

3
(18,7%)

1 (7,8%)

1 (11%)

krótkotrwały zabór
1 (33%)
2(50%)
pojazdu
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowej Komendy Policji w Iławie.

1(7,69%)
1(50%)

2.3.5. Organizacje pozarządowe.
Na terenie Miasta Lubawa działają następujące organizacje pozarządowe, które
mają wpływ na rozwój miasta.
1) Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubawskiej w Lubawie
ul. Rzepnikowskiego 44, 14-260 Lubawa
2) Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Lubawie
14-260 Lubawa, ul. Rzepnikowskiego 44
3) Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Lubawie
ul. Pomorska 17, 14-260 Lubawa
4) Lubawskie Towarzystwo Producentów Trzody w Lubawie
ul. Łąkowa 6, 14-260 Lubawa
5) Stowarzyszenie na Rzecz Ośrodka Aktywności w Lubawie
ul. Kupnera 18, 14-260 Lubawa
6) Polski Związek Emerytów i Rencistów i Inwalidów Oddział Miejski
ul. Gdańska 36, 14-260 Lubawa
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7) Polski Zwiazek b. Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów
Koncentracyjnych
Koło Miejskie ul. Rzepnikowskiego 9 a , 14-260 Lubawa
8) Klub Sportowy "MOTOR"
ul. Grunwaldzka 18, 14-260 Lubawa, adres do korespondencji ul. Towarowa 5
9) Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Ziemi Lubawskiej
ul. Rynek 2, 14-260 Lubawa
10) "LUKS" COPERNICUS
ul. Św. Barbary 45, 14-260 Lubawa
11) MLKS "SOKÓŁ"
ul. 19 stycznia 25, 14-260 Lubawa
12) Stowarzyszenie Twórców Kultury Ziemii Lubawskiej
ul. Rzepnikowskiego 44, 14 - 260 Lubawa
13) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "KOPERNIK"
Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika, ul. Rzepnikowskiego 7, 14 - 260 Lubawa
14) Ośrodek Społeczno - Edukacyjny "Koło Ratunkowe"
ul. Kościelna 5, 14 - 260 Lubawa, adres do korespondencji Skr. pocztowa 24,
14 - 260 Lubawa

2.3.6. Identyfikacja problemów.
Prognozowane zmiany demograficzne
Zmiany w zaludnieniu miasta w okresie perspektywicznym warunkowane będą
przebiegiem procesów społeczno - gospodarczych, zarówno na jego obszarze, jak
równieŜ w regionie oraz w kraju. Kondycja ekonomiczna mieszkańców, moŜliwości
zapewnienia godnych warunków Ŝycia (praca, mieszkanie, dostęp do usług) zdecydują o
ruchliwości przestrzennej ludności, a takŜe wpłyną na poziom przyrostu naturalnego.
Przewidywany w najbliŜszych latach przyrost liczby kobiet w wieku najwyŜszej płodności
20 - 34 lat moŜe spowodować wzrost liczby urodzeń do 2010 r.
Prognozuje się:
 do roku 2010 wzrastać będzie liczba ludności w wieku produkcyjnym, przy
jednoczesnym wzroście liczby ludności w wieku poprodukcyjnym;
 przyrost liczby ludności w podeszłym wieku spowoduje konieczność rozwoju róŜnych
form opieki, w tym równieŜ opieki medycznej i paliatywnej;
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 w okresie perspektywicznym będzie wzrastała liczba zgonów (skutek postępującego
procesu starzenia się ludności), wobec czego największy wpływ na zaludnienie będą
miały migracje;
 naleŜy liczyć się ze zwiększeniem odpływu ludności w młodym wieku

Rynek

pracy w Lubawie nie zapewnia atrakcyjnych warunków dla osób wchodzących na
rynek pracy po zakończeniu edukacji. W związku z tym młodzieŜ z wyŜszym
wykształceniem i o wysokich aspiracjach będzie szukała swojej szansy poza
miejscem obecnego zamieszkania, tym samym zapewniając sobie lepsze warunki
Ŝycia i godną przyszłość;
 moŜna

oczekiwać

systematycznego

wzrostu

liczby

ludności

w

Lubawie

spowodowanej przyrostem naturalnym oraz napływem osób z okolicznych
miejscowości;
Problemy rynku pracy:
 Stopa bezrobocia w powiecie iławskim systematycznie spada i na koniec 2008
roku wyniosła 10,3% wśród osób w wieku produkcyjnym (przy średniej w
województwie 16,8% i w kraju 9,5%) - dane PUP Iława. Największą grupę
bezrobotnych stanowią osoby z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym o
niskich kwalifikacjach zawodowych. Osobom tym bardzo trudno jest znaleźć stałe
zatrudnienie. Pomimo odnotowanego spadku stopy bezrobocia w dalszym ciągu
istnieje problem znalezienia pracy zgodnie z wykształceniem i za odpowiednie
wynagrodzenie.
 Największym problemem rynku pracy w Lubawie jest brak miejsc pracy dla kobiet.
Kobiety stanowią największą grupę osób długotrwale bezrobotnych i pomimo
wszelkich podejmowanym staraniom najtrudniej jest zaktywizować je zawodowo.
 Mieszkańcy Lubawy jako największy problem rynku pracy postrzegają niski
poziom wynagradzania za świadczoną pracę. W opinii respondentów, w Lubawie
problemem jest takŜe utrzymanie się z niej.
Tworzenie warunków przestrzennych, ekonomicznych i podejmowanie wszelkich
działań na rzecz rozwoju działalności produkcyjnej i usług rynkowych stanowi nadrzędny
cel w działaniach samorządu gminy.
Problemy dotyczące warunków Ŝycia ludności:
 W zakresie placówek upowszechniania kultury najpowaŜniejszym problemem jest
zły stan techniczny większości placówek kulturalnych na terenie miasta. Brak
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równieŜ

infrastruktury

pozwalającej

na

organizację

imprez

plenerowych

dostępnych dla wszystkich Lubawian.
 Istniejąca baza sportowa i wypoczynkowa jest w dobrym stanie technicznym. W
niezadowalającym stanie technicznym są boiska przyszkolne. Wymagają one
zdecydowanej modernizacji. Modernizacja powinna dotyczyć zmiany nawierzchni
boisk, uzupełnienia jego wyposaŜenia oraz prac porządkowych wokół obiektów.
Na terenie Lubawy brak jest równieŜ boisk do gier zespołowych. Ograniczenia w
dostępie do obiektów sportowych jako czynnik uniemoŜliwiający aktywny
wypoczynek wskazało wielu mieszkańców w przeprowadzonych badaniach,
których szczegółowe wyniki prezentowane są w dalszej części dokumentu. Z kolei
najbardziej poŜądanym nowym obiektem sportowym w Lubawie mieszkańcy
wskazali basen (30% respondentów odpowiedziało jednoznacznie na pytanie
otwarte „Czego brakuje w Lubawie, aby mógł Pan(i) spędzać atrakcyjnie czas
wolny”). Analiza wszystkich udzielonych w ankietach odpowiedzi wskazuje, Ŝe
mieszkańcom Lubawy brakuje miejsc oraz moŜliwości amatorskiego uprawiania
sportu jako sposobu spędzania czasu wolnego oraz kształtowania kondycji
fizycznej.
 Mieszkańcom Lubawy wyraźnie doskwiera deficyt zielonych terenów spacerowych
w mieście. Brak jest miejsc aktywnego wypoczynku, ścieŜek rowerowych oraz
placów zabaw dla dzieci. Degradacja zieleni i infrastruktury Łazienek sprawia, Ŝe
mieszkańcy niechętnie tam spędzają wolny czas. Obszar parku jest terenem
zalewowym i wymaga gruntownie przeprowadzonej melioracji. Aby mógł odzyskać
swoją dawną świetność niezbędne staje się podejmowanie odpowiednich działań
w tym kierunku. Zaniedbania w tym zakresie sprawiły, Ŝe Łazienki stały się tzw.
„ziemią niczyją”. Niewystarczające środki miasta powodują znikome nakłady
finansowe na ten cel, który niestety nie przynosi oczekiwanego rezultatu, a tereny
te zostały zaanektowane przez młodzieŜ. Mieszkańcom park miejski kojarzy się
najczęściej z miejscem zabaw młodzieŜy, ale zakrapianych alkoholem, wybrykami
chuligańskimi i interwencjami policji powodując ogólny strach wśród mieszkańców.
Przyczyną takiej sytuacji jest takŜe fakt, iŜ młodzieŜ tak naprawdę nie ma swojego
miejsca rekreacji np. skateparku czy boisk do gier zespołowych. W ten sposób
park miejski uległ dodatkowo degradacji społecznej, która negatywnie wpływa na
wizerunek miasta. Dbając o dobro społeczne naleŜy pamiętać o przyszłych
pokoleniach, a takŜe o przekazaniu im nie tylko istniejącej zaniedbanej
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infrastruktury, ale takŜe wartości społecznych, z których wynikałaby chęć
uczestnictwa w dbaniu o kulturę miasta.
 Obiekt mieszczący placówkę ochrony zdrowia jest w złym stanie technicznym.
Jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych tylko w części parterowej
budynku. Niedogodnością jest takŜe uboga oferta i mała dostępność do usług
specjalistycznych. Wyniki badań wskazują, Ŝe 45% respondentów ocenia na
niewłaściwym poziomie opiekę zdrowotną w Lubawie, a 41% uwaŜa, Ŝe jest ona
na średnim poziomie. Natomiast podstacja pogotowia ratunkowego funkcjonuje w
ograniczonym zakresie. Dzięki staraniom władz, od stycznia 2008 w podstacji
dyŜuruje nowoczesna karetka Szpitala Powiatowego w Iławie. Ambulans został
wyposaŜony z funduszy miasta między innymi w defibrylator i respirator do
ratowania Ŝycia mieszkańcom Lubawy.
 W kwestii bezpieczeństwa mieszkańców naleŜy zwrócić uwagę na fakt
niedoinwestowania zaplecza technicznego StraŜy PoŜarnej (zaplecze techniczne
nie spełnia standardów i norm w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska,
brak jest nowoczesnego sprzętu ratującego Ŝycie i mienie mieszkańców oraz
odpowiedniego magazynu gwarantującego zabezpieczenie posiadanego sprzętu).
 Brak obwodnicy miasta powoduje utrudnienia ruchu drogowego oraz negatywnie
wpływa na Ŝycie mieszkańców. Zwiększony ruch samochodowy pogarsza stan
techniczny ulic oraz wprowadza dodatkowe zagroŜenie wypadkami drogowymi w
centrum miasta. Mieszkańcy domów przy głównych ulicach skarŜą się takŜe na
hałas jaki powodują przejeŜdŜające przede wszystkim samochody cięŜarowe.
 Infrastruktura wielu ulic jest niewystarczająca lub teŜ wymaga przeprowadzenia
remontu

(między innymi ulice

Kupnera, Asta, Rzepnikowskiego,

Rynek,

Grunwaldzka, św. Barbary). W mieście znajdują się takŜe ulice, które nie są
utwardzone. Brakuje ciągów pieszych gwarantujących bezpieczeństwo osób w
ruchu pieszym, kanalizacji wodociągowej i sanitarnej. Brak kanalizacji deszczowej
pogarsza stan drogi wraz z kaŜdymi kolejnymi opadami. Brak oświetlenia
ulicznego stwarza dodatkowe zagroŜenie przestępstwami i obniŜa poczucie
bezpieczeństwa mieszkańców. Nieporządek i wadliwa organizacja przestrzeni
publicznej

jako

jeden

z

głównych

problemów

Lubawy

wskazało

19%

respondentów w przeprowadzonych badaniach ankietowych.
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2.4. Strefa mieszkaniowa.
2.4.1. Stan zasobów mieszkaniowych.
Struktura własnościowa mieszkalnych budynków wielorodzinnych na terenie
miasta oraz ich stan techniczny jest zróŜnicowany. W ciągu ostatnich pięciu lat zasoby
komunalne nieznacznie się zmniejszyły, zasoby spółdzielni mieszkaniowej zwiększyły się
o dwa lokale. Systematycznie rośnie liczba mieszkań pozostałych podmiotów głównie
dzięki działalności prywatnego developera (średnio liczba mieszkań w tym sektorze
zwiększa się o 50 lokali rocznie). Zasoby mieszkaniowe według rodzaju własności
przedstawia tabela poniŜej.
Tab.28. Zasoby mieszkaniowe w Lubawie wg. stanu na 2008 rok.
Rok

2008

Pozostałe
Zasoby
(zasoby: zakładów
Zasoby gmin
spółdzielni
pracy, osób fizycznych,
(komunalne) mieszkaniowy
TBS, pozostałych
ch
podmiotów)

Kategoria

Ogółem

Mieszkania

3 348

126

768

2 454

Izby

11 992

301

2 602

9 089

Powierzchnia
uŜytkowa mieszkań
2
[m ]

224 540

4 918

37 320

182 302

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl

Stan techniczny przewaŜającej części gminnych lokali komunalnych jest na
niezadowalającym

poziomie.

Problem

pogłębia

fakt,

iŜ

w

znacznej

części

zdekapitalizowanych obiektów mieszkają rodziny, których sytuacja materialna nie
pozwala ani na przeprowadzenie remontów, ani na wykupienie mieszkań na własność.
Kumulacja niekorzystnych zjawisk zauwaŜalna jest w szczególności w zabudowie ulic:
Piaskowej, Gdańskiej – Poznańskiej, Prusa, św. Barbary, Grunwaldzkiej oraz ulic
mieszczących się w centrum starego miasta i obrzeŜy miasta. Rozpatrując tę kwestię nie
unikniemy pewnej generalizacji, która pozwoli jednak zdefiniować problem. Niski
standard mieszkań koreluje z niską jakością Ŝycia mieszkańców tych terenów. Jakość
Ŝycia wyznaczają wskaźniki natury ekonomicznej, społecznej i środowiskowej. Mówiąc o
niskiej jakości Ŝycia mieszkańców tego kwartału powołujemy się na:
 wysoki odsetek osób pozostających bez pracy i zachwiane w związku z tym
bezpieczeństwo finansowe rodzin;
 dysfunkcyjność wielu rodzin;
 ograniczone moŜliwości realizacji potrzeb własnych (ze względów finansowych,
lokalowych, zdrowotnych).
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W związku z tym plan rewitalizacyjny tego kwartału zabudowy powinien zakładać
długofalowe działania socjoterapeutyczne, które zniwelują bolesne skutki bezrobocia,
przyczynią się do wzrostu aspiracji Ŝyciowych i ambicji edukacyjnych dzieci i młodzieŜy.
Doraźnie jednak w ramach rewitalizacji wskazane jest podniesienie jakości Ŝycia poprzez
poprawę standardów lokali mieszkalnych. Zaniedbania w tym zakresie sprawiają, Ŝe
warunki egzystencji są szczególnie uciąŜliwe. Obok braku bezpieczeństwa finansowego,
opłakany stan techniczny budynków najbardziej deprymuje indywidualną ocenę jakości
Ŝycia mieszkańców tego kwartału.

2.4.2. Stan uŜytkowania mieszkań.
Zestawienie powierzchni budynków Gminy i Wspólnot Mieszkaniowych na dzień
31 grudnia 2008 roku.
Tab. 29. Powierzchnia budynków Gminy i Wspólnot mieszkaniowych.
Lokalne stanowiące własność gminy
LP
.

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Administrowane
budynki wspólnot

2
Rynek 5
Rynek 6
Rynek 1
Zamkowa 1-7
Gdańska 17B
Piaskowa 26
19 Stycznia 19A-B
19 Stycznia 19C
Poznańska 8
Zamkowa 19
Bankowa 7
Jagiellońska 1
Kopernika 53
Kupnera 13
Kupnera 4
Dworcowa 3
Dworcowa 5
Grunwaldzka 14
Poznańska 6
Razem:

Powierzchnia
budynków
ogółem (m2)

3
1 536,81
1 426,96
965,89
1 245,13
1 159,79
1 163,46
548,87
83,20
279,38
200,96
276,80
259,96
363,98
420,57
363,88
339,17
358,41
407,10
596,30
11 996,62

Lokale
mieszkaniowe
Ilość
Pow.lokali
lokal
(m2)
i

4
7
4
0
8
1
1
13
1
2
3
4
5
8
8
3
2
3
3
1
77

5
413,88
210,95
0,00
342,75
36,67
46,45
521,47
42,20
63,56
61,07
164,60
180,82
289,63
256,32
108,33
86,70
127,67
135,70
84,70
3 173,47

Lokale uŜytkowe
Ilość
lokal
i

Pow.lokali
(m2)

6
0
3
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
1
9

7
0,00
270,56
145,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,10
0,00
35,55
0,00
0,00
0,00
0,00
131,90
0,00
7,93
0,00
37,40
631,44

306,60
189,22
Pom. Gospodarcze
Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Urzędu Miasta w Lubawie.

Lokalne stanowiące własność osób
fizycznych
Lokale
Lokale uŜytkowe
mieszkaniowe
Ilość
Ilość
Pow.lokali
Pow.lokali
lokal
lokal
(m2)
(m2)
i
i

8
9
17
887,48
17
837,45
14
668,89
22
902,38
25 1 123,12
20 1 117,01
1
27,40
1
37,90
5
215,82
2
104,34
3
112,20
2
79,14
2
74,35
4
164,25
1
123,65
6
252,47
4
222,81
6
271,40
6
474,20
158 7 696,26

10
3
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5

11
235,45
108,00
152,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
495,45

117,38
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Tab. 30. Powierzchnia budynków komunalnych.
L.p. Administrowane Powierzchnia Lokale mieszkalne
budynki
budynków
komunalne
ogółem (m2)
Ilość Pow. Lokali
lokali
(m2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kupnera 54
Kupnera 19
Kopernika 65 A
Gdańska 15
Poznańska 3
Przemysłowa 18
Piaskowa 23
Piaskowa 29
Piaskowa 29 A
Razem:

271,7
166,39
152,33
112,36
295,95
146,7
148,6
273,79
196,7
1.764,52

6
5
5
4
8
5
4
7
5
49

271,7
166,39
152,33
112,36
275,62
146,7
148,6
273,79
196,7
1.744,19

Lokale uŜytkowe
Ilość
lokali
1
1

Pow.
Lokali
(m2)
20,33
20,33

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Urzędu Miasta w Lubawie.

Lokale komunalne

3.753,82

77

3.122,05

10

631,44

we wspólnotach
Lokale gminy

5.518,34

126

4.866,24

11

651,77

Pom. Gospodarcze
Pom. gospod. we wspól.
Razem pom. gospod. Gminy
Ogółem

226,50
169,22
395,72
5.914,06

5.131,82

169,22
415,72
782,24

2.5. Analiza SWOT obszaru programu rewitalizacji.
W oparciu o zebrane dane wskazane jest przeprowadzenie oceny mocnych i
słabych stron planowanych przedsięwzięć oraz diagnoza potencjalnych szans oraz
zagroŜeń jakie będzie niosła realizacja projektu.
SZANSE
a) potencjał rozwojowy obszarów
przeznaczonych do rewitalizacji;
b) potencjał społeczny sprzyjający
rewitalizacji regionu - mieszkańcy
zdecydowanie pozytywnie postrzegają
swoje miasto, są z nim emocjonalnie
związani;
c) doświadczenie w korzystaniu ze
środków unijnych;

ZAGROśENIA
1. niski poziom zasobności
uniemoŜliwiający zaangaŜowanie
prywatnych właścicieli w finansowanie
projektów;
2. niski poziom wynagrodzeń
uniemoŜliwiający odpłatne korzystanie z
moŜliwości rekreacyjnych;
3. zdekapitalizowana substancja
mieszkaniowa;
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d) istnieje zaniedbana infrastruktura
sprzyjająca rekreacji i aktywnemu
wypoczynkowi, którą wymaga
gruntownej renowacji, aby mogła znów
pełnić swe funkcje;

4. słabo rozwinięta infrastruktura
turystyczna; niezadowalająca baza
hotelowo – gastronomiczna;
5. brak moŜliwości rozwoju osób z wyŜszym
wykształceniem i wysokimi aspiracjami
zawodowymi;
6. brak naturalnych atrakcji turystycznych;
7. zahamowanie korzystnych tendencji dla
rozwoju gospodarki przez globalny kryzys
ekonomiczny;

MOCNE STRONY
1. istniejące ogólne plany rozwojowe;
2. dobra infrastruktura energetyczna;
3. sprzyjający klimat społeczny i
administracyjny dla inwestorów;
4. moŜliwości i doświadczenie w korzystaniu z
Funduszy Unii Europejskiej;
5. napływ kapitału zagranicznego;
6. rozwój miejscowych przedsiębiorstw i
systematyczny wzrost zatrudnienia;
7. atrakcyjne połoŜenie komunikacyjne na
trasie Olsztyn – Toruń;
8. bliskość większych ośrodków miejskich:
Iława, Ostróda, Olsztyn;

SŁABE STRONY
-

-

-

-

-

niski udział własności gminnych na terenach
przeznaczonych do rewitalizacji;
niechęć prywatnych właścicieli posesji do
inwestowania własnych środków w ramach
współpracy rewitalizacyjnej;
niski procent gazyfikacji miasta;
długotrwałe bezrobocie kobiet po 40 roku
Ŝycia;
niski poziom wynagrodzeń;
zły stan techniczny dróg;
niski poziom aktywności społecznej oraz
postawa roszczeniowa wielu mieszkańców
(krytyka działań administracyjnych bez
znajomości kontekstu problemu; pesymizm;
krótkowzroczność w ocenie potrzeb miasta)
brak obwodnicy miasta – wzmoŜony ruch
samochodów cięŜarowych obniŜa
bezpieczeństwo, pogarsza stan ulic w
mieście oraz uprzykrza Ŝycie mieszkańcom
obniŜając w ten sposób jakość Ŝycia;
odpływ młodych i wykształconych
mieszkańców;
niska jakość opieki zdrowotnej; brak środków
na doinwestowanie słuŜby zdrowia;
brak wypracowanej komunikacji oraz zasad
współpracy pomiędzy władzami
samorządowymi, a prywatnymi
przedsiębiorcami i właścicielami;
brak nowych terenów pod inwestycje;

PowyŜsza analiza wskazuje, Ŝe słabe strony programu są związane z zaniedbaną
infrastrukturą techniczną oraz z ograniczeniami leŜącymi w strefie społecznej. Warto teŜ
zauwaŜyć, Ŝe mocne strony są związane z wykazaną dotychczas inicjatywą lokalną,
słuŜącą przezwycięŜaniu tych trudności. Bezspornie moŜna więc stwierdzić, Ŝe zostały
podjęte kroki zmierzające do poprawy sytuacji społeczno – gospodarczej Lubawy, co
dobrze rokuje w perspektywie kolejnych działań rewitalizacyjnych. Nie bez znaczenia dla
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realizacji programu będą silne emocjonalne więzi łączące mieszkańców Lubawy z
miastem. Niemal połowa respondentów przyznała, Ŝe pomimo pewnych braków lubi
swoje miasto (48%), a 17% twierdzi, Ŝe „są bardzo związani z Lubawą i dobrze im się tu
Ŝyje”. Pesymizm wyraŜony w częstych odpowiedziach: „nic się nie zmieni w Lubawie w
ciągu najbliŜszych kilku lat”, naleŜy postrzegać jako skutek wieloletnich zaniedbań. W
latach stagnacji ekonomicznej walka z bezrobociem, tworzenie nowych miejsc pracy oraz
stworzenie korzystnych warunków dla zewnętrznych inwestorów stanowiły najwaŜniejsze
zadania administracji. Ograniczone moŜliwości finansowe sprawiły, Ŝe problemy estetyki
miasta, infrastruktury technicznej niektórych dróg oraz warunków aktywnego wypoczynku
„zeszły na drugi plan”.
Analiza SWOT niewątpliwie tworzy unikatowy obraz Lubawy, jako miasta z duŜym
potencjałem społecznym. Mieszkańcy lubią swoje miasto i są z nim emocjonalnie
związani. NaleŜy jednak zastrzec, Ŝe wnioski te powstały na podstawie badań
przeprowadzonych w 2008 roku, zanim nasz rodzimy rynek odczuł dotkliwie skutki
globalnego kryzysu ekonomicznego. Długofalowe skutki kryzysu są dziś trudne do
przewiedzenia. Niewątpliwie jednak gdyby badania zostały przeprowadzone ponownie,
odzwierciedliłyby one spadek entuzjazmu podobny całemu naszemu społeczeństwu.
Problemy ekonomiczne pracodawców przekładają się najczęściej na ograniczenia
zatrudnienia. W małym ośrodku przy ograniczonym rynku pracy powoduje to nagły
wzrost bezrobocia i odpływ najaktywniejszych jednostek z miasta. Niepewność stałego
zatrudnienia lub wręcz perspektywa bezrobocia rodzi frustrację. Dla większości Polaków
kryzys ekonomiczny był sporym zaskoczeniem w kontekście rozgrzanej koniunktury
rynkowej ostatnich lat. Takie nagłe załamanie dodatkowo wpływa niekorzystnie na ocenę
rzeczywistości i trzeba o tym pamiętać analizując słabe i mocne strony programu
rewitalizacji. W tej sytuacji naleŜy śledzić uwaŜnie doniesienia o skutkach kryzysu oraz
prognozach gospodarczych aby podjęte działania uwzględniały bieŜącą sytuację
ekonomiczną kraju i regionu.
Niewątpliwie mocną stroną niniejszego dokumentu jest doświadczenie zarówno
urzędów, instytucji jak i podmiotów prywatnych w korzystaniu z dotacji unijnych. Dzięki
wprawie w aplikowaniu i rozliczaniu środków pomocowych, podmioty ubiegające się o
wsparcie zwiększają szanse na pomyślną realizację załoŜeń programu rewitalizacji.
Biorąc pod uwagę stan wyjściowy, warunki wewnętrzne i zewnętrzne, atrakcyjność
miasta oraz moŜliwości finansowe, a takŜe biorąc pod uwagę potrzeby i oczekiwania
mieszkańców realizacja zadań planowanych w programie rewitalizacji moŜe wymiernie
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podnieść jakość Ŝycia w Lubawie, a tym samym stworzyć atrakcyjne warunki do Ŝycia
kolejnym pokoleniom.

3. Nawiązanie do strategicznych dokumentów dotyczących rozwoju
przestrzenno – społeczno - gospodarczego miasta i regionu.
Lokalny Program Rewitalizacji miasta Lubawa na lata 2009-2015 jest jednym z
dokumentów o charakterze planistycznym, opracowanym na potrzeby programowania
rozwoju

społeczno-gospodarczego

miasta.

Zapisy

Programu

zgodne

są

z

najwaŜniejszymi dokumentami planistycznymi określającymi politykę rozwoju kraju i
województwa.

3.1. Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015.
Strategia Rozwoju Kraju 2007 - 2015 jest podstawowym

dokumentem

strategicznym określającym cele i priorytety w obszarze rozwoju społeczno –
gospodarczego Polski oraz warunki, które powinny ten rozwój zapewnić. Strategia
wyznacza cele i identyfikuje obszary uznane za najwaŜniejsze z punktu widzenia
osiągnięcia tych celów, na których koncentrowane będą działania państwa. Uwzględnia
jednocześnie najwaŜniejsze trendy rozwoju światowej gospodarki oraz cele, jakie stawia
Unia Europejska w odnowionej Strategii Lizbońskiej.
Strategia Rozwoju Kraju jest nadrzędnym, wieloletnim dokumentem strategicznym
rozwoju społeczno – gospodarczego kraju, stanowiącym odniesienie dla innych strategii i
programów rządowych.
Horyzont czasowy Strategii pokrywa się z okresem nowej perspektywy finansowej
UE na lata 2007-2013 wraz z zastosowaniem reguły wydatkowania n+2 (tj. w ciągu
dwóch kolejnych lat).
Strategia spaja wszelkie działania rozwojowe podejmowane na rzecz poprawy
warunków społeczno – gospodarczych. Jej zadaniem jest odwaŜne, ale jednocześnie
realistyczne

zaprogramowanie

rozwoju

i

modernizacji

kraju,

ze

szczególnym

uwzględnieniem moŜliwości wykorzystania obecności Polski w UE, a takŜe wszystkich
zasobów i atutów, które nasz kraj posiada, na rzecz rozwoju i poprawy poziomu i jakości
Ŝycia.
Strategia Rozwoju Kraju stanowi podstawę dla efektywnego wykorzystania przez
Polskę środków rozwojowych, zarówno krajowych, jak i z Unii Europejskiej na realizację
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celów społeczno – gospodarczych, a zarazem podstawę do pomnaŜania ilości środków
przez szybszy i efektywniejszy wzrost gospodarczy. Istotną rolą Strategii Rozwoju Kraju
jest koordynowanie reform instytucjonalno – regulacyjnych z działaniami finansowanymi
ze środków UE, tak aby poprzez efekt synergii te dwa obszary polityki gospodarczej
przynosiły moŜliwie największy rezultat prorozwojowy.
Główny cel strategii:
 podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski:
 poszczególnych obywateli i rodzin.
Przez podniesienie poziomu Ŝycia rozumie się wzrost siły nabywczej dochodów w
sektorze gospodarstw domowych, ułatwienie dostępu do edukacji i szkolenia, wzrost
zatrudnienia i wydajności pracy oraz poprawę zdrowotności mieszkańców Polski.
Przez podniesienie jakości Ŝycia rozumie się istotną poprawę stanu i wzrost
poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli, moŜliwość korzystania z funkcjonalnej i łatwo
dostępnej

infrastruktury

technicznej

i

społecznej,

Ŝycie

w

czystym,

zdrowym

i sprzyjającym środowisku przyrodniczym, uczestnictwo w kulturze i turystyce,
przynaleŜność do zintegrowanej, pomocnej wspólnoty lokalnej, umoŜliwiającej lepszą
harmonizację Ŝycia rodzinnego i zawodowego oraz aktywność w ramach społeczeństwa
obywatelskiego.
Cel główny oraz problemy społeczno-gospodarcze wynikające z zapóźnień
rozwojowych oraz niedoinwestowania polskiej gospodarki pozwalają wyodrębnić
priorytety, określające główne obszary działań, dzięki którym moŜliwe będzie
osiągnięcie celów Strategii Rozwoju Kraju.
Priorytetami tymi są:
1) wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki,
2) poprawa stanu infrastruktury podstawowej: technicznej i społecznej,
3) wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości,
4) budowa zintegrowanej wspólnoty, systemu bezpieczeństwa i zasad współpracy,
5) rozwój obszarów wiejskich,
6) rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej kraju.
Koncepcja oraz zakładane załoŜenia w Lokalnym Programie Rewitalizacji miasta
Lubawy są zgodne z załoŜeniami i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015. Dla
dokumentu została opracowana strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.

86
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Lubawa - Lubawa wczoraj, dziś i jutro.

3.2. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 (Narodowa
Strategia Spójności).
Na podstawie wytycznych UE określających główne cele polityki spójności oraz
uwzględniając uwarunkowania społeczno - gospodarcze Polski przygotowano Narodowe
Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 (NSRO) wspierające wzrost
gospodarczy i zatrudnienie. Dokument określa kierunki wsparcia ze środków
finansowych dostępnych z budŜetu UE w okresie 7 najbliŜszych lat w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu
Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności.
Zakładanym efektem strategii proponowanej w Narodowej Strategii Spójności jest
znaczące podniesienie jakości Ŝycia mieszkańców Polski i osiągnięcie spójności
gospodarczej z innymi krajami UE.
Do 2013 roku Polska i jej regiony powinny stać się miejscem atrakcyjnym dla
inwestowania, Ŝycia i pracy. Oznacza to znaczącą poprawę jakości i dostępności
drogowej infrastruktury transportowej oraz infrastruktury środowiska.
Polska gospodarka dzięki zwiększaniu przez przedsiębiorstwa przemysłowe
nakładów na działalność innowacyjną stanie się gospodarką nowoczesną.
Celem strategicznym Narodowej Strategii Spójności jest tworzenie warunków dla
wzrostu

konkurencyjności

zapewniającej

wzrost

gospodarki

zatrudnienia

opartej

oraz

na

wzrost

wiedzy

poziomu

i

przedsiębiorczości

spójności

społecznej,

gospodarczej i przestrzennej.
Realizacja celu strategicznego będzie odbywać się poprzez horyzontalne cele
szczegółowe. Zdefiniowane one zostały w odpowiedzi na wyzwania odnowionej Strategii
Lizbońskiej oraz na podstawie wniosków wynikających z analizy słabych i mocnych stron
polskiej gospodarki, a takŜe szans i zagroŜeń przed nią stojących. W świetle tych
załoŜeń przyjęto następujące cele szczegółowe:
1) poprawa

jakości

funkcjonowania

instytucji

publicznych

oraz

rozbudowa

mechanizmów partnerstwa
2) poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej
3) budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej na celu
podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski
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4) podniesienie

konkurencyjności

i

innowacyjności

przedsiębiorstw,

w

tym

szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora
usług
5) wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji
społecznej, gospodarczej i przestrzennej
6) wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na
obszarach wiejskich.
Realizacja

nakreślonego

celu

głównego

i

celów

horyzontalnych

będzie

równocześnie przyczyniać się do wypełniania zasady trwałego rozwoju (sustanaible),
poprzez rozwój społeczno-gospodarczy, który uwzględnia konieczność zachowania
walorów środowiska przyrodniczego. Realizacja zasady trwałego rozwoju będzie
odbywać się poprzez programy operacyjne, które zawierać będą zobowiązania
dotyczące respektowania tej zasady.
Odzwierciedlając cele Strategii Lizbońskiej, w najbliŜszych latach prowadzone
będą działania mające na celu wzmocnienie spójności społecznej. Podstawowym
elementem realizacji jest odpowiednia zdolność do reagowania na potrzeby społeczne
oraz niwelowanie czynników sprzyjających pogłębieniu róŜnic, w konsekwencji
powodujących bierność zawodową, ubóstwo i wykluczenie społeczne. Promowanie
wewnętrznej spójności w obszarach miejskich, zmierzające do ograniczenie wysokiej
koncentracji problemów gospodarczych, ekologicznych oraz społecznych wewnątrz
duŜych ośrodków miejskich jak i wzmacnianie procesu odbudowy gospodarczego
potencjału małych miast i miasteczek. W tym celu promowane będą działania
obejmujące odnowę środowiska fizycznego, rewitalizację terenów poprzemysłowych,
ochrona

i

rozwój

przedsiębiorczości,

dziedzictwa
rozwój

kulturowego

lokalnego

i

historycznego,

zatrudnienia,

w

propagowanie

ramach

wspólnych,

zrównowaŜonych strategii. Ze względu na zdiagnozowany deficyt ilościowy i jakościowy
istniejącego zasobu mieszkaniowego, jednym z elementów rewitalizacji miast będzie
wspieranie działań mających na celu renowację mieszkalnictwa na obszarach
dotkniętych lub zagroŜonych degradacją fizyczną i wykluczeniem społecznym.
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Lubawy realizuje bezpośrednio cele zawarte
w

Narodowej

Strategii

Spójności

poprzez

tworzenie

warunków

sprzyjających

przedsiębiorczości, przeciwdziałaniu ubóstwa i zapobieganiu wykluczeniu społecznemu
jednocześnie dąŜąc do przyśpieszenia rozwoju miasta, przeciwdziałania marginalizacji i
peryferacji

obszarów

problemowych.

Miasto

Lubawa

podejmując

działania
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rewitalizacyjne rozumianych jako proces przemian przestrzennych, społecznych i
ekonomicznych w zdegradowanych częściach miasta przyczynia się do poprawy jakości
Ŝycia mieszkańców, przywrócenia ładu przestrzennego i do oŜywienia gospodarczego
obejmuje

przede

wszystkim

części

starej,

często

zabytkowej

zabudowy

oraz

humanizację osiedli budowanych z wielkiej płyty.
Celem

jest

takŜe

zachowanie

walorów

historycznych

(w

tym

głównie

urbanistycznych i architektonicznych), podkreślenie ich unikalności i kolorytu lokalnego,
co moŜe zwiększyć ich atrakcyjność turystyczną, a tym samym przyczynić się do wzrostu
szans

rozwojowych.

Dla

dokumentu

została

opracowana

strategiczna

ocena

oddziaływania na środowisko.

3.3. Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013.
Narodowa

Strategia

Rozwoju

Regionalnego

(NSRR)

jest

dokumentem

określającym uwarunkowania, cele i kierunki wspierania rozwoju regionalnego przez
państwo oraz koordynacji polityki sektorowej w województwach.
Dokument określa priorytety i kryteria wyodrębniania obszarów wsparcia, zasady i
kryteria wsparcia finansowego programów wojewódzkich z punktu widzenia polityki
państwa. Stanowi punkt odniesienia dla preliminowania wysokości i kierunków
wydatkowania środków z budŜetu państwa, w tym środków zagranicznych, na realizację
kontraktów

wojewódzkich

oraz

innych

zadań

(m.

in.

programów doradczych,

informacyjnych oraz działań o charakterze pilotaŜowym) z zakresu rozwoju regionalnego.
NSRR określa takŜe sposób koordynacji działań wszystkich ministrów oraz funduszy
celowych, które są zgodne z celami i zasadami polityki rozwoju regionalnego państwa, są
terytorialnie ukierunkowane i przewidziane do wdroŜenia w ramach kontraktów.
Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2001-2006 i jej załoŜenia
przygotowane na lata 2007-2013 określają zasady prowadzenia polityki regionalnej
państwa, cele kierunkowe tej polityki oraz instrumenty finansowania poszczególnych
zadań z tym związanych, zarówno na poziomie regionu, jak i całego kraju.
WaŜnym elementem tej polityki jest wzrost konkurencyjności polskich regionów,
poprzez wsparcie obszarów wymagających aktywizacji i zagroŜonych marginalizacją.
SłuŜą temu programy operacyjne rozwoju regionalnego opracowane dla poszczególnych
województw. W programach tych bardzo waŜne miejsce zajmują programy strategii gmin
szczególnie tych, które ze względu na swój potencjał cywilizacyjny mogą podnieść swój
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potencjał

gospodarki

i

rozwoju,

a

w

konsekwencji

wpłynąć

na

podniesienie

konkurencyjności całego regionu.
Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2007–2013 formułuje
następujące strategiczne cele kierunkowe rozwoju regionalnego Polski:
1. Większa konkurencyjność województw.
2. Większa spójność społeczna, gospodarcza i przestrzenna.
3. Szybszy wzrost – wyrównywanie szans rozwojowych.
Zgodnie z ZałoŜeniami Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2006 Narodowa
Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013 będzie głównie realizowana przy
wykorzystaniu następujących instrumentów:
 Publicznych środków krajowych.
 Publicznych środków Unii Europejskiej.
 Wkładu własnego beneficjentów.
Dodatkowo do realizacji Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego mogą zostać
wykorzystane

między innymi instrument finansowy funduszy EU jakim jest:

„Rewitalizacja miast i miasteczek.
Celem

nowego

instrumentu

rozwojowego

jest

skoncentrowanie

działań

prorozwojowych róŜnego typu na dominujących elementach struktury osiedleńczej
Polski, znajdujących się w bardzo złej kondycji gospodarczej; nadanie silnego,
skoncentrowanego impulsu rozwojowego wielu potencjalnym subregionalnym ośrodkom
wzrostu. Instrument będzie pozwalać na przygotowanie, podjęcie i realizację, wzajemnie
skorelowanych w ramach programu rozwojowego, projektów o zróŜnicowanym
charakterze nakierowanych na rozruch gospodarczy danego ośrodka miejskiego i
prowzrostowe oddziaływanie na otoczenie (obszary wiejskie). Instrument będzie
wspierać jednoczesne i skoncentrowane, planowe oddziaływanie w trzech obszarach
problemowych:
a) gospodarka (przedsiębiorczość i powiązania ekonomiczne),
b) struktura i zachowania społeczne (zasoby ludzkie i edukacja),
c)

substancja

materialno-techniczna

(budynki,

przede

wszystkim

mieszkalne

i

infrastruktura).
Realizacja załoŜeń w Lokalnym Programie Rewitalizacyjnym miasta Lubawa
poprzez podjęte działania w zakresie rewitalizacyjnym doskonale wpisuje się w
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koncepcję celów instrumentów finansowych „Rewitalizacji miast i miasteczek”. Dla
dokumentu została opracowana strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.
3.4. Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju.
Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju (zwana dalej Koncepcją) jest
podstawowym dokumentem określającym politykę państwa w dziedzinie przestrzennego
zagospodarowania kraju w perspektywie najbliŜszych dwudziestu lat (w horyzoncie 2025
r). Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
określa zadania, jakie ma do spełnienia Koncepcja przestrzennego zagospodarowania
kraju.
1. Stworzenie ram dla róŜnych innych dokumentów i działań.
2. Określenie konkretnych elementów struktury przestrzennej.
Ponadto Koncepcja określa wymagania z zakresu ochrony środowiska i zabytków,
z uwzględnieniem obszarów podlegających ochronie.
Koncepcja ma takŜe znaczenie informacyjno-edukacyjne oraz postulatywne.
W warstwie postulatywnej Koncepcja formułuje zalecenia pod adresem układu
instytucjonalnego gospodarki przestrzennej oraz sugestie zmian w systemie prawa
określającego zagospodarowanie przestrzenne i planowanie przestrzenne.
Z zadań Koncepcji określonych w ustawie wynika, Ŝe powinna ona ograniczać się
do zagadnień przestrzennych i nie dublować się z innymi dokumentami strategicznymi
opracowywanymi na szczeblu ogólnokrajowym, jak narodowe strategie rozwoju
regionalnego (długofalowa i średniookresowa) czy Narodowy Plan Rozwoju. Koncepcja
powinna być zgodna z tymi dokumentami, a jej cele i załoŜenia powinny być współbieŜne
z rozstrzygnięciami tam zawartymi – powinna jednak selektywnie ograniczać się do
problematyki przestrzennej, szczególnie w warstwie pozytywnej, wskazującej na przyszłe
działania państwa.
Głównym celem przestrzennego zagospodarowania Polski jest wykorzystanie
dobrze wykształconej policentrycznej struktury funkcjonalno-przestrzennej kraju do
dynamizacji rozwoju Polski i przełamanie w ten sposób jej zapóźnienia cywilizacyjnego.
Cel ten jest zbieŜny ze strategicznym celem NPR 2007–2013.
Lokalny Program rewitalizacyjny miasta Lubawy odpowiada stawianym celom w
Koncepcji Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Poprzez swoje działania
wpłynie na poprawę zagospodarowania przestrzennego i planowania przestrzennego
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swojego regionu. Dla dokumentu została opracowana strategiczna ocena oddziaływania
na środowisko.

3.5. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.
Głównym celem Programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej
regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i
poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu toŜsamości kulturowej i rozwijaniu
spójności terytorialnej.
Cele szczegółowe Programu:
−

Budowa infrastruktury

zapewniającej,

Ŝe rozwój gospodarczy Polski będzie

dokonywał się przy równoczesnym zachowaniu i poprawie stanu środowiska
naturalnego.
−

Zwiększenie dostępności głównych ośrodków gospodarczych w Polsce poprzez
powiązanie ich siecią autostrad i dróg ekspresowych oraz alternatywnych wobec
transportu drogowego środków transportu.

−

Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez
dywersyfikację

dostaw,

zmniejszenie

energochłonności

gospodarki

i

rozwój

odnawialnych źródeł energii.
−

Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego o znaczeniu światowym i
europejskim dla zwiększenia atrakcyjności Polski.

−

Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia siły roboczej.
W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowanych

będzie 15 priorytetów:
I. Gospodarka wodno - ściekowa
II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
III. Bezpieczeństwo ekologiczne.
IV. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony
środowiska
V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych
VI. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T
VII. Transport przyjazny środowisku
VIII. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe
IX. Infrastruktura drogowa w Polsce Wschodniej
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X. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
XI. Bezpieczeństwo energetyczne
XII. Kultura i dziedzictwo kulturowe
XIII. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia
XIV. Pomoc techniczna dla wsparcia procesu zarządzania Programem oraz
upowszechnienia wiedzy na temat wsparcia ze środków Unii Europejskiej
XV: Pomoc techniczna dla wsparcia zdolności instytucjonalnych w instytucjach
uczestniczących we wdraŜaniu priorytetów współfinansowanych z Funduszu
Spójności
Lokalny Program Rewitalizacyjny odpowiada postawionym celom w Programie
Operacyjnym

Infrastruktura

i Środowisko.

Dla

dokumentu

została

opracowana

strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.

3.6 Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej.
Europejska Współpraca Terytorialna słuŜy wspieraniu, promocji i realizacji
wspólnych projektów o charakterze międzynarodowym na terytorium całej Unii
Europejskiej.

Stanowi

kontynuację

programów

współpracy

transgranicznej,

transnarodowej i międzyregionalnej realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej
INTERREG III 2004-2006.
Europejska Współpraca Terytorialna wdraŜana będzie za pomocą 3 typów programów
operacyjnych:
- współpracy transgranicznej, której celem jest rozwijanie wspólnych inicjatyw
lokalnych i regionalnych,
- współpracy transnarodowej, ukierunkowanej na

integrację terytorialną Unii

Europejskiej poprzez wspieranie dostępności, zrównowaŜonego rozwoju obszarów
miejskich, innowacyjność i ochronę środowiska naturalnego,
- współpracy międzyregionalnej, umoŜliwiającej wymianę doświadczeń i najlepszych
praktyk w zakresie m.in. wspierania innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy oraz
ochrony środowiska.
Polska będzie uczestniczyła w następujących programach operacyjnych w ramach
poszczególnych komponentów Europejskiej Współpracy Terytorialnej:
Współpraca transgraniczna:
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 Polska (Województwo Zachodniopomorskie) – Niemcy (Meklemburgia/Pomorze
Wschodnie – Brandenburgia),
 Polska (Województwo Lubuskie) – Niemcy (Brandenburgia),
 Polska (Województwo Lubuskie i Dolnośląskie) – Niemcy (Saksonia),
 Polska – Republika Czeska,
 Polska – Republika Słowacka,
 Polska – Litwa,
 Polska – Szwecja- Dania – Litwa – Niemcy (Południowy Bałtyk),
Współpraca transnarodowa:
 Region Morza Bałtyckiego – oprócz Polski w programie tym uczestniczą: Dania,
Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy (wybrane regiony) ), Szwecja oraz 3
państwa spoza Unii Europejskiej: Białoruś (wybrane regiony), Norwegia i Rosja
(wybrane regiony)
 Europa Środkowa - oprócz Polski w tym programie uczestniczą: Austria, Czechy,
Niemcy (wybrane regiony), Słowacja, Słowenia, Węgry, Włochy (wybrane
regiony), Ukraina (wybrane regiony).
Współpraca międzyregionalna:
W nowym okresie programowania 2007-2013 w ramach Europejskiej Współpracy
Terytorialnej będzie realizowany tylko jeden Program Operacyjny Współpracy
Międzyregionalnej - INTERREG IV C, który swoim zasięgiem obejmie całe terytorium
Unii Europejskiej. Będą w nim uczestniczyli partnerzy z 27 państw członkowskich Unii
Europejskiej oraz z Norwegii i Szwajcarii. W ramach tego programu wspierane będą
działania zmierzające do poprawy efektywności polityki regionalnej poprzez promowanie
innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy oraz ochronę środowiska i zapobieganie
zagroŜeniom.
BudŜet programu wynosi 321 mln euro (wyłącznie środki EFRR). Ze środków tych
współfinansowane będą równieŜ:
 program wymiany doświadczeń na temat rozwoju obszarów miejskich (w oparciu o
dotychczas realizowany program URBACT),
 program dotyczący identyfikacji, transferu i rozpowszechniania „dobrych praktyk”
w zarządzaniu programami współpracy – INTERACT II,
 program z zakresu opracowywania studiów, gromadzenia danych, obserwacji i
analizy trendów rozwojowych (kontynuacja programu ESPON).
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Główne priorytety współpracy międzyregionalnej to:
 Priorytet 1 dotyczy innowacyjności oraz gospodarki opartej na wiedzy
koncentrując się przede wszystkim na kwestiach związanych z innwowacyjnością,
badaniami

i

rozwojem

technologii,

przedsiębiorczością

oraz

MŚP,

społeczeństwem informacyjnym, zatrudnieniem i kwalifikacjami.
 Priorytet 2 dotyczy środowiska naturalnego oraz zapobiegania ryzyku, a w
szczególności kwestii związanych z zagroŜeniami naturalnymi i technologicznymi,
gospodarką wodną, gospodarką odpadami, róŜnorodnością biologiczną oraz
zachowaniem dziedzictwa naturalnego, energetyką, zrównowaŜonym transportem,
dziedzictwem kulturowym i krajobrazem.
 Priorytet 3 dotyczy technicznego wsparcia dla programu (pomoc techniczna).
Programy operacyjne w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej mają
charakter międzynarodowy, w którym udział biorą co najmniej dwa państwa. Ich
opracowaniem zajmują się międzynarodowe grupy robocze,

składające się z

przedstawicieli państw uczestniczących w danym programie. BudŜet programu jest
wspólny dla wszystkich państw uczestniczących w danym programie (państwa wnoszą
do budŜetu programu wkład EFRR + środki krajowe). Środki z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego przekazywane są beneficjentom na zasadzie refundacji
poniesionych wydatków. Ponadto kaŜdy program wdraŜany jest przez wspólne struktury
zarządzające. Dla dokumentu została opracowana strategiczna ocena oddziaływania na
środowisko.

3.7.Strategia Długofalowego Rozwoju Sektora Mieszkaniowego na lata 2005 – 2025.
Strategia Długofalowego Rozwoju Sektora Mieszkaniowego definiuje długofalowe
cele rozwoju sektora mieszkaniowego, podstawowy katalog zasad kreowania polityki
mieszkaniowej na poziomach lokalnym i centralnym, priorytety operacyjne oraz kierunki i
działania rozwojowe w latach 2005-2013.
Celem strategicznym długofalowego rozwoju mieszkalnictwa jest maksymalne
zbliŜenie poziomu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych obywateli do obecnego
poziomu średniej całej UE w okresie do 2025 r., przy wykorzystaniu sposobności
tkwiących

w perspektywie

stabilizacji demograficznej,

przewidywanym

wzroście

gospodarczym oraz członkostwie Polski w UE.
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Osiągniecie

celu

strategicznego

będzie

przebiegało

na

płaszczyznach

odpowiadających podstawowym obecnie deficytom cywilizacyjnym w mieszkalnictwie,
wyznaczających tym samym trzy cele szczegółowe strategii:
 likwidacja zjawiska niedobrowolnego wspólnego zamieszkiwania,
 zbliŜenie się do europejskich standardów powierzchniowych,
 likwidacja deficytów w zakresie wyposaŜenia mieszkań w podstawowe instalacje i
istotna poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych.
Osiągnięcie

celu

strategicznego

jest

zadaniem

wieloletnim

i

etapowym.

Docelowymi czynnikami warunkującymi utrwalenie procesu szybkiej poprawy warunków
mieszkaniowych będzie wzrost gospodarczy, rozwój rynku pracy.
Do czasu osiągnięcia tych uwarunkowań, na pierwszych etapach realizacji
strategii, procesy zachodzące w mieszkalnictwie powinny wpływać na przyśpieszenie i
wysoką efektywność zmian gospodarczych, bazując na wzajemnych związkach
zachodzących między gospodarką i rynkiem mieszkaniowym. W tym kontekście zakłada
się trwałe umiejscowienie spraw mieszkaniowych w powiązanym, wewnętrznie spójnym
planie rozwoju kraju.
Z punktu widzenia polityki rozwoju kraju średniookresowym celem strategii
rozwoju mieszkalnictwa jest harmonizacja rozwoju rynku mieszkaniowego i rynku pracy
pod kątem zapewnienia spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej w ujęciu
regionalnym i krajowym.
W

tym

kontekście,

chociaŜ

samo

mieszkalnictwo

nie

podlega

obecnie

bezpośredniemu wsparciu z budŜetu UE, istnieją juŜ obecnie instrumenty polityki
strukturalnej UE, które pośrednio mogą, w ograniczonym co prawda zakresie, wspierać
równieŜ sferę mieszkaniową. Chodzi przede wszystkim o Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego, z którego środków finansowane mogą być przedsięwzięcia dotyczące
rozbudowy lokalnej infrastruktury technicznej oraz rewitalizacji zurbanizowanych
obszarów miejskich. Lokalne projekty infrastrukturalne lub rewitalizacyjne pośrednio
mogą wpływać równieŜ na poprawę stanu technicznego wyposaŜenia i utrzymania
budynków mieszkalnych oraz ograniczać koszty pozyskania uzbrojonych gruntów pod
budownictwo mieszkaniowe.
ZałoŜenia zawarte w Lokalnym Programie Rewitalizacyjnym odpowiadają celom
stawianym w Strategii Długofalowego Rozwoju Sektora Mieszkaniowego na lata 20052025 w zakresie poprawy infrastruktury technicznej oraz rewitalizacji zurbanizowanych
obszarów miejskich, gdzie istotnym elementem przedsięwzięć rewitalizacyjnych jest ich
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wymiar

przestrzenny.

Dla

dokumentu

została

opracowana

strategiczna

ocena

oddziaływania na środowisko.

3.8. Narodowa Strategia Rozwoju Kultury 2004- 2013
Opracowana przez Ministerstwo Kultury Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na
lata 2004-2013, ma słuŜyć kształtowaniu polityki kulturalnej oraz rozwojowi kultury w
regionach.
W ramach prac nad Narodową Strategią Rozwoju Kultury na lata 2004-2013
sformułowano następujący cel strategiczny:
ZRÓWNOWAśENIE ROZWOJU KULTURY W REGIONACH.
Cele cząstkowe to:
 Wzrost efektywności zarządzania sferą kultury.
 Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w systemie organizacji działalności
kulturalnej i w systemie upowszechniania kultury.
 Zmniejszenie dysproporcji regionalnych w rozwoju kultury.
 Wzrost

uczestnictwa

i

wyrównanie

szans

w

dostępie

do

szkolnictwa

artystycznego, dóbr i usług kultury.
 Poprawa warunków działalności artystycznej.
 Efektywna promocja twórczości.
 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i aktywna ochrona zabytków.
 Zmniejszenie luki cywilizacyjnej poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury
kultury.
W ramach Strategii Rozwoju Kultury opracowywane są Narodowe Programy
Kultury tj.:
o Narodowy Program Kultury „Znaki czasu”.
o Narodowy Program Kultury” Promocja czytelnictwa i rozwój sektora ksiąŜki”.
o Narodowy Program Kultury „Rozwój instytucji artystycznych” na lata 2004–2013
o Narodowy Program Kultury wspierania debiutów i rozwoju szkół artystycznych
„Maestria” na lata 2004–2013
o Narodowy Program Kultury „Ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego” na lata
2004–2013.
Narodowe Programy Kultury realizowane są poprzez podprogramy, priorytety i
działania.
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Działania realizowane w ramach Narodowego Programu Kultury „Ochrona
zabytków i dziedzictwa kulturowego” na lata 2004–2013. poprzez priorytet „Aktywne
zarządzanie zasobem stanowiącym materialne dziedzictwo Kulturowe” mają na celu
materialną poprawę stanu zabytków, ich adaptację i rewitalizację oraz zwiększenie
dostępności do nich mieszkańców, turystów i inwestorów. Realizacja działań pozwoli na
zwiększenie atrakcyjności regionów, a takŜe wykorzystanie przez nie potencjału
związanego z posiadanym dziedzictwem kulturowym, co będzie zgodne z załoŜeniami
Lokalnego Programu rewitalizacji miasta Lubawa. Dla dokumentu została opracowana
strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.

3.9. Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko Mazurskiego do roku 2020.
Celem głównym Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego jest spójność ekonomiczna, społeczna i przestrzenna Warmii i
Mazur z regionami Europy. Poprawa spójności wewnętrznej województwa warmińskomazurskiego oznacza wyrównywanie dysproporcji rozwojowych we wszystkich jego
aspektach.
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Województwa WarmińskoMazurskiego w horyzoncie 2020 r. wskazuje trzy priorytety, które w szerokim rozumieniu
obejmują całość zjawisk społeczno-gospodarczych włącznie z relacjami ze środowiskiem
przyrodniczym. Środowisko przyrodnicze determinuje, w wielu przypadkach, zachowania
przedsiębiorców, postawy społeczne, charakter i rodzaje relacji, a działalność człowieka
zawsze ma wpływ na środowisko przyrodnicze.
Polityka rozwoju regionu będzie koncentrowała się na szczególnym traktowaniu
priorytetów, czego wyrazem jest:
 Priorytet 1 - Konkurencyjna gospodarka.
 Priorytet 2 - Otwarte społeczeństwo.
 Priorytet 3 - Nowoczesne sieci.
Polityka rozwoju regionu koncentruje się na szczególnym traktowaniu ww.
priorytetów, czego wyrazem są określone niŜej cele strategiczne.
 Wzrost konkurencyjności gospodarki
 Wzrost aktywności społecznej
 Wzrost liczby i jakości powiązań sieciowych.
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Cele strategiczne są przejawem realizacji następujących celów operacyjnych.
Cele operacyjne Priorytetu: konkurencyjna gospodarka

Wzrost konkurencyjności firm.


Wzrost liczby miejsc pracy.



Skuteczny system pozyskiwania inwestorów zewnętrznych.



Wspieranie systemu produkcji i promocja wytwarzanej w regionie Ŝywności
wysokiej jakości.



Wzrost potencjału turystycznego.



Wzrost konkurencyjności usług dla starzejącego się społeczeństwa.



Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu.



Tworzenie społeczeństwa informacyjnego.



Doskonalenie administracji.

Cele operacyjne priorytetu: Otwarte społeczeństwo

Dostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy.


RóŜnorodna i dostępna edukacja.



Rozwój społeczeństwa obywatelskiego.



Wysoki poziom zabezpieczenia i dostępności usług medycznych.



Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego.



Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego sprzyjającego integracji oraz
zapobieganiu wykluczeniu społecznemu.



Wzrost dostępności mieszkań.



Wzrost atrakcyjności bazy sportowo-rekreacyjnej.



Poprawa jakości i ochrona środowiska.

Cele operacyjne priorytetu: nowoczesne sieci

Zwiększenie zewnętrznej dostępności komunikacyjnej oraz wewnętrznej
spójności.


Dostosowana do potrzeb sieć nośników energii.



Intensyfikacja współpracy międzyregionalnej.

 Współpraca z regionami bałtyckimi.
 Współpraca z pozostałymi regionami sąsiadującymi z Warmią i Mazurami.
 Współpraca z innymi regionami partnerskimi.
W priorytecie Konkurencyjna gospodarka nastąpi przełamanie negatywnych
tendencji rozwojowych. Nowoczesna gospodarka powinna być oparta nie tylko na
wiedzy, ale równieŜ na szybkim przepływie rzetelnych informacji. Rozwój gospodarki na
terenie gminy zachęci inwestorów do podejmowania działalności na ich terenie. WyŜsza
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konkurencyjność gospodarki wpłynie jednocześnie na moŜliwości świadczenia usług
związanych ze starzeniem się społeczeństwa, a takŜe moŜliwości realizacji wizji
społeczeństwa

informacyjnego.

Miasto

Lubawa

w

celu

poprawy

i

rozwoju

ekonomicznego prowadzi skuteczną promocje gospodarczą gminy. DąŜy do dawania
dobrego przykładu i nauki od innych kreowania rozwoju. Celem operacyjnym priorytetu
miedzy innymi jest tworzenie nowych obszarów rozwojowych na terenach miast i wsi
ułatwiających zakładanie nowych przedsiębiorstw przez mieszkańców regionu (w tym
programy rewitalizacji miast).
WyróŜnienie priorytetu Otwarte społeczeństwo wynika z tego, iŜ nie moŜna mówić
o konkurencyjnej gospodarce bez otwartego społeczeństwa. Społeczeństwo powinno
być otwarte na idee, innowacje, ale takŜe na chęć kształcenia i podnoszenia kwalifikacji,
podejmowania ryzyka i współpracy. Lepiej wykształceni absolwenci szybciej uzyskują
pracę lub chętniej podejmują ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej. Czynniki te
decydują w równym stopniu o poziomie rozwoju, co konkurencyjna gospodarka.
Jednocześnie

wiadomo,

Ŝe

niechęć

do

kapitału

obcego,

do

ludzi

sukcesu,

przyzwyczajenie do raz obranej pracy, niechęć do podnoszenia kwalifikacji, to cechy
regionów stagnacyjnych, omijanych przez inwestorów, a takŜe wyludniających się,
poniewaŜ najbardziej wartościowe jednostki opuszczają je ze względu na brak
perspektyw, przenosząc się do regionów prosperujących. Ma to szczególne znacznie,
gdy strategia kładzie nacisk m.in. na usługi związane ze starzeniem się społeczeństwa, a
poczucie bezpieczeństwa wpływa na wizerunek miejscowości i regionu, który tworzą nie
tylko mieszkańcy, ale równieŜ przyjezdni turyści i inwestorzy zewnętrzni. W swoich
załoŜeniach miasto ma zamiar doprowadzić do pobudzenia aktywności i mobilności
zawodowej, a wzrost aktywności społecznej będzie następować m.in. poprzez
uprawianie róŜnego rodzaju form sportu, rekreacji i kultury. Konieczne są zatem działania
inwestycyjne i organizacyjne zwiększające atrakcyjność tego typu oferty. Skutkiem
wzrostu aktywności społecznej w tym zakresie będzie takŜe poprawa stanu zdrowia
społeczeństwa i zwiększenie impulsów rozwojowych dla sektora usług. Stosowanie
zasady trwałego rozwoju wymaga ciągłego myślenia o środowisku przyrodniczym przez
pryzmat przyszłych pokoleń. W tym celu przewidziane są działania z zakresu ochrony
środowiska, powietrza oraz zachowania walorów krajobrazowych. Cele operacyjne
priorytety zakładają między innymi poprawę sytuacji mieszkaniowej na Warmii i
Mazurach zarówno po względem liczby i powierzchni oddawanych do uŜytku mieszkań,
ich standardu, stosowania energooszczędnych technologii i urządzenia otoczenia
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miejsca zamieszkania, jak równieŜ rewitalizacji istniejących zasobów wpłynie na
podniesienia jakości Ŝycia

w regionie. O dostępności mieszkań decyduje w

przewaŜającej mierze rynek, dlatego moŜliwości oddziaływania są dość ograniczone.
Tego typu działania muszą być wspierane na wszystkich szczeblach: krajowym,
regionalnym i lokalnym.
WyróŜnienie priorytetu strategicznego Nowoczesne sieci oznacza równieŜ bardziej
kompleksowe podejście do zagadnień przedsiębiorczości i relacji zaleŜności, jakie
występują w biznesie i które mają olbrzymi wpływ na efekty działania przedsiębiorstw w
rozwoju regionu. Promocja przez miasto dobrych przykładów, przedsiębiorczych postaw
wpływa na jakość i charakter współpracy między instytucjami otoczenia biznesu, światem
nauki, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i samorządem terytorialnym.
WaŜną rolę będzie odgrywała takŜe inicjatywa samorządów gminnych i powiatowych w
progospodarczym wykorzystaniu istniejących juŜ więzi z róŜnymi partnerami. Przy tego
typu działaniach nie naleŜy zapomnieć o środowisku, poniewaŜ skutki negatywnego
oddziaływania człowieka na środowisko przyrodnicze mają często nieodwracalny
charakter. Dlatego teŜ konieczne jest realizowanie celu, który pomoŜe osiągnąć poprawę
stanu środowiska naturalnego przy lepszej wiedzy o środowisku i pozwoli zachować je w
oczekiwanym dla wszystkich stanie.
Lokalny Program Rewitalizacji miasta Lubawa doskonale wpisuje się w Strategię
Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Województwa Warmińsko – Mazurskiego do roku
2020. Będzie kolejnym krokiem w wyrównaniu standardów europejskich i lepszym
przykładem

dostosowania

polskiej

gospodarki

do

funkcjonowania

systemu

gospodarczego najlepiej rozwiniętych państw świata, gdzie istotnym znaczeniem będzie
przywiązywanie odpowiedniej wagi do rewitalizacji miast, czyli przenoszenia impulsów
rozwojowych z metropolii w ich regionalne otoczenie, zwłaszcza obszary wiejskie.
Zapewni to mieszkańcom gminy współczesne standardy obsługi ludności doprowadzając
do zmniejszenia róŜnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii, a
występują obszary wymagające rewitalizacji oraz przebudowy dla potrzeb rozwoju
gospodarczego doprowadzą do wyeliminowania patologii społecznych. Dla dokumentu
została opracowana strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.
3.10. Regionalny Program Operacyjny Warmia-Mazury na lata 2007-2013.
Strategiczne cele i zadania postawione przed Regionalnym Programem
Operacyjnym Warmia i Mazury

(RPO WiM) zostały przygotowane na podstawie
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Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999. Krajową
podstawę prawną dla opracowania, wdraŜania i realizacji Programu stanowi ustawa z
dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz.
1658).
Celem głównym Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata
2007 – 2013 jest „Wzrost konkurencyjności gospodarki oraz liczby i jakości powiązań
sieciowych”.
Cele Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 –
2013 osiągane będą poprzez koncentrację przedmiotową wsparcia na realizacji
konkretnych przedsięwzięć, odnoszących się do osi priorytetowych.
W ramach osi priorytetowej Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast
będzie realizowany następujący cel „Wzmocnienie miast o wysokim potencjale
rozwojowym jako atrakcyjnych centrów przedsiębiorczości usług i zamieszkiwania”.
Działania skierowane będą na wyeliminowanie przyczyn i skutków degradacji
obszarów oraz na ich oŜywienie – aktywizację zarówno w aspekcie gospodarczym jak i
społecznym. Polegać będą na kompleksowych działaniach technicznych, społecznych i
ekonomicznych mających na celu przywrócenie dawnej świetności oraz zapewnienie
rozwoju obszarów miejskich. Obejmować będą trzy grupy zagadnień: humanizację
blokowisk, rewitalizację miast, restrukturyzację i adaptację terenów powojskowych i
poprzemysłowych. Poszczególne rodzaje terenów, na których prowadzone będą
działania w ramach niniejszej osi priorytetowej, wyznaczone zostaną przez programy
rewitalizacji miejskiej.
 „Humanizacja blokowisk”
 „Rewitalizacja miast”
 „Restrukturyzacja terenów powojskowych i poprzemysłowych”
W obszarze działania „Humanizacja blokowisk” wspierane będą projekty związane
z

modernizacją

i

remontami

wspólnych

części

budynków

wielorodzinnych,

zrealizowanych w przestarzałych technologiach przemysłowych z wielkiej płyty.
Dzięki działaniu „Rewitalizacja miast” wdroŜone zostaną procesy, które przywrócą
obszarom

moŜliwość

sprawnego

działania

poprzez

zmianę

struktury

terenów,

przywrócenie i umieszczenie nowych funkcji, a przede wszystkim aktywizację tej
przestrzeni i ich jakościowej zmianie.
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Rewitalizacja (w szczególności centrów miast i zabytkowych dzielnic) realizowana będzie
w jej trzech wymiarach: przestrzennym, społecznym i gospodarczym.
W ramach trzeciego działania „Restrukturyzacja terenów powojskowych i
poprzemysłowych” wspierane będą projekty zwiększające atrakcyjność gospodarczą i
inwestycyjną tych terenów, dotyczące ich zagospodarowania i wprowadzenia nowych
funkcji gospodarczych i społecznych.
Miasta stanowią Ŝywy organizm, podlegający stałym przemianom. Niektóre
obszary tracą swoje funkcje (np. tereny i budynki uŜytkowane kiedyś przez wojsko czy
upadłe obecnie zakłady przemysłowe), powstają nowe dzielnice mieszkaniowe ze
specyficznymi problemami, inne natomiast ulegają degradacji ze względów technicznych
i ekonomicznych. Degradacja techniczna dotyczy przede wszystkim dzielnic bloków
mieszkaniowych, powstałych w latach 70-tych i 80-tych ubiegłego wieku. Budowane w
przestarzałych technologiach wielkiej płyty budynki wymagają pilnej ingerencji.
Uwarunkowania przestrzenne, przyrodnicze, ludnościowe w RPO WiM na lata
2007 – 2013 wskazują, Ŝe miasta mają istotne znaczenie dla otaczających je układów
lokalnych i dysponują w większości wysokimi walorami turystycznymi. Wymagają one
jednak wsparcia rozwoju infrastruktury komunalnej, rozwoju przedsiębiorczości oraz
rewitalizacji, zwłaszcza terenów powojskowych i poprzemysłowych. Niezbędne jest takŜe
porządkowanie

zagospodarowania

i

wyposaŜenia

terenów

bloków

zabudowy

mieszkaniowej i działania na rzecz poprawy stanu technicznego budynków.
Struktura

jakościowa

i

wiekowa

zasobów

mieszkaniowych

wskazuje

na

konieczność pilnej rewaloryzacji i rewitalizacji, zwłaszcza w zakresie humanizacji
zabudowy z wielkiej płyty oraz modernizacji (z zachowaniem walorów historycznoarchitektonicznych) najstarszych budynków.
Kultura jest istotnym elementem rozwoju społeczeństwa, a jej odpowiednie
wykorzystanie moŜe być takŜe waŜnym czynnikiem ekonomicznym. Silniejszego
wsparcia

wymaga

ponadlokalnym.

baza

materialna

instytucji

kultury,

Ochrona

dziedzictwa

kulturowego

nie

zwłaszcza
odpowiada

o

zasięgu

standardom

nowoczesności; konieczne są inwestycje w tym zakresie, łącznie z rewitalizacją centrów
miast, mających niejednokrotnie średniowieczny układ urbanistyczny.
W duŜych skupiskach ludności, powstają problemy i napięcia społeczne. Tworzą
się

one

zwłaszcza

środowiskowym.

wśród

Powstanie

młodzieŜy,
infrastruktury

tzw.

grupy

kulturalnej,

zagroŜone
sportowej,

wykluczeniem
informatycznej,
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terapeutyczno-poradniczej i opiekuńczej na osiedlach zapoczątkuje proces zmiany tych
niekorzystnych postaw młodzieŜy.
Lokalny Program Rewitalizacji miasta Lubawa jest zgodny z Regionalnym
Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 , wpisuje się w cele osi
priorytetowej „Wzmocnienie miast o wysokim potencjale rozwojowym jako atrakcyjnych
centrów

przedsiębiorczości,

usług

i

zamieszkiwania”.

Wydatki

na

realizacje

przedsięwzięć są naleŜycie zaplanowane na rewitalizację obszarów miejskich oraz
opracowane przez odpowiednie jednostki samorządowe, obejmują okres planowania
2007-2013. Lokalny Program Rewitalizacji zawiera kompleksowe rozwiązania w sferze
przestrzennej, społecznej i gospodarczej oraz jest wynikiem szerokich konsultacji i
konsensusu społecznego. Realizacja działań w mieście Lubawa wpłynie bezpośrednio
na wzrost potencjału gospodarczego, atrakcyjność inwestycyjną, przedsiębiorczość oraz
poprawi jakość Ŝycia w regionie. Dla dokumentu została opracowana strategiczna ocena
oddziaływania na środowisko.

3.11. Program Ochrony Środowiska Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2007 – 2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011 - 2014
Nadrzędnym strategicznym celem polityki ekologicznej państwa jest zapewnienie
bezpieczeństwa

ekologicznego

kraju

(mieszkańców,

zasobów

przyrodniczych

i

infrastruktury społecznej) i tworzenie podstaw do zrównowaŜonego rozwoju społeczno gospodarczego. Realizacja tego celu osiągana będzie poprzez niezbędne działania
organizacyjne, inwestycyjne (w tym wdraŜanie postanowień traktatu Akcesyjnego) oraz
tworzenie regulacji dotyczących zakresu korzystania ze środowiska. Stąd celami
realizacyjnymi Polityki ekologicznej są:
 wzmacnianie systemu zarządzania ochroną środowiska,
 ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów
przyrody,
 zrównowaŜone wykorzystanie materiałów, wody i energii,
 dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego dla ochrony
zdrowia mieszkańców Polski,
 ochrona klimatu.
Zgodność Lokalnego Programu Rewitalizacji z Programem Ochrony Środowiska
przejawia się w punkcie: ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie
zasobów przyrody; dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego
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dla ochrony zdrowia mieszkańców Polski oraz ochrona klimatu. Dla dokumentu została
opracowana strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.

3.12. Strategią Rozwoju Kultury w Województwie Warmińsko-Mazurskim do roku
2015.
Opracowany dokument stanowi rozwinięcie celu strategicznego – Bogactwo
dziedzictwa i kultury regionu istotnym czynnikiem rozwoju społeczno - gospodarczego,
określonego jako jeden z ośmiu priorytetowych obszarów Strategii rozwoju kultury w
województwie warmińsko-mazurskim.
W strategii rozwoju kultury zawarte są trzy główne obszary, dla których określone
zostały cele szczegółowe.
 Obszar: Ochrona dziedzictwa kulturowego.
 Obszar: Organizacja i prowadzenie działalności kulturalnej.
 Obszar: Komunikacja społeczna, środki masowego przekazu w kulturze.
Zgodność Lokalnego Programu Rewitalizacji ze Strategią Rozwoju Kultury
przejawia się w obszarze: Ochrona dziedzictwa kulturowego,
Cel szczegółowy:
 Prawidłowe warunki ochrony dziedzictwa regionalnego.
Dla dokumentu została opracowana strategiczna ocena oddziaływania na
środowisko.

3.13. Strategią Rozwoju Turystyki w Województwie Warmińsko-Mazurskim.
Opracowany dokument stanowi rozwinięcie celu strategicznego – Maksymalne
i dynamiczne wykorzystanie predyspozycji turystycznych regionu, określonego jako jeden
z dwóch priorytetowych celów Strategii rozwoju turystyki w województwie warmińskomazurskim.
W strategii rozwoju kultury zawarte są dwa główne cele strategiczne:
Cel: Zwiększenie kapitału inwestycyjnego w turystyce.
Cel: Maksymalne i dynamiczne wykorzystanie predyspozycji turystycznych regionu.
Zgodność Lokalnego Programu Rewitalizacji ze Strategią Rozwoju Turystyki
przejawia się w celu: Maksymalne i dynamiczne wykorzystanie predyspozycji
turystycznych regionu. Dla dokumentu została opracowana strategiczna ocena
oddziaływania na środowisko.
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3.14. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Lubawy
Na podstawie art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 89,poz.415 z późn. zm.) oraz art.18 ust.2 pkt. 5 i art.40 ust.1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity: Dz. U. z 1996
r. Nr 13, poz.74 z późn. zm.) Rada Miejska w Lubawie uchwaliła miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego Miasta Lubawa.
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego został uchwalony Uchwałą
Nr XL/289/98 Rady Miejskiej w Lubawie z dnia 26 maja 1998 r .
Integralną częścią planu jest rysunek planu składający się z następujących części:
-Nr 1 w skali 1: 2000
-Nr 2 w skali 1: 5000
Plan obejmuje obszar Miasta Lubawa w obecnych granicach administracyjnych.
Przebieg granicy określa rysunek planu symbolem R-1. Linię rozgraniczenia części
rysunku planu określa symbol R-2.
Celem ustaleń planu jest:
1/ stworzenie ram prawnych dla harmonijnego gospodarowania przestrzenią Miasta,
2/ zminimalizowanie konfliktów pomiędzy interesem publicznym i prywatnym,
3/ stworzenie korzystnych warunków dla realizacji róŜnorodnych inicjatyw gospodarczych
dopuszczalnych na obszarze Miasta,
4/ minimalizacja konfliktów pomiędzy róŜnymi formami działalności gospodarczej a
funkcjami mieszkalnymi,
5/ ochrona środowiska kulturowego i przyrodniczego.
Przedmiotem ustaleń planu są:
1/ funkcje poszczególnych terenów oraz zasady ich zagospodarowania,
2/ lokalizacje terenów dla celów publicznych,
3/ zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej,
4/ zasady kształtowania krajobrazu.
Podstawowe funkcje Miasta Lubawa:
1/ ponad lokalny ośrodek obsługi ludności i rolnictwa,
2/ lokalny ośrodek przemysłu,
3/ regionalny węzeł komunikacji drogowej,
4/ lokalny ośrodek turystyki krajoznawczej.
Dla potrzeb programów rozwoju Miasta oraz infrastruktury technicznej ustala się
chłonność obszaru w granicach opracowania planu na 13.000 mieszkańców. Dla
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poszczególnych etapów rozwoju Miasta obowiązują ustalenia "Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lubawa" uchwalone dnia 28
czerwca 1996r. uchwałą Nr XXI/159/96.
Ustalenia dla obszaru całego Miasta zostały szczegółowo przestawione w
działach obejmujących poszczególne zakresy:
 W zakresie urbanistyki.
 W zakresie architektury.
 W zakresie infrastruktury technicznej.
 W zakresie kształtowania krajobrazu i ochrony środowiska.
 Określenie podstawowych funkcji terenów, ich przeznaczenie oraz zasad
gospodarowania.

107
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Lubawa - Lubawa wczoraj, dziś i jutro.

Rys. 1 Rysunek Planu w skali 1:2000

Źródło: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lubawy
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Rys. 2 Rysunek Planu w skali 1:5000

Źródło: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lubawy.
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4. Podstawowe załoŜenia przygotowania Lokalnego Programu
Rewitalizacji.
4.1. Wyznaczenie granic obszarów zdegradowanych (rewitalizacji) i uzasadnienie
określenia granic zdegradowanego obszaru.
4.1.1. Metodologia sposobu uzyskania i wyznaczania obszarów zdegradowanych.
Zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej do opracowania Lokalnych
Programów Rewitalizacji obszary przeznaczone do rewitalizacji muszą spełniać
przynajmniej dwa kryteria określające problemy społeczno – gospodarcze spośród
zaproponowanych:
 wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia;
 wysoka stopa długotrwałego bezrobocia;
 niekorzystne trendy demograficzne;
 niski poziom wykształcenia, wyraźny deficyt kwalifikacji i wysoki wskaźnik
przerywania solaryzacji
 wysoki poziom przestępczości i wykroczeń;
 szczególnie wysoki stopień degradacji środowiska;
 niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej;
 wysoka liczba imigrantów, grup etnicznych i mniejszościowych lub uchodźców;
 porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego;
 niski poziom wydajności energetycznej budynków.
Wyznaczenie obszarów zdegradowanych w Lubawie według powyŜszych
czynników rodzi kłopoty związane z udokumentowaniem wstępnych hipotez, poniewaŜ
nie są prowadzone oddzielne statystyki dla danych dzielnic lub ulic, które przełoŜone
mogą zostać na wskaźniki ilościowe. W związku z tym wstępna analiza geograficzna
miasta mająca na celu wyodrębnienie obszarów przeznaczonych do rewitalizacji została
przygotowana w oparciu o wyniki badań jakościowych, przeprowadzonych metodą
wywiadu pogłębionego. Wywiady zostały przeprowadzone z osobami, które z racji
pełnionej funkcji, pracy zawodowej i doświadczenia posiadają szeroką wiedzę na temat
problemów społeczno – gospodarczych miasta Lubawa.
Technika indywidualnego wywiadu pogłębionego jest klasyczną techniką badań
jakościowych. Polega ona na prowadzeniu badań w formie rozmowy z respondentem,
prowadzonej w oparciu o scenariusz zawierający listę problemów, która w trakcie
wywiadu są poruszane. Elastyczna forma wywiadu pozwala moderatorowi na
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dostosowanie przebiegu rozmowy do specyficznych kompetencji rozmówcy oraz na
zadawanie

pytań

pomocniczych,

naprowadzających

lub

poszerzających

dane

zagadnienia, dzięki temu moŜna uzyskać wyczerpujące i wiarygodne informacje.
Dodatkową zaletą takiego badania jest to, Ŝe umoŜliwia respondentowi formułowanie
opinii i wyraŜanie poglądów własnymi słowami, co korzystnie wpływa na precyzyjność
pozyskanych w ten sposób informacji. Rozmowa w cztery oczy stwarza teŜ atmosferę
zaufania, dzięki temu moŜna poruszyć tematy trudne bądź kontrowersyjne. Jest to
optymalna technika badawcza stosowana w badaniach, w których respondentami są
osoby posiadające szeroką wiedzę i kompetencje z danego zakresu. Technika wywiadu
pogłębionego jest zazwyczaj wykorzystywana dla zbadania ukrytych motywacji
respondenta lub teŜ przed planowanymi badaniami ilościowymi w celu przygotowania
podstaw dla dalszych analiz.
Na potrzeby niniejszego LPR pozyskano dane w oparciu o wywiady pogłębione
przeprowadzone z osobami, których wiedza dotycząca problemów społecznych miasta
nie budzi wątpliwości. W badaniu wzięli udział:
1) Pani BoŜena Knabe – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
2) Pan Lech Józefowicz – Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Lubawie
3) Pan Tomasz Dembiński – Kierownik Rejonowego Urzędu Pracy w Lubawie
4) Pan Dariusz Kowalczyk – Pośrednik Pracy w Rejonowym Urzędzie Pracy w
Lubawie
5) ks. Tadeusz Breza – proboszcz parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela w Lubawie
6) ks. Mieczysław Rozmarynowicz - proboszcz parafii p.w. NMP
7) Pani Beata Pańczak - pedagog szkolny, pracownik Urzędu Miasta Lubawa
Doświadczenie zawodowe, kompetencje oraz wiedza zdobyta w trakcie pracy
nieodzownie wpływają na opinię respondentów i ich stosunek nie tylko w kwestiach
zawodowych, ale takŜe prywatnych.

W związku z tym pytania w pierwszej części

badania odwoływały się do opinii, emocji i postaw respondentów dotyczących miasta w
kontekście sytuacji osobistej. Druga część badania odnosiła się juŜ bezpośrednio do
wiedzy respondentów związanej z wykonywaną pracą. Przykładowy scenariusz wywiadu
pogłębionego według, którego przeprowadzone zostały badania stanowi załącznik do
niniejszego dokumentu. Badanie zostało przeprowadzone przez przeszkolonego
moderatora dysponującego odpowiednią wiedzą socjologiczną.
Respondenci to osoby związane z Lubawą od lat. Osoby te, spotykając się na co
dzień w pracy zawodowej z problemami mieszkańców, znają bardzo dobrze tematykę
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społeczną i potrafią wskazać najbardziej newralgiczne rejony miasta, wymagające
interwencji z zewnątrz. Znają dobrze środowisko lokalne i jego problemy, dzięki temu w
trakcie rozmów pozyskane zostały informacje w szerokim kontekście wykraczającym
poza wiedzę płynącą z doświadczenia zawodowego. Osoby biorące udział w badaniu są
takŜe emocjonalnie związane z miastem, lubią je. Są teŜ szczerze zaangaŜowani w
swoją pracę, z której czerpią satysfakcję osobistą. Świadczą o tym przytoczone
przykłady sukcesów związanych z wykonywaną pracą (na pytanie o sukces wszyscy
respondenci wymieniali sytuacje kiedy udało im się komuś pomóc w trudnej sytuacji czy
teŜ zapobiec przestępstwu; nikt z respondentów jako sukces nie wskazał awansu
zawodowego czy otrzymanych nagród za pracę zawodową). Dzięki wraŜliwości
społecznej respondentów, ich umiejętności obserwacji otoczenia oraz doświadczeniu
zawodowemu naleŜy przyjąć, Ŝe informacje pozyskane w trakcie wywiadu są
wiarygodne. W ten sposób udało się wytyczyć obszary zdegradowane oraz stworzyć
podstawy merytoryczne do dalszych analiz związanych z rewitalizacją miasta (badania
ilościowe przeprowadzone w formie ankiet z pytaniami zamkniętymi i otwartymi).
Osoby, które wzięły udział w badaniu wskazały na następujące ulice:
 Jako miejsca najbardziej nieatrakcyjne do zamieszkania w Lubawie ze względu na
duŜe natęŜenie ruchu samochodowego: ul. Kupnera, ul. Gdańska, ul. 19 stycznia,
ul. Dworcowa, ul.Grunwaldzka;
 Jako miejsca zamieszkane przez rodziny uboŜsze, wielodzietne lub mieszkające
w szczególnie trudnych warunkach: ul. Kupnera, ul. Zamkowa, ul. Gdańska, ul.
Dworcowa, ul.Grunwaldzka;
 Jako miejsce zamieszkania rodzin dotkniętych patologią społeczną: ul. Kupnera,
ul. Gdańska, ul. 19 stycznia, ul. Browarowa, ul. Grunwaldzka;
 Jako miejsca spotkań miejscowych wandali, osób spoŜywających alkohol pod
gołym niebem: ul. Kupnera, plac 700-lecia, ul. Biblii Gutenberga; ul. Rynek,
Łazienki Miejskie;
 Jako miejsca szczególnie niebezpieczne ze względu na częste interwencje policji:
ul. Grunwaldzka, ul. Gdańska, ul. Kupnera, Łazienki Miejskie;
 Jako miejsca nieatrakcyjne do zamieszkania ze względu na uporczywy hałas,
zanieczyszczenie powietrza: ul. Poznańska, ul. Matejki, ul. Prusa, ul. Rynek, ul.19stycznia, ul. Biblii Gutenberga;
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 Jako

miejsca

zamieszkania

rodzin

borykających

się

z

problemami

wychowawczymi: ul. Gdańska, ul. Poznańska, ul. Browarowa, ul. Kościelna, ul.
Kupnera, ul. Piaskowa;
 Jako miejsca szczególnie zaniedbane, przy których stan techniczny budynków
wymaga natychmiastowej interwencji: ul. Gdańska, ul. Piaskowa, ul. Kupnera, ul.
Rynek, ul. Grunwaldzka, ul. Browarowa, ul. Spichlerzowa .
 Jako miejsca zamieszkania osób bezrobotnych nie wskazano konkretnych ulic
charakteryzujących

się

częstszym

niŜ

w

innych

częściach

miasta

zamieszkiwaniem osób bezrobotnych, adresy osób bezrobotnych są rozproszone
w całym mieście;

Na

podstawie

powyŜszych

informacji

zostały

wstępnie

wydzielone

trzy

zdegradowane obszary miasta wymagające wsparcia z zewnątrz, których zgodność z
wytycznymi dla Lokalnych Programów Rewitalizacji ukazują obiektywne wskaźniki.
 I obszar projektu rewitalizacji: Centrum
Łazienki Lubawskie
Obszar zlokalizowany wokół parku, ograniczony od zachodu i północy ulicami
Pawią, Kupnera, od wschodu granicą Łazienek, a od południa terenem sportoworekreacyjnym OSIR.
Rynek Miasta
Obszar ograniczony jest od zachodu ulicą Poznańską, od północy ulicą Świętej
Barbary i Kopernika, od wschodu ulicą Biblii Guttenberga, a od południa ulicą Gdańską i
Kupnera.
 II obszar projektu rewitalizacji: Północ
Obszar ograniczony od zachodu ulicą Prusa, od południa ulicą Świętej Barbary i
Kopernika, od północy i wschodu ulicą Piaskową i Władysława Asta.
 III obszar projektu rewitalizacji: Osiedle „Stara Gdańska” oraz Osiedle
„Nowa Gdańska”.
Osiedle „Stara Gdańska”
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Obszar

ograniczony

od

północy

ulicą

Gdańską,

a

od

południa

ulicą

Rzepnikowskiego, od wschodu łącznikiem ulic PapieŜa Jana Pawła II i Gdańską, od
zachodu granicą bloków wielorodzinnych.

Osiedle „Nowa Gdańska”.
Obszar ograniczony od północy rzeką Sandelą, od południa ulicą Gdańską, od
zachodu granicą bloków wielorodzinnych, a od wschodu ulicą Poznańską.
Granice obszarów przeznaczonych do rewitalizacji zostały poddane konsultacjom
społecznym. Informacja o prowadzonych konsultacjach została zamieszczona na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta oraz na stronie witrynie internetowej Urzędu Miasta.
Mapa 5. Mapa obszarów rewitalizowanych

Obszar I Łazienki Lubawskie
Obszar I Rynek Miasta
Obszar II Północ
Obszar III Osiedle „Stara Gdańska”
Obszar III Osiedle „Nowa Gdańska”
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4.1.2. Charakterystyka obszarów rewitalizacji.
4.1.2.1. I obszar projektu rewitalizacji: Centrum
Łazienki Lubawskie
Pierwszym terenem, który zamierzamy objąć projektem rewitalizacji są Łazienki
Miejskie oraz Rynek Miasta. Obszar Łazienek Miejskich jest to obszar zlokalizowany
wokół parku, ograniczony od zachodu i północy ulicami Pawią, Kupnera, od wschodu
granicą Łazienek, a od południa terenem sportowo - rekreacyjnym OSiR. Ma on ogromne
znaczenie społeczne dla mieszkańców. Głównym jego obiektem jest park, ale w ramach
wyŜej wymienionych ulic znajdują się takŜe inne obiekty uŜyteczności publicznej: Kino
„Pokój”, biblioteka miejska oraz kościół Św. Jana. Na powyŜszym terenie znajdują się
takŜe prywatne budynki mieszkalnictwa jednorodzinnego, których stan techniczny jest
dość dobry, a posesje są zadbane. W tym dystrykcie znajdują się takŜe wspólnoty
mieszkaniowe zarządzane przez Lubawską Spółkę Komunalną, które zadeklarowały
pisemnie chęć w projekcie rewitalizacji w roli beneficjenta. Są to wspólnoty budynków
przy ul. 19 Stycznia 19 A, 19 B, 19 C. Ulice wokół Łazienek są częściowo wyposaŜone w
infrastrukturę techniczną: sieć sanitarna, sieć wodociągowa oraz parkowe oświetlenie
uliczne. Brakuje ciągu pieszo – rowerowego wzdłuŜ ulic okalających park. Część ścieŜek
jest utwardzona polbrukiem. Największym problemem technicznym w ramach tego
terenu jest krytyczny stan wód. Woda jest zanieczyszczona róŜnymi odpadami, wymaga
oczyszczenia, stwarza zagroŜenie dla zdrowia i Ŝycia mieszkańców ze względu na zły
stan techniczny skarp okalających zbiorniki wodne oraz drewnianych przejść nad
kanałem. Brak separatorów wzdłuŜ rzeki Sandeli, Elszki, Jesionki oczyszczających wody
deszczowe z kanalizacji deszczowej. Część terenu parku stanowi lokalny obszar
powodziowy, który wymaga gruntownej melioracji. W ramach parku brakuje takŜe placu
zabaw „z prawdziwego zdarzenia”. Istnieje co prawda miejsce rekreacji dla dzieci
wyposaŜone w huśtawki, zjeŜdŜalnie i karuzelę, ale stan techniczny urządzeń jest
nienajlepszy, wszystkie są zniszczone, zardzewiałe i mogą stwarzać zagroŜenie dla
dzieci.
Łazienki stanowią teren o największym potencjale rekreacyjnym miasta, jednak ze
względu na brak kompleksowych nakładów inwestycyjnych popada w coraz większą
degradację. Niewątpliwe walory przyrodnicze wkrótce stracą na znaczeniu, poniewaŜ w
opinii większości mieszkańców Lubawy park nie jest miejscem bezpiecznym.
Podupadający park miejski stał się ulubionym miejscem spotkań lokalnej chuliganerii
oraz „miejscowych amatorów tanich trunków alkoholowych”. Łazienki mogą odzyskać
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swoje znaczenie rekreacyjne i stać się ponownie chlubą Lubawy, jeśli ich restauracja
będzie prowadzona kompleksowo i jeśli uda się wygospodarować

fundusze na

systematyczne zabiegi pielęgnacyjne.
Główne problemy:
- brak bezpieczeństwa - miejsce spotkań „marginesu”;
- zdegradowana funkcja wypoczynkowa i rekreacyjna dla mieszkańców;
- lokalny obszar powodziowy;
- zagroŜenia dla zdrowia i Ŝycia mieszkańców ze względu na zły stan techniczny skarp
okalających zbiorniki wodne oraz drewnianych przejść nad kanałem.
Obszar I terenu Łazienek Lubawskich połoŜony jest na powierzchni 4,67 ha.
Zamieszkuje tu 130 mieszkańców, co stanowi 1,37% wszystkich mieszkańców Lubawy.
Tab. 31. Podstawowe dane Obszaru I Łazienki Lubawskie.
Wyszczególnienie

Obszar I Łazienki
Lubawskie

Powierzchnia obszaru
w ha

Liczba ludności na
wyznaczonym
obszarze w 2008 r.

% udział ludności
obszaru do ogólnej
ludności w mieście

4,67

130

1,37

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta w Lubawie.

Wyznaczony do rewitalizacji obszar spełnia kryteria określone w art. 47 ust. 1
Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r., które dotyczą
obszarów miejskich. Kryteria oraz mierzalne wskaźniki obszaru zdegradowanego zostały
odniesione do wartości bazowych uwzględnionych w załączniku nr 2 Wytycznych
Instytucji Zarządzającej do opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji (wersja z
dnia 16.10.2008 r.).
Budynki Obszaru I zostały wybudowane w latach od 1930 do 1970, jedynie
budynek na ul. Kupnera 14 jest wybudowany w roku 2008. Większość tych budynków to
budynki wybudowane w latach 60. Problemy tego obszaru są typowe dla budynków
mieszkalnictwa jednorodzinnego oraz wspólnotowych osiedli mieszkaniowych. W celu
podniesienia społecznego statusu Łazienek Lubawskich oraz uniknięcia społecznej
izolacji, koniecznością staje się poprawa krytycznego stanu wód stwarzającą zagroŜenie
dla zdrowia i Ŝycia mieszkańców, budowa ciągów pieszo - rowerowych wzdłuŜ ulic
okalających park, budowa z prawdziwego zdarzenia placu zabaw dla dzieci. Istniejące
miejsce rekreacji oraz stan techniczny urządzeń, są w nienajlepszym stanie technicznym.
W celu zobrazowania zabudowy Łazienek Lubawskich została przedstawiona
poniŜsza tabela, która zawiera wykaz budynków mieszkalnych, zlokalizowanych na
obszarze przewidzianym do rewitalizacji wraz z okresem ich budowy.
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Tab. 32. Wykaz budynków mieszkalnych zlokalizowanych na Obszarze I Łazienki
Lubawskie.
LP.
Lokalizacja
Rok budowy budynku
Budynek w zasobach
1

ul. 19 Stycznia 17

1960

prywatny

2

ul. 19 Stycznia 19

1960

prywatny

3

ul. 19 Stycznia 19a i 19b

1930

Gmina Miejska Lubawa –
udział GML 95,20%

4

ul. 19 Stycznia 19c

Gmina Miejska Lubawa –

1950

udział GML 50,70%

5

ul. Pawia 1

1960

prywatny

6

ul. Pawia 1a

1972

prywatny

7

ul. Pawia 2

1963

prywatny

8

ul. Pawia 3

1960

prywatny

9

ul. Pawia 4

1961

prywatny

10

ul. Pawia 5

1961

prywatny

11

ul. Pawia 6

1958

prywatny

12

ul. Pawia 7

1960

prywatny

13

ul. Pawia 8

przed 1980

prywatny

14

ul. Kupnera 14

2008

prywatny

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta w Lubawie.

I

Obszar

rewitalizacji

charakteryzuje

się

niskim poziomem

wydajności

energetycznej budynków, które jest kryterium wyznaczania obszarów zdegradowanych.
Kryterium to odnosi się do wskaźnika wydajności energetycznej budynków, gdzie brany
jest pod uwagę udział budynków sprzed roku 1990 i dodatkowo dla budynków
powstałych w latach 1980 – 1990 bez jakichkolwiek prac termomodernizacyjnych,
powyŜej 20% w ogólnej liczbie budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Na obszarze I Łazienki Lubawskie, liczba budynków sprzed roku 1990 wynosi 14 z 15 budynków, co
stanowi 93,34% budynków znajdujących się na tym obszarze. Natomiast udział
budynków sprzed roku 1990 w stosunku do wszystkich budynków w mieście Lubawa
stanowi 87,98%. Dodatkowo liczba budynków mieszkalnych wielorodzinnych powstałych
w okresie 1980 – 1990 bez jakichkolwiek prac termomodernizacyjnych na terenie
Obszaru I wynosi 0. Natomiast w Lubawie w tym okresie powstało 14 budynków
wielorodzinnych, dla których nie było przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych.
Zgodnie z wytycznymi, które zostały określone w Załączniku nr 2: Wytycznych Instytucji
Zarządzającej w zakresie opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacyjnych, udział
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tych budynków powinien stanowić powyŜej 20% w ogólnej liczbie budynków
mieszkalnych wielorodzinnych.
Tab.33. Kryterium niskiego poziomu wydajności energetycznej budynków Obszaru
I Łazienki Lubawskie
Wyszczególnienie

Liczba budynków
mieszkalnych

Liczba budynków
sprzed roku 1990.

Liczba budynków
sprzed roku 1990 do
ogólnej liczby
budynków w %.

15

14

93,34

1 198

1 054

87,98

Obszar I Łazienki
Lubawskie
Lubawa

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta w Lubawie.

Tab. 34. Kryterium niskiego poziomu wydajności energetycznej budynków
Obszaru I Łazienki Lubawskie.

Wyszczególnienie

Obszar I Łazienki
Lubawskie
Lubawa

Liczba
budynków
mieszkalnych
wielorodzinnych
powstałych w
latach 1980 1990

Liczba budynków
mieszkalnych
wielorodzinnych
powstałych w latach 1980 –
1990 bez jakichkolwiek prac
termomodernizacyjnych

Liczba budynków
powstałych w latach 1980
- 1990 do liczby
budynków powstałych w
latach 1980 – 19980 bez
jakichkolwiek prac
termomodernizazacyjnych
w %.

0

0

0

14

14

100

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta w Lubawie.

Z danych GUS w 2008 roku na terenie miasta Lubawa zarejestrowanych było 803
podmioty gospodarki narodowej, natomiast na Obszarze I Łazienki Lubawskie
zarejestrowanych jest 7 podmiotów gospodarczych. Zatem Obszar I spełnia kryterium
obszaru zdegradowanego dla działań związanych z „Niskim wskaźnikiem prowadzenia
działalności

gospodarczej”.

Kryterium

to

jest

mierzone

wskaźnikiem

„Liczby

zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców obszaru”. Dla
wyznaczonego obszaru wskaźnik ten wynosi 53,84 podmiotów na 1000 mieszkańców
obszaru i jest zdecydowanie niŜszy od wskaźnika określonego dla Lubawy, który wynosi
84,31 podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców miasta. Dane te przestawiono w
poniŜszej tabeli.
Tab. 35. Kryterium niskiego wskaźnika prowadzenia działalności gospodarczej.
Wyszczególnienie

Liczba ludności w
2008 r.

Liczba
zarejestrowanych
podmiotów
gospodarczych w 2008
r.

Obszar I Łazienki

130

7

Liczba
zarejestrowanych
podmiotów
gospodarczych w 2008
r. na 1000 osób.

53,84
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Lubawskie
Lubawa

9 524

803

84,31

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta w Lubawie.

Rynek Miasta
Obszar Rynku Miejskiego ograniczony jest od zachodu ulicą Poznańską, od
północy ulicą Świętej Barbary i Kopernika, od wschodu ulicą Biblii Guttenberga, a od
południa ulicą Gdańską i Kupnera.
Opisywany obszar jest ścisłym centrum miasta, które jednak nie stanowi centrum
reprezentacyjnego ze względu na stan techniczny okalających rynek budynków. Część
budynków przy ul. Kopernika to nowe obiekty mieszkalne jednorodzinne, ale o
charakterze tej dzielnicy przesądzają budynki starsze, które wymagają gruntownego
remontu. Dotychczasowe prace inwestycyjne miały raczej znaczenie kosmetyczne. Nie
moŜna jednak nie dostrzegać starań władz miasta o utrzymanie ścisłego centrum w
czystości. Na miarę moŜliwości finansowych teren jest stosunkowo zadbany. Remontu
wymagają ciągi piesze oraz koniecznym jest budowa podstawowej infrastruktury
technicznej. Problem techniczny stanowi takŜe zabudowa na ul. Poznańskiej, św.
Barbary, Kupnera. Są to głównie budynki jedno i wielorodzinne, których estetyka
pozostawia wiele do Ŝyczenia – szare, ponure elewacje wymagają renowacji podobnie
jak stolarka okienna i drzwiowa. Niestety mieszkańcy tych ulic nie wykazują dbałości o
czystość i estetykę obiektów, są gorzej sytuowani finansowo, często dotknięci
długotrwałym bezrobociem i patologiami społecznymi. Na opisywanym terenie w
zasadzie brak jest zieleni, a jedyną przestrzeń zabaw dla dzieci stanowi ubogo
wyposaŜony plac przy ul. Kilińskiego.
W obrębie Rynku Miejskiego zawiera się przede wszystkim niewykorzystany
potencjał gospodarczy i reprezentacyjny miasta. Na tym terenie skupiają się główne
obiekty dziedzictwa kulturowego (kościół św. Anny, kościół św. Barbary, kaplica
szpitalna) oraz obiekty uŜyteczności publicznej (banki, przystanek autobusowy,
restauracje, centrum usługowo-handlowe). Dzięki nakładom inwestycyjnym moŜna
podnieść rangę tego dystryktu. Przywracając świetność obiektom podniesiemy
atrakcyjność inwestycyjną. Dzięki temu centrum stopniowo odzyska swoją wartość jak
równieŜ walory reprezentacyjne.
Główne problemy:
- zaniedbania infrastrukturalne;
- niszczejąca substancja mieszkaniowa;
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- patologie społeczne;
- niewykorzystany potencjał gospodarczy, historyczny i kulturowy, ruiny zamku
biskupiego, stary browar.
Obszar I Rynek Miasta połoŜony jest na powierzchni 1,88 ha. Na tym obszarze
zamieszkuje 522 mieszkańców, co stanowi 5,48 % wszystkich mieszkańców Lubawy.
Tab.36. Podstawowe dane Obszaru I Rynek Miasta
Wyszczególnienie

Powierzchnia obszaru
w ha

Liczba ludności na
wyznaczonym
obszarze w 2008 r.

% udział ludności
obszaru do ogólnej
ludności w mieście

1,88

522

5,48

Obszar I Rynek
Miasta

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta w Lubawie.

Wyznaczony do rewitalizacji obszar spełnia kryteria określone w art. 47 ust. 1
Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r., które dotyczą
obszarów miejskich. Kryteria oraz mierzalne wskaźniki obszaru zdegradowanego zostały
odniesione do wartości bazowych uwzględnionych w załączniku nr 2 Wytycznych
Instytucji Zarządzającej do opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji (wersja z
dnia 16.10.2008 r.).
Obszar I Rynek Miasta charakteryzują budynki zróŜnicowane pod względem
wieku. Z uwagi na brak dokumentacji dla niektórych budynków trudno jest określić rok
budowy, z pewnością jednak są to budynki „starej daty” i widnieją one na planach i
dokumentach miasta przed 1980 rokiem. Z pośród nich moŜna wyróŜnić jednie trzy
budynki, które zostały wybudowane po roku 1990. Problemy tego obszaru są typowe dla
budynków mieszkalnictwa jednorodzinnego oraz wspólnotowych osiedli mieszkaniowych.
W celu podniesienia społecznego statusu Rynku Miasta oraz uniknięcia społecznej
izolacji, koniecznością staje się przywrócenie centrum miasta stanu reprezentacyjnego
poprzez gruntowny remont budynków starszych, które przesądzają o charakterze tej
dzielnicy. Remontu wymagają takŜe cięgi piesze oraz inne budynki, które wymagają
renowacji.
W celu zobrazowania zabudowy wokół Rynku została przedstawiona poniŜsza
tabela, która przedstawia wykaz budynków mieszkalnych wraz z okresem ich budowy,
które zlokalizowane są na obszarze przewidzianym do rewitalizacji.
Tab.37. Wykaz budynków mieszkalnych zlokalizowanych na Obszarze I Rynek
Miasta
LP.
Lokalizacja
Rok budowy budynku
Budynek w zasobach
1

ul. Rynek 1

1965

Wspólnota mieszkaniowa –
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udział GML 9,30%

2

ul. Rynek 2

przed 1980

prywatny

3

ul. Rynek 3

przed 1980

prywatny

4

ul. Rynek 4

przed 1980

prywatny

5

ul. Rynek 5

1990

Wspólnota mieszkaniowa –
udział GML 26,85%

6

ul. Rynek 6

1964

Wspólnota mieszkaniowa –
udział GML 31%

7

ul. Rynek 7

przed 1980

prywatny

8

u. Rynek 8

przed 1980

prywatny

9

ul. Rynek 9

przed 1980

prywatny

10

ul. Rynek 10

1992

prywatny

11

u. Rynek 11

przed 1980

prywatny

12

ul. Rynek 12

przed 1980

prywatny

13

ul. Rynek 13

przed 1980

prywatny

14

ul. Rynek 14

przed 1980

prywatny

15

ul. Rynek 15

1960

prywatny

16

ul. Rynek 16

1910

prywatny

17

ul. Rynek 17

przed 1980

prywatny

18

ul. Rynek 18

przed 1980

prywatny

19

ul. Rynek 19

1850

prywatny

20

ul. Rynek 20

1850

prywatny

21

ul. Rynek 21

1910

prywatny

22

ul. Rynek 22

przed 1980

prywatny

23

ul. Zamkowa 1/7

1968

Wspólnota mieszkaniowa udział GML 26,67 %

24

ul. Grunwaldzka 1/1

przed 1980

prywatny

25

ul. Grunwaldzka 1/2

przed 1980

prywatny

26

ul. Grunwaldzka 1/3

Przed 1980

prywatny

27

ul. Grunwaldzka 2

1910

prywatny

28

ul. Grunwaldzka 3

przed 1980

prywatny

29

ul. Grunwaldzka 4

1910

prywatny

30

ul. Grunwaldzka 5

przed 1980

prywatny

31

ul. Grunwaldzka 6

1910

prywatny
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32

ul. Grunwaldzka 7

1958

prywatny

33

ul. Grunwaldzka 12

1935

prywatny

34

ul. Grunwaldzka 12a

1956

prywatny

35

ul. Kopernika 2

1900 - 2003

prywatny

36

ul. Św. Barbary 1a

przed 1980

prywatny

37

ul. Św. Barbary 1b

2006

prywatny

38

ul. Św. Barbary 3

1950

prywatny

39

ul. Św. Barbary 3a

przed 1980

prywatny

40

ul. Św. Barbary 2,4,6

1870

Zgromadzenie Sióstr
Miłosierdzia Św. Wincentego
a'Paulo

41

ul. Św. Barbary 8 i 8a

1905

prywatny

42

ul. Św. Barbary 10

przed 1980

prywatny

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta w Lubawie.

I

Obszar

rewitalizacji

charakteryzuje

się

niskim poziomem

wydajności

energetycznej budynków, które jest kryterium wyznaczania obszarów zdegradowanych.
Kryterium to odnosi się do wskaźnika wydajności energetycznej budynków, gdzie brany
jest pod uwagę udział budynków sprzed roku 1990 i dodatkowo dla budynków
powstałych w latach 1980 – 1990 bez jakichkolwiek prac termomodernizacyjnych,
powyŜej 20% w ogólnej liczbie budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Na obszarze I –
Rynek Miasta, liczba budynków sprzed roku 1990 wynosi 42 z 45 budynków, co stanowi
93,33% budynków znajdujących się na tym obszarze. Natomiast udział budynków sprzed
roku 1990 w stosunku do wszystkich budynków w mieście Lubawa stanowi 87,98%.
Dodatkowo liczba budynków mieszkalnych wielorodzinnych powstałych w okresie 1980 –
1990 bez jakichkolwiek prac termomodernizacyjnych na terenie Obszaru I wynosi 1, co
stanowi 7,14 % w ogólnej liczbie 14 budynków mieszkalnych wielorodzinnych powstałych
w

tym

okresie

w

Lubawie,

dla

których

nie

było

przeprowadzonych

prac

termomodernizacyjnych. Zgodnie z wytycznymi, które zostały określone w Załączniku nr
2: Wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie opracowania Lokalnych Programów
Rewitalizacyjnych, udział tych budynków powinien stanowić powyŜej 20% w ogólnej
liczbie budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Dane zostały zaprezentowane w
poniŜszej tabeli.
Tab. 38. Kryterium niskiego poziomu wydajności energetycznej budynków
Obszaru I Rynek Miasta
Wyszczególnienie

Liczba budynków
mieszkalnych

Liczba budynków
sprzed roku 1990.

Liczba budynków
sprzed roku 1990 do
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ogólnej liczby
budynków w %.

Obszar I Rynek

45

42

93,33

1 198

1 054

87,98

Miasta
Lubawa

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta w Lubawie.

Tab. 39. Kryterium niskiego poziomu wydajności energetycznej budynków
Obszaru I Rynek Miasta.

Wyszczególnienie

Liczba
budynków
mieszkalnych
wielorodzinnych
powstałych w
latach 1980 1990

Liczba budynków
mieszkalnych
wielorodzinnych
powstałych w latach
1980 – 1990 bez
jakichkolwiek prac
termomodernizacyjnych

Liczba budynków powstałych
w latach 1980 - 1990 do liczby
budynków powstałych w
latach 1980 – 19980 bez
jakichkolwiek prac
termomodernizazacyjnych w
%.

1

1

100

14

14

100

Obszar I Rynek
Miasta
Lubawa

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta w Lubawie.

Z analiz przeprowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawie
wynika, Ŝe obszar objęty rewitalizacją jest zagroŜony ubóstwem i wykluczeniem
społecznym. Na 229 rodzin korzystających z pomocy społecznej w Lubawie (zgodnie z
ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. Nr 64, poz. 596, z późn.
zm.), aŜ 162 rodziny zamieszkuje Obszar I Rynek Miasta. Oznacza to, Ŝe 108
mieszkańców Obszaru I otrzymuje zasiłki z pomocy społecznej. Zgodnie z kryterium
„Wysokiego

poziomu

ubóstwa

i

wykluczenia”

dla

wyznaczonych

obszarów

zdegradowanych w miastach wskaźnik liczby osób korzystających z zasiłków pomocy
społecznej na 1000 mieszkańców obszaru wynosi 206,9 osób na 1000 mieszkańców.
Natomiast w skali miasta Lubawa wskaźnik ten wynosi 56,59 osób na 1000
mieszkańców, co świadczy to o tym, Ŝe Obszar I charakteryzuje sytuacja ubóstwa
zdecydowanie gorsza, niŜ średnia dla Lubawy. Dane dotyczące tego kryterium zostały
przedstawione w tabeli poniŜej.
Tab. 40. Kryterium wysokiego ubóstwa i wykluczenia Obszaru I Rynek Miasta.
Wyszczególnienie

Obszar I Rynek
Miasta
Lubawa

Liczba ludności w
2008 r.

Liczba osób
korzystających z
zasiłków pomocy
społecznej.

Liczba osób
korzystających z
zasiłków pomocy
społecznej na 1 000
ludności.

522

108

206,9

9 524

539

56,59

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta w Lubawie.
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4.1.2.2. II obszar projektu rewitalizacji: Północ
Drugi obszar rewitalizacji jest ograniczony od zachodu ulicą Prusa, od południa
ulicą Świętej Barbary i Kopernika, od północy i wschodu ulicą Piaskową i Władysława
Asta. Na opisywanym terenie brak jest zieleni, remontu wymagają takŜe ciągi piesze i
rowerowe. Standardowo dzielnica jest wyposaŜona w sieć sanitarną, wodociągową oraz
elektryczną.
PrzewaŜająca część zabudowy przy ulicy Piaskowej stanowi budownictwo
jednorodzinne. Są to głównie obiekty stare, wymagające renowacji zwłaszcza w
przypadku elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej oraz pokryć dachowych. W ramach tego
regionu znajdują się równieŜ:


3 budynki wielorodzinne, 4 kondygnacyjne bloki z wielkiej płyty, w których

zamieszkuje 57 rodzin;


2 nowe bloki murowane, które zamieszkuje 48 rodzin;



kilka budynków 4-ro rodzinnych.

Nowe bloki są estetyczne, natomiast te z tzw. ,,wielkiej płyty” oraz budynki cztero
rodzinne wymagają remontu. Ich stan techniczny stale się pogarsza, a tym samym spada
atrakcyjność powyŜszego terenu. W ten sposób postępuje stagnacja gospodarcza
dzielnicy i w związku z tym perspektywa rozwoju oraz poprawy jakości Ŝycia
mieszkańców staje się coraz bardziej odległa.
Główne problemy:
- zły stan budynków mieszkalnych;
- niebezpieczne ciągi pieszo-jezdne, brak ciągów pieszych;
- brak podstawowej infrastruktury warunkującej rozwój funkcji handlowo-usługowej.
Obszar II Północ połoŜony jest na powierzchni 13,14 ha. Zamieszkuje tu 1079
mieszkańców, co stanowi 11,32 % wszystkich mieszkańców Lubawy.
Tab. 41. Podstawowe dane Obszaru II Północ.
Wyszczególnienie

Powierzchnia obszaru
w ha

Liczba ludności na
wyznaczonym
obszarze w 2008 r.

% udział ludności
obszaru do ogólnej
ludności w mieście

Obszar II Północ

13,14

1079

11,32 %

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta w Lubawie.

Wyznaczony do rewitalizacji obszar spełnia kryteria określone w art. 47 ust.
1 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r., które dotyczą
obszarów miejskich. Kryteria oraz mierzalne wskaźniki obszaru zdegradowanego zostały
odniesione do wartości bazowych uwzględnionych w załączniku nr 2 Wytycznych

124
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Lubawa - Lubawa wczoraj, dziś i jutro.

Instytucji Zarządzającej do opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji (wersja z
dnia 16.10.2008 r.).
Obszar II Północ charakteryzują budynki zróŜnicowane pod względem wieku. Z
uwagi na brak dokumentacji dla większości budynków trudno jest określić rok budowy, z
pewnością jednak są to budynki „starej daty” i widnieją one na planach i dokumentach
miasta przed rokiem 1980. Problemy tego obszaru są typowe dla budynków
mieszkalnictwa jednorodzinnego oraz wspólnotowych osiedli mieszkaniowych. W celu
podniesienia społecznego statusu i atrakcyjności tego obszaru, poprawy jakości Ŝycia
mieszkańców oraz uniknięcia społecznej izolacji, koniecznością staje się przywrócenie
stanu reprezentacyjnego. Cel ten moŜna osiągnąć poprzez renowację elewacji
budynków, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz pokryć dachowych. Dzięki takim
działaniom budynki odzyskają dawną świetność, co z kolei podniesie atrakcyjność całej
dzielnicy.
Struktura zabudowy Obszaru II Północ została przedstawiona w poniŜszej tabeli,
która przedstawia wykaz budynków mieszkalnych wraz z okresem ich budowy, które
zlokalizowane są na obszarze przewidzianym do rewitalizacji.
Tab. 42. Wykaz budynków mieszkalnych zlokalizowanych na Obszarze II Północ.
LP.
Lokalizacja
Rok budowy budynku
Budynek w zasobach
1

ul. Piaskowa 5

1955

prywatny

2

ul. Piaskowa 5b

1986

prywatny

3

ul. Piaskowa 5c

1990

prywatny

4

ul. Piaskowa 5d

1987

prywatny

5

ul. Piaskowa 7

przed 1980

prywatny

6

ul. Piaskowa 7a

1990

prywatny

7

ul. Piaskowa 7b

1990

prywatny

8

ul. Piaskowa 9

1983 - 1984

prywatny

9

ul. Piaskowa 9a

1981

prywatny

10

ul. Piaskowa 9b

1980

prywatny

11

ul. Piaskowa 9c

1983 - 1984

prywatny

12

ul. Piaskowa 12

1946

prywatny

13

ul. Piaskowa 13

1979

prywatny

14

ul. Piaskowa 15

przed 1980

prywatny

15

ul. Piaskowa 17

przed 1980

prywatny

16

ul. Piaskowa 19

1973

prywatny
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17

ul. Piaskowa 21

przed 1980

prywatny

18

ul. Piaskowa 3

1923

prywatny

19

ul. Grunwaldzka 11a

1863

Zgromadzenie

Sióstr

Miłosierdzia Św. Wincentego
a'Paulo

20

ul. Grunwaldzka 13

1863

Zgromadzenie

Sióstr

Miłosierdzia Św. Wincentego
a'Paulo

21

ul. Grunwaldzka 16

1910

prywatny

22

ul. Sądowa 2

1956

prywatny

23

ul. Kopernika 3

1900

prywatny

24

ul. Kopernika 6

1920

prywatny

25

ul. Kopernika 4

1900

prywatny

26

ul. Kopernika 2

1900

prywatny

27

ul. Grunwaldzka 7

1958

prywatny

28

ul. Św. Barbary 1b

2006

prywatny

29

ul. Św. Barbary 1a

1980

prywatny

30

ul. Św. Barbary 2, 4, 6

1870

Zgromadzenie

Sióstr

Miłosierdzia Św. Wincentego
a'Paulo

31

ul. Św. Barbary 8 i 8a

1905

prywatny

32

ul. Św. Barbary 10

1870

prywatny

33

ul. Piaskowa 23

1925

Gmina Miejska Lubawa

34

ul. Piaskowa 25

1943

prywatny

35

ul. Piaskowa 27

przed 1980

prywatny

36

ul. Piaskowa 2

1961

prywatny

37

ul. Piaskowa 2a

1979

prywatny

38

ul. Piaskowa 2b

1975

prywatny

39

ul. Piaskowa 2c

1970

prywatny

40

ul. Piaskowa 4

przed 1980

prywatny

41

ul. Piaskowa 6

1976

prywatny

42

ul. Piaskowa 8a

przed 1980

prywatny

43

ul. Piaskowa 8

1943

prywatny

44

ul. Piaskowa 10

1943

prywatny
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45

ul. Piaskowa 12

1943

prywatny

46

ul. Piaskowa 14

1943

prywatny

47

ul. Piaskowa 16

1943

prywatny

48

ul. Piaskowa 18

1943

prywatny

49

ul. Piaskowa 20

przed 1980

prywatny

50

ul. Piaskowa 22

1944

prywatny

51

ul. Piaskowa 24

przed 1980

prywatny

52

ul. Piaskowa 26

1981

Wspólnota mieszkaniowa

53

ul. Piaskowa 26a

1963

Wspólnota mieszkaniowa

54

ul. Piaskowa 26b

1983

Wspólnota mieszkaniowa

55

ul. Piaskowa 26c

1963

Wspólnota mieszkaniowa

56

ul. Prusa 50

1980

prywatny

57

ul. Prusa 52

1985

prywatny

58

ul. Prusa 54

1985

prywatny

59

ul. Prusa 57

1984

prywatny

60

ul. Prusa 58

1985

prywatny

61

ul. Św. Barbary 48

1997

Wspólnota mieszkaniowa

62

ul. Piaskowa 25a

1991

Wspólnota mieszkaniowa

63

ul. Św. Barbary 46

1970

Wspólnota mieszkaniowa

64

ul. Św. Barbary 44

2000

Wspólnota mieszkaniowa

65

ul. Św. Barbary 72

2008

Wspólnota mieszkaniowa

66

ul. Św. Barbary 40

przed 1980

prywatny

67

ul. Św. Barbary 38a

1989

prywatny

68

ul. Św. Barbary 38

przed 1980

prywatny

69

ul. Św. Barbary 36

1900

prywatny

70

ul. Św. Barbary 34

1970

prywatny

71

ul. Św. Barbary 32

1850

prywatny

72

ul. Św. Barbary 30

1905

prywatny

73

ul. Św. Barbary 28a

2003

prywatny

74

ul. Św. Barbary 28

1976

prywatny

75

ul. Św. Barbary 26

1978

prywatny

76

ul. Św. Barbary 24

przed 1980

prywatny

77

ul. Św. Barbary 22

przed 1980

prywatny
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78

ul. Św. Barbary 20

przed 1980

prywatny

79

ul. Św. Barbary 18

1963

prywatny

80

ul. Św. Barbary 16

1957

prywatny

81

ul. Św. Barbary 14

1908

prywatny

82

ul. Św. Barbary 12

przed 1980

prywatny

83

ul. Św. Barbary 7

przed 1980

prywatny

84

ul. Św. Barbary 9

przed 1980

prywatny

85

ul. Św. Barbary 11

1958

prywatny

86

ul. Św. Barbary 13

przed 1980

prywatny

87

ul. Św. Barbary 15

1965

prywatny

88

ul. Św. Barbary 17

1968

prywatny

89

ul. Św. Barbary 21

1984

prywatny

90

ul. Św. Barbary 23

1900

prywatny

91

ul. Św. Barbary 25

przed 1980

prywatny

92

ul. Św. Barbary 27

przed 1980

prywatny

93

ul. Św. Barbary 27a

przed 1980

prywatny

94

ul. Św. Barbary 29

przed 1980

prywatny

95

ul. Św. Barbary 31

1955

prywatny

96

ul. Św. Barbary 33

1989

prywatny

97

ul. Św. Barbary 35

1989

prywatny

98

ul. Św. Barbary 37

1992

prywatny

99

ul. Św. Barbary 39

przed 1980

prywatny

100

ul. Św. Barbary 41

1988

prywatny

101

ul. Św. Barbary 43

1988

prywatny

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta w Lubawie.

II Obszar rewitalizacji charakteryzuje się niskim poziomem wydajności
energetycznej budynków, które jest kryterium wyznaczania obszarów zdegradowanych.
Kryterium to odnosi się do wskaźnika wydajności energetycznej budynków, gdzie brany
jest pod uwagę udział budynków sprzed roku 90 i dodatkowo dla budynków powstałych
w latach 1980 – 1990 bez jakichkolwiek prac termomodernizacyjnych, powyŜej 20% w
ogólnej liczbie budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Na obszarze II Północ, liczba
budynków sprzed roku 1990 wynosi 94 z 104 budynków, co stanowi 90,38% budynków
znajdujących się na tym obszarze. Natomiast udział budynków sprzed roku 1990 w
stosunku do wszystkich budynków w mieście Lubawa stanowi 87,98%. Dodatkowo liczba
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budynków mieszkalnych wielorodzinnych powstałych w okresie 1980 – 1990 bez
jakichkolwiek prac termomodernizacyjnych na terenie Obszaru II wynosi 4 budynki, co
stanowi 28% w ogólnej liczbie 14 budynków mieszkalnych wielorodzinnych powstałych w
tym

okresie

w

Lubawie,

dla

których

nie

było

przeprowadzonych

prac

termomodernizacyjnych. Zgodnie z wytycznymi, które zostały określone w Załączniku nr
2: Wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie opracowania Lokalnych Programów
Rewitalizacyjnych, udział tych budynków wynosi powyŜej 20% w ogólnej liczbie
budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Dane te zostały ujęte w poniŜszej tabeli.
Tab. 43. Kryterium niskiego poziomu wydajności energetycznej budynków
Obszaru II.
Wyszczególnienie

Liczba budynków
mieszkalnych

Liczba budynków
sprzed roku 1990.

Liczba budynków
sprzed roku 1990 do
ogólnej liczby
budynków w %.

Obszar II Północ

104

94

90,38

Lubawa

1 198

1 054

87,98

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta w Lubawie.

Tab. 44. Kryterium niskiego poziomu wydajności energetycznej budynków
Obszaru II Północ

Wyszczególnienie

Liczba
budynków
mieszkalnych
wielorodzinnych
powstałych w
latach 1980 1990

Liczba budynków
mieszkalnych
wielorodzinnych
powstałych w latach
1980 – 1990 bez
jakichkolwiek prac
termomodernizacyjnych

Liczba budynków powstałych
w latach 1980 - 1990 do liczby
budynków powstałych w
latach 1980 – 19980 bez
jakichkolwiek prac
termomodernizazacyjnych w
%.

Obszar II Północ

4

4

100

Lubawa

14

14

100

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta w Lubawie.

Z danych GUS w 2008 roku na terenie miasta Lubawa zarejestrowanych było 803
podmioty gospodarki narodowej, natomiast na Obszarze II Północ zarejestrowane są 22
podmioty gospodarcze. Zatem Obszar II spełnia kryterium obszaru zdegradowanego dla
działań związanych z „Niskim wskaźnikiem prowadzenia działalności gospodarczej”.
Kryterium

to

jest

mierzone

wskaźnikiem

„Liczby

zarejestrowanych

podmiotów

gospodarczych na 1000 mieszkańców obszaru”. Dla wyznaczonego obszaru wskaźnik
ten wynosi 20,39 podmiotów na 1000 mieszkańców obszaru i jest zdecydowanie niŜszy
od wskaźnika określonego dla Lubawy, który wynosi 84,31 podmiotów gospodarczych na
1000 mieszkańców miasta. Dane te przestawiono w poniŜszej tabeli.

129
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Lubawa - Lubawa wczoraj, dziś i jutro.

Tab. 45. Kryterium niskiego wskaźnika prowadzenia działalności gospodarczej.
Wyszczególnienie

Liczba ludności w
2008 r.

Liczba
zarejestrowanych
podmiotów
gospodarczych w 2008
r.

Liczba
zarejestrowanych
podmiotów
gospodarczych w 2008
r. na 1000 osób.

Obszar II Północ

1079

22

20,39

Lubawa

9 524

803

84,31

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta w Lubawie.

4.1.2.3. III obszar projektu rewitalizacji: Osiedle „Stara Gdańska” oraz Osiedle
„Nowa Gdańska”.
Osiedle „Stara Gdańska”
Trzeci obszar rewitalizacji stanowi teren ograniczony od północy ulicą Gdańską,
od południa ulicą Rzepnikowskiego, od wschodu łącznikiem ulic PapieŜa Jana Pawła II i
Gdańską, od zachodu granicą bloków wielorodzinnych. Wspólnoty Mieszkaniowe
zarządzane przez Lubawską Spółkę Komunalną naleŜące do tego obszaru to: Gdańska
17C i Gdańska 17B. Ulice są uzbrojone w infrastrukturę techniczną: sieć sanitarną, sieć
wodociągową oraz elektryczną. Niezbędny jest remont ciągu pieszo-jezdnego. Znikoma
zieleń występująca na tym terenie jest zadbana, brak jednak jest miejsc rekreacji dla
dzieci. Jedyne miejsca wypoczynku przeznaczone dla dzieci wykonane zostały przez
spółdzielnię mieszkaniową na ul. Gdańskiej oraz PapieŜa Jana Pawła II. Są to place
bardzo skromne (jedna huśtawka, zjeŜdŜalnia, konik). Zabawki są w złym stanie
technicznym (zardzewiałe, nie pomalowane, ogólnie zniszczone). W dzielnicy tej
znajduje się ośrodek zdrowia, który jest jednym z najwaŜniejszych obiektów uŜyteczności
publicznej miasta. Pozostałe obiekty gospodarcze to głównie sklepy spoŜywczo –
monopolowe.
Główną zabudowę ul. Gdańskiej stanowią budynki mieszkalne wielorodzinne z
wielkiej płyty (3 bloki 5 kondygnacyjne oraz 2 bloki 4 kondygnacyjne). Teren wokół nich
jest stosunkowo zadbany, budynki zostały docieplone, odświeŜono elewację oraz
częściowo wymieniono stolarkę okienną. Remontu wymaga natomiast pokrycie dachu.
RównieŜ zabudowę ul. Jana Pawła II stanowią głównie bloki mieszkalne wielorodzinne (3
bloki 4 kondygnacyjne) oraz kilka budynków jednorodzinnych „starej daty”. Podobnie jak
bloki przy ul. Gdańskiej budynki wielorodzinne są odnowione, ale niezbędny w
najbliŜszym czasie będzie remont dachu. Największą bolączką mieszkańców tej dzielnicy
są niefunkcjonalne ciągi komunikacyjne oraz uboga infrastruktura handlowo - usługowa,
co utrudnia rozwój dzielnicy oraz obniŜa potencjał gospodarczy.
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Główne problemy:
-

zła infrastruktura techniczna, a w szczególności drogowa, nie zapewniająca

bezpieczeństwa jej mieszkańcom;
 wymagające remontu wspólne części budynków z wielkiej płyty;
 niefunkcjonalne rozwiązania układu drogowo – pieszego;
 brak podstawowej infrastruktury warunkującej rozwój funkcji handlowo-usługowej.
Obszar III -

Osiedle „Stara Gdańska”, połoŜone jest na powierzchni 4,2 ha.

Zamieszkuje tu 714 mieszkańców, co stanowi 7,5% wszystkich mieszkańców Lubawy.
Tab. 46. Podstawowe dane Obszaru III Osiedle „Stara Gdańska”.
Wyszczególnienie

Obszar III Osiedle
„Stara Gdańska”

Powierzchnia obszaru
w ha

Liczba ludności na
wyznaczonym
obszarze w 2008 r.

% udział ludności
obszaru do ogólnej
ludności w mieście

4,2

714

7,5%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta w Lubawie.

Wyznaczony do rewitalizacji obszar spełnia kryteria określone w art. 47 ust.
1 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r., które dotyczą
obszarów miejskich. Kryteria oraz mierzalne wskaźniki obszaru zdegradowanego zostały
odniesione do wartości bazowych uwzględnionych w załączniku nr 2 Wytycznych
Instytucji Zarządzającej do opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji (wersja z
dnia 16.10.2008 r.).
Obszar III „Stara Gdańska” charakteryzują budynki stare sprzed roku 1990. Z
uwagi na brak dokumentacji dla niektórych budynków trudno jest określić rok budowy, z
pewnością są to budynki „starej daty” i widnieją one na planach i dokumentach miasta
przed 1980 rokiem. W celu podniesienia społecznego statusu, atrakcyjności tego
obszaru i poprawy jakości Ŝycia mieszkańców oraz uniknięcia społecznej izolacji naleŜy
podjąć szereg działań. Przede wszystkim pokrycia dachowe wymagają gruntownego
remontu poza tym niezbędny jest remont niefunkcjonalnych ciągów komunikacyjnych.
Uboga infrastruktura handlowo – usługowa dodatkowo obniŜa potencjał gospodarczy.
Struktura zabudowy Obszaru III Osiedle „Stara Gdańska” została przedstawiona w
poniŜszej tabeli, która przedstawia wykaz budynków mieszkalnych wraz z okresem ich
budowy, które zlokalizowane są na obszarze przewidzianym do rewitalizacji.
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Tab. 47. Wykaz budynków mieszkalnych zlokalizowanych na Obszarze III Osiedle
„Stara Gdańska”.
LP.
Lokalizacja
Rok budowy budynku
Budynek w zasobach
1

ul. Gdańska 15

1850

Gmina Miejska Lubawa

2

ul. PapieŜa JP II 8

1965

SM Zgoda

3

ul. PapieŜa JP II 6

1968

SM Zgoda

4

ul. PapieŜa JP II 4

1965

SM Zgoda

5

ul. PapieŜa JP II 12

1972

SM Zgoda

6

ul. PapieŜa JP II 17

1972

SM Zgoda

7

ul. PapieŜa JP II 10

1968

SM Zgoda

8

ul. Gdańska 19/23a

1972

SM Zgoda

9

ul. Gdańska 19/23

1972

SM Zgoda

10

ul. Gdańska 17c

1929

Wspólnota mieszkaniowa

11

ul. Gdańska 17a

przed 1980

SM Zgoda

12

ul. Gdańska 17b

przed 1980

Wspólnota mieszkaniowa –
3,15% udział GML

13

ul. PapieŜa JP II 1

przed 1980

prywatny

14

ul. PapieŜa JP II 3

przed 1980

prywatny

15

ul. PapieŜa JP II 5

1959

prywatny

16

ul. PapieŜa JP II 7

1957

prywatny

17

ul. PapieŜa JP II 9

przed 1980

prywatny

18

ul. PapieŜa JP II 11

1957

prywatny

19

ul. PapieŜa JP II 13

1957

prywatny

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta w Lubawie.

III Obszar rewitalizacji projektu Osiedle „Stara Gdańska” charakteryzuje się
niskim poziomem wydajności energetycznej budynków, które jest kryterium wyznaczania
obszarów zdegradowanych. Kryterium to odnosi się do wskaźnika wydajności
energetycznej budynków, gdzie brany jest pod uwagę udział budynków sprzed roku 90 i
dodatkowo dla budynków powstałych w latach 1980 – 1990 bez jakichkolwiek prac
termomodernizacyjnych, powyŜej 20% w ogólnej liczbie budynków mieszkalnych
wielorodzinnych. Na obszarze I - Łazienki Lubawskie, liczba budynków sprzed roku 1990
wynosi 19 z 19 budynków, co stanowi 100% budynków znajdujących się na tym
obszarze. Natomiast udział budynków sprzed roku 1990 w stosunku do wszystkich
budynków

w

mieście

Lubawa

stanowi

87,98%.

Dodatkowo

liczba

budynków

mieszkalnych wielorodzinnych powstałych w okresie 1980 – 1990 bez jakichkolwiek prac
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termomodernizacyjnych na terenie Obszaru III wynosi 0. Natomiast w Lubawie w tym
okresie powstało 14 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, dla których nie było
przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych. Zgodnie z wytycznymi, które zostały
określone w Załączniku nr 2: Wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie
opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacyjnych, udział tych budynków powinien
stanowić powyŜej 20% w ogólnej liczbie budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Dane
te zostały ujęte w poniŜszej tabeli.
Tab. 48. Kryterium niskiego poziomu wydajności energetycznej budynków
Obszaru III „Stara Gdańska”.
Wyszczególnienie

Liczba budynków
mieszkalnych

Liczba budynków
sprzed roku 1990.

Liczba budynków
sprzed roku 1990 do
ogólnej liczby
budynków w %.

19

19

100%

1 198

1 054

87,98

Obszar III „Stara
Gdańska”
Lubawa

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta w Lubawie.

Tab. 49. Kryterium niskiego poziomu wydajności energetycznej budynków
Obszaru III Stara Gdańska

Wyszczególnienie

Liczba
budynków
mieszkalnych
wielorodzinnych
powstałych w
latach 1980 1990

Liczba budynków
mieszkalnych
wielorodzinnych
powstałych w latach
1980 – 1990 bez
jakichkolwiek prac
termomodernizacyjnych

Liczba budynków powstałych
w latach 1980 - 1990 do liczby
budynków powstałych w
latach 1980 – 19980 bez
jakichkolwiek prac
termomodernizazacyjnych w
%.

0

0

0

14

14

100

Obszar III „Stara
Gdańska”
Lubawa

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta w Lubawie

Z danych GUS w 2008 roku na terenie miasta Lubawa zarejestrowanych było 803
podmioty

gospodarki

narodowej,

natomiast

na

Obszarze

III

„Stara

Gdańska”

zarejestrowanych jest 15 podmiotów gospodarczych. Zatem Obszar III spełnia kryterium
obszaru zdegradowanego dla działań związanych z „Niskim wskaźnikiem prowadzenia
działalności

gospodarczej”.

Kryterium

to

jest

mierzone

wskaźnikiem

„Liczby

zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców obszaru”. Dla
wyznaczonego obszaru wskaźnik ten wynosi 21,0 podmiotów na 1000 mieszkańców
obszaru i jest zdecydowanie niŜszy od wskaźnika określonego dla Lubawy, który wynosi
84,31 podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców miasta. Dane te przestawiono w
poniŜszej tabeli.
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Tab. 50. Kryterium niskiego wskaźnika prowadzenia działalności.
Wyszczególnienie

Liczba ludności w
2008 r.

Liczba
zarejestrowanych
podmiotów
gospodarczych w 2008
r.

Liczba
zarejestrowanych
podmiotów
gospodarczych w 2008
r. na 1000 osób.

714

15

21,0

9 524

803

84,31

Obszar III „Stara
Gdańska”
Lubawa

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta w Lubawie.

Osiedle „Nowa Gdańska”
Obszar projektu rewitalizacji jest ograniczony od północy rzeką Sandelą, od
południa ulicą Gdańską, od zachodu granicą bloków wielorodzinnych, a od wschodu
ulicą Poznańską. NajwaŜniejszym obiektem uŜyteczności publicznej w ramach tego
terenu jest Liceum. Zabudowę dzielnicy stanowią głównie budynki mieszkalne
wielorodzinne z wielkiej płyty (bloki 5 kondygnacyjne). Stan techniczny budynków jest
dość dobry, w części z nich przeprowadzono remonty dachu, równieŜ stan elewacji oraz
stolarki okiennej i drzwiowej jest zadowalający. Teren wokół obiektów jest zadbany, ulice
są uzbrojone w infrastrukturę techniczną (sieć sanitarną, sieć wodociągową i
elektryczną). Wymagany jest natomiast remont ciągu komunikacyjnego.
Główne Problemy:
-

zła infrastruktura techniczna, w szczególności drogowa, nie zapewniająca

bezpieczeństwa mieszkańcom;
 wspólne części budynków z wielkiej płyty wymagające remontu (bloki są nieefektywne
energetycznie, ich stan techniczny wpływa na duŜe ubytki ciepła);
 brak miejsca do spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieŜy, np. osiedlowe
świetlice czy pracownie komputerowe;
 brak podstawowej infrastruktury warunkującej rozwój funkcji handlowo-usługowej.
Obszar III Osiedle „Nowa Gdańska” połoŜone jest na powierzchni 5,85 ha.
Zamieszkuje tu 632 mieszkańców, co stanowi 6,64% wszystkich mieszkańców Lubawy.
Tab. 51. Podstawowe dane Obszaru III Osiedle „Nowa Gdańska”.
Wyszczególnienie

Obszar III Osiedle
„Nowa Gdańska”

Powierzchnia obszaru
w ha

Liczba ludności na
wyznaczonym
obszarze w 2008 r.

% udział ludności
obszaru do ogólnej
ludności w mieście

5,85

632

6,64%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta w Lubawie.
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Wyznaczony do rewitalizacji obszar spełnia kryteria określone w art. 47 ust.
1 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r., które dotyczą
obszarów miejskich. Kryteria oraz mierzalne wskaźniki obszaru zdegradowanego zostały
odniesione do wartości bazowych uwzględnionych w załączniku nr 2 Wytycznych
Instytucji Zarządzającej do opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji (wersja z
dnia 16.10.2008 r.).
Obszar III „Nowa Gdańska” charakteryzują budynki zróŜnicowane pod względem
wieku. Z uwagi na brak dokumentacji dla paru budynków trudno jest określić rok budowy,
z pewnością jednak są to budynki „starej daty” i widnieją one na planach i dokumentach
miasta przed 1980 rokiem. Problemy tego obszaru są typowe dla budynków
mieszkalnictwa jednorodzinnego oraz wspólnotowych osiedli mieszkaniowych. Są to
budynki nieefektywne energetycznie, ich stan techniczny wpływa na duŜe ubytki ciepła.
W celu podniesienia społecznego statusu, zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom
oraz uniknięcia społecznej izolacji, koniecznością staje się poprawa infrastruktury
technicznej takiej jak: ciągi piesze, tereny zielone, miejsca parkingowe.
Struktura zabudowy Obszaru III Osiedle „Nowa Gdańska” została przedstawiona
w poniŜszej tabeli, która przedstawia wykaz budynków mieszkalnych wraz z okresem ich
budowy, które zlokalizowane są na obszarze przewidzianym do rewitalizacji.
Tab. 52. Wykaz budynków mieszkalnych zlokalizowanych na Obszarze III „Nowa
Gdańska”.
LP.
Lokalizacja
Rok budowy budynku
Budynek w zasobach
1

ul. Poznańska 1

1972

prywatny

2

ul. Poznańska 3

przed 1980

prywatny

3

ul. Poznańska 5

1982

prywatny

4

ul. Poznańska 7

1986

prywatny

5

ul. Poznańska 9

przed 1980

prywatny

6

ul. Poznańska 11

przed 1980

prywatny

7

ul. Poznańska 13

2008

prywatny

8

ul. Gdańska 24

1900

prywatny

9

ul. Gdańska 26

1920

prywatny

10

ul. Gdańska 26a

2002

prywatny

11

ul. Gdańska 28c

2001

prywatny

12

ul. Gdańska 28d

2001

prywatny

13

ul. Poznańska 9a

1984

prywatny
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14

ul. Gdańska 32

1987

SM Zgoda

15

ul. Gdańska 30

1986

SM Zgoda

16

ul. Gdańska 34

1988

SM Zgoda

17

ul. Gdańska 36

1988

SM Zgoda

18

ul. Gdańska 38

1989

SM Zgoda

19

ul. Gdańska 40

1989

SM Zgoda

20

ul. Gdańska 42

1990

SM Zgoda

21

ul. Gdańska 44

1990

SM Zgoda

22

ul. Gdańska 25

przed 1980

SM Zgoda

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta w Lubawie.

III Obszar rewitalizacji projektu Osiedle „Nowa Gdańska” charakteryzuje się
niskim poziomem wydajności energetycznej budynków, które jest kryterium wyznaczania
obszarów zdegradowanych. Kryterium to odnosi się do wskaźnika wydajności
energetycznej budynków, gdzie brany jest pod uwagę udział budynków sprzed roku 90 i
dodatkowo dla budynków powstałych w latach 1980 – 1990 bez jakichkolwiek prac
termomodernizacyjnych, powyŜej 20% w ogólnej liczbie budynków mieszkalnych
wielorodzinnych. Na obszarze I - Łazienki Lubawskie, liczba budynków sprzed roku 1990
wynosi 16 z 22 budynków, co stanowi 72,72% budynków znajdujących się na tym
obszarze. Natomiast udział budynków sprzed roku 1990 w stosunku do wszystkich
budynków

w

mieście

Lubawa

stanowi

87,98%.

Dodatkowo

liczba

budynków

mieszkalnych wielorodzinnych powstałych w okresie 1980 – 1990 bez jakichkolwiek prac
termomodernizacyjnych na terenie Obszaru III wynosi 8, co stanowi 57,14 % w ogólnej
liczbie 14 budynków mieszkalnych wielorodzinnych powstałych w tym okresie w Lubawie,
dla których nie było przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych. Zgodnie z
wytycznymi, które zostały określone w Załączniku nr 2: Wytycznych Instytucji
Zarządzającej w zakresie opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacyjnych, udział
tych budynków wynosi powyŜej 20% w ogólnej liczbie budynków mieszkalnych
wielorodzinnych. Dane te zostały ujęte w poniŜszej tabeli.
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Tab. 53. Kryterium niskiego poziomu wydajności energetycznej budynków
Obszaru III „Nowa Gdańska”.
Wyszczególnienie

Liczba budynków
mieszkalnych

Liczba budynków
sprzed roku 1990

Liczba budynków
sprzed roku 1990 do
ogólnej liczby
budynków w %

22

16

72,72

1 198

1 054

87,98

Obszar III „Nowa
Gdańska”
Lubawa

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta w Lubawie.

Tab. 54. Kryterium niskiego poziomu wydajności energetycznej budynków
Obszaru III „Nowa Gdańska”

Wyszczególnienie

Obszar III „Nowa
Gdańska”
Lubawa

Liczba
budynków
mieszkalnych
wielorodzinnych
powstałych w
latach 1980 1990

Liczba budynków
mieszkalnych
wielorodzinnych
powstałych w latach
1980 – 1990 bez
jakichkolwiek prac
termomodernizacyjnych

Liczba budynków powstałych
w latach 1980 - 1990 do liczby
budynków powstałych w
latach 1980 – 19980 bez
jakichkolwiek prac
termomodernizazacyjnych w
%

8

8

100

14

14

100

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta w Lubawie.

Z danych GUS w 2008 roku na terenie miasta Lubawa zarejestrowanych było 803
podmioty gospodarki narodowej, natomiast na Obszarze III „Nowa Gdańska”
zarejestrowanych jest 18 podmiotów gospodarczych. Zatem Obszar III spełnia kryterium
obszaru zdegradowanego dla działań związanych z „Niskim wskaźnikiem prowadzenia
działalności

gospodarczej”.

Kryterium

to

jest

mierzone

wskaźnikiem

„Liczby

zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców obszaru”. Dla
wyznaczonego obszaru wskaźnik ten wynosi 28,48 podmiotów na 1000 mieszkańców
obszaru i jest zdecydowanie niŜszy od wskaźnika określonego dla Lubawy, który wynosi
84,31 podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców miasta. Dane te przestawiono w
poniŜszej tabeli.
Tab. 55. Kryterium niskiego wskaźnika prowadzenia działalności.
Wyszczególnienie

Obszar III „Nowa
Gdańska”
Lubawa

Liczba ludności w
2008 r.

Liczba
zarejestrowanych
podmiotów
gospodarczych w 2008
r.

Liczba
zarejestrowanych
podmiotów
gospodarczych w 2008
r. na 1000 osób.

632

18

28,48

9 524

803

84,31

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta w Lubawie.
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4.1.3. Analiza wyników badań ankietowych „Jakość Ŝycia mieszkańców Lubawy”.
Badania dotyczące jakości Ŝycia mieszkańców Lubawy miały na celu uzyskanie
odpowiedzi na dwie kwestie kluczowe dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta.


na poziomie ogólnym (wszystkich mieszkańców),



na poziomie poszczególnych obszarów rewitalizacji wytyczonych na podstawie

wstępnej analizy.
Celem badania była identyfikacja czynników, które negatywnie wpływają na
subiektywną percepcję Ŝycia mieszkańców Lubawy oraz identyfikacja najbardziej
poŜądanych działań, które będą sprzyjały poczuciu satysfakcji z Ŝycia w Lubawie. Jakość
Ŝycia jako przedmiot analiz moŜe być mierzona za pomocą wskaźników obiektywnych
(np. PKB per capita, wskaźnik rozwodów, stopa bezrobocia, poziom zanieczyszczenie
środowiska itp.) lub subiektywnych. Na potrzeby niniejszego opracowania jakość Ŝycia
została zdefiniowana jako poczucie zadowolenia i satysfakcji z własnego Ŝycia w oparciu
o subiektywne wskaźniki takie jak: stan zdrowia i jakość opieki zdrowotnej, sytuacja
rodzinna, sytuacja materialna, warunki mieszkaniowe, poczucie bezpieczeństwa, formy
spędzania czasu wolnego oraz poziom zadowolenia z infrastruktury miejskiej.
Celem niniejszych badań była identyfikacja czynników, które negatywnie wpływają
na subiektywną percepcję Ŝycia mieszkańców Lubawy oraz identyfikacja najbardziej
poŜądanych działań, które będą sprzyjały poczuciu satysfakcji z Ŝycia w Lubawie.
Wyniki

badań

uzyskano

za

pomocą

wywiadu

kwestionariuszowego

(rozdystrybuowano 200 ankiet). Ankieta będąca narzędziem tego wywiadu stanowi
załącznik do niniejszego dokumentu. Zastosowany został dobór losowy ankietowanych
do badań. W wyniku ankietyzacji uzyskano 179 wypełnionych kwestionariuszy, co
stanowi niemal 2% mieszkańców Lubawy. W kontekście programu rewitalizacji miasta za
najwaŜniejszą zmienną w badaniu przyjęto obszar projektu rewitalizacji jako miejsce
zamieszkania respondentów. Badania zostały przeprowadzone w 2008, zanim
mieszkańcy miasta odczuli skutki narastającego kryzysu ekonomicznego a korzystna
koniunktura gospodarcza dobrze rokowała na przyszłość. Stąd teŜ bardzo pozytywny
ładunek emocjonalny w odpowiedziach respondentów, którzy nie spodziewali się
jeszcze, Ŝe kryzys dotknie takŜe lubawskich pracodawców zagraŜając jednocześnie ich
miejscom pracy. Jednocześnie ze względu na te nieprzewidywalne okoliczności nie
moŜna zanegować wyników badań. Spadek zadowolenia ze swojego Ŝycia w bieŜącym
roku jest charakterystyczny dla całego naszego społeczeństwa

i jednocześnie w

badaniach ogólnokrajowych widać stopniową niewielką poprawę nastrojów Polaków.
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Analiza wyników została usystematyzowana w następujących kategoriach:
 Poczucie szczęścia i bezpieczeństwa osobistego respondentów;
 Subiektywna ocena własnego stanu zdrowia i ocena jakości opieki zdrowotnej;
 Subiektywna percepcja sytuacji materialnej oraz warunków mieszkaniowych
respondentów;
 Formy spędzania czasu wolnego mieszkańców Lubawy;
 Stosunek do miasta oraz ocena infrastruktury miejskiej.

4.1.3.1. Poczucie szczęścia i bezpieczeństwa osobistego respondentów.
Zdecydowana większość respondentów deklaruje, Ŝe jest szczęśliwa (60%
odpowiedzi). Są to jednak deklaracje umiarkowane poniewaŜ na pytanie: „Czy jest Pan(i)
szczęśliwy(a)” respondenci wybierali przewaŜnie odpowiedź „raczej tak”, odpowiedzi
„zdecydowanie tak” udzieliło 17% mieszkańców. Jednocześnie niemal jedna piąta
ankietowanych nie potrafiła jednoznacznie określić, co czuje pod tym względem
(odpowiedź „trudno powiedzieć” zaznaczyło 18%). Zaledwie 5% przyznało, Ŝe raczej nie
jest szczęśliwa. Większość respondentów ma w swoim otoczeniu ludzi, na których moŜe
liczyć w trudnych chwilach. Z reguły są to członkowie najbliŜszej rodziny.
Wykres 8. Poczucie szczęścia i bezpieczeństwa.

W trudnych chwilach mogę
liczyć na wsparcie i pomoc
A. Przyjaciół
9%

5%

29%

B. NajbliŜszej rodziny
(współmałŜonka-partnera,
dzieci, rodziców)
C. Dalszych krewnych
(kuzynów, dziadków)

57%

D. Mogę liczyć tylko na
siebie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych ankiet.

139
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Lubawa - Lubawa wczoraj, dziś i jutro.

Rodzina jest głównym źródłem szczęścia, a dom rodzinny jest gwarantem
bezpieczeństwa osobistego dla większości ankietowanych. Świadczą o tym odpowiedzi
na kolejne pytania. Zdecydowana większość respondentów (60%) na pytanie „Czy jest
Pan(i) zadowolony(a) z Ŝycia rodzinnego” wybrała odpowiedź „tak – jestem dumny(a) z
mojej rodziny”. Co piąty ankietowany wybrał odpowiedź „raczej tak – mieliśmy
przejściowe kłopoty, z którymi sobie poradziliśmy”. Do powaŜnych problemów rodzinnych
przyznało się 5% badanych respondentów.
Wykres 9. Poczucie szczęścia i bezpieczeństwa.
Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z Ŝycia rodzinnego

A. Tak – jestem dumny(a) z
mojej rodziny

15%

20%

5%

B. Raczej tak – mieliśmy
przejściowe problemy, z którymi
sobie poradziliśmy

60%

C. Średnio – raz jest lepiej raz
gorzej, ciągle mamy jakieś
kłopoty
D. Raczej nie jestem
zadowolony(a) – moja rodzina
boryka się z powaŜnymi
problemami

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych ankiet.

Niemal wszyscy mieszkańcy Lubawy, którzy wzięli udział w badaniu przyznają, Ŝe
w swoim domu czują się bezpiecznie (odpowiedzi „tak” i „raczej tak” stanowią łącznie
97% odpowiedzi). Odpowiedzi na analogiczne pytanie dotyczące bezpieczeństwa
dzielnicy zamieszkiwanej przez respondentów, choć takŜe w większości są twierdzące,
to naleŜy zauwaŜyć, Ŝe są mniej entuzjastyczne. Najczęściej wybieraną odpowiedzią
było „raczej tak” – 56% ankietowanych i „zdecydowanie tak” – 20% ankietowanych, ale
jednocześnie 13% badanych respondentów nie potrafiło jednoznacznie określić
bezpieczeństwa w swojej dzielnicy, a 11% przyznało, Ŝe okolica w której mieszka, nie
jest bezpieczna.
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Wykres 10. Poczucie szczęścia i bezpieczeństwa.
Czy czuje się Pan(i) bezpieczny(a) w swoim domu
1%
2%

26%
A. Zdecydowanie tak
B. Raczej tak
C. Trudno powiedzieć
E. Zdecydowanie nie

71%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych ankiet.
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Wykres 11. Poczucie szczęścia i bezpieczeństwa.
Czy czuje się Pan(i) bezpieczny(a) w swojej dzielnicy?

7%

4%

20%

13%

56%

A. Zdecydowanie tak
D. Raczej nie

B. Raczej tak

C. Trudno powiedzieć

E. Zdecydowanie nie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych ankiet.

Wykres 12. Poczucie szczęścia i bezpieczeństwa.
Czy czuje się Pan(i) bezpieczny(a) w swojej dzielnicy
3%

3%
8%

17%

2%
4%
8%

1%
2%
12%

14%

51%
66%

57%

E. Zdecydowanie nie
D. Raczej nie

65%

C. Trudno powiedzieć
B. Raczej tak
A. Zdecydowanie tak
34%

23%

20%
10%

poza
obszarem
rewitalizacji

I obszar

II obszar

III obszar

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych ankiet.
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Rozpatrując problem bezpieczeństwa dzielnicy w kontekście poszczególnych
obszarów

projektu

rewitalizacji

moŜemy

Respondenci

mieszkający

poza

zaobserwować

pewne

zróŜnicowanie

odpowiedzi.


obszarami

rewitalizacji

udzielili

najmniej

odpowiedzi negatywnych („raczej nie” 3% przy jednoczesnym braku odpowiedzi
„zdecydowanie nie”). W związku z tym moŜna przyjąć, Ŝe rozkład tych odpowiedzi
potwierdza hipotezy stawiane przy wyznaczaniu obszarów rewitalizacji (obszary
rewitalizacji są bardziej zagroŜone przestępczością niŜ pozostałe rejony miasta).


Osoby mieszkające w pierwszym obszarze najczęściej ze wszystkich grup
mieszkańców wybrały odpowiedź świadczącą o braku poczuciu bezpieczeństwa
(odpowiedzi „raczej nie” oraz „zdecydowanie nie” stanowią 11%). Jednocześnie
wśród osób, które wybrały jednoznaczną odpowiedź „zdecydowanie tak”,
mieszkańcy pierwszego

obszaru

stanowią

najmniejszą

grupę

(10%). W

komentarzach do negatywnych odpowiedzi pojawiły się wskazania na zbyt małą
liczbę patroli policyjnych przede wszystkim w rejonie Łazienek.


W trzecim i drugim obszarze projektu rewitalizacji równieŜ udzielono negatywnych
odpowiedzi jeśli chodzi o bezpieczeństwo okolicy zamieszkani.



Osoby, które wzięły udział w badaniu, a mieszkają poza wymienionymi w
programie rewitalizacji obszarami, stanowią największą grupę, która nie potrafi
ocenić swojego poczucia bezpieczeństwa

w okolicy, w której mieszka. Przy

negatywnych odpowiedziach pojawiły się adnotacje, Ŝe brak bezpieczeństwa
naleŜy wiązać między innymi z brakiem oświetlenia ulic (np. Lipowej).
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Wykres 13. Poczucie szczęścia i bezpieczeństwa.

A. Zerwać z nałogami
(papierosy, alkohol)

Co mógł(a)by Pan(i) zrobić
we własnym zakresie,
Ŝeby poprawić swój standard Ŝycia

B. Poświęcać więcej czasu na
aktywny wypoczynek (spacery,
uprawianie sportu)

3%
29%

29%

C. Poświęcać więcej czasu na
rozwój osobisty (czytanie
ksiąŜek, hobby, nauka)
D. ZaangaŜować się w pracę
społeczną
E. Więcej czasu poświęcać
rodzinie i przyjaciołom

8%
12%

5%

14%

F. Dbać o higienę i profilaktykę
zdrowotną
G. Wieść spokojniejsze Ŝycie,
unikać stresu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych ankiet.

Udzielając odpowiedzi na pytanie dotyczące własnych moŜliwości podniesienia
standardu Ŝycia, respondenci przyznali jednocześnie, Ŝe są w stanie samodzielnie
poprawić cokolwiek w tym zakresie. Pomimo tego, Ŝe kafeteria odpowiedzi nie
uwzględniała odpowiedzi „nic nie mogę sam(a) zrobić”, to istniała moŜliwość pominięcia
tego pytania, co uczyniło troje respondentów. Respondenci odpowiadając na to pytanie
mogli wybrać trzy odpowiedzi (wartości procentowe na grafie odnoszą się do liczby
wszystkich

odpowiedzi

łącznie

stanowiących

100%).

Ankietowani

najczęściej

odpowiadali, Ŝe aby podnieść standard Ŝycia we własnym zakresie mogliby „poświęcać
więcej czasu na aktywny wypoczynek” oraz „wieść spokojniejsze Ŝycie, unikać stresu”.
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4.1.3.2. Subiektywna ocena własnego stanu zdrowia i ocena jakości opieki
zdrowotnej.
Wykres 14. Stan zdrowia i ocena jakości opieki zdrowotnej.
Jak ocenia Pan(i) swój stan zdrowia

11%

10%

12%

67%

a. bardzo dobrze - jestem zdrowy jak ryba
b. dobrze - choruję sporadycznie
c. średnio - rzadko choruję ale przeszedłem kilka powaŜnych chorób
d. raczej źle - często choruję i cierpię na przewlekłe schorzenia nie zagraŜające Ŝyciu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych ankiet.

Mieszkańcy biorący udział w badaniu w zdecydowanej większości oceniają swój
stan zdrowia jako dobry bądź bardzo dobry. Ponad jedna piąta ankietowanych przyznała,
Ŝe zdrowie im nie dopisuje. Ci respondenci, wśród czynników, które utrudniają im
odczuwanie pełnej satysfakcji ze stanu zdrowia najczęściej wskazali na jakość opieki
zdrowotnej.
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Wykres 15. Stan zdrowia i ocena jakości opieki zdrowotnej.
Które z wymienionych czynników
najbardziej utrudniają odczuwanie
pełnej satysfakcji ze stanu zdrowia

A. Zła sytuacja materialna
C. Jakość opieki zdrowotnej

2%
D. Brak wolnego czasu

2%

11%

12%

E. Sposób spędzania wolnego
czasu
F. Stan warunków
mieszkaniowych

5%

G. Otoczenie miejsca
zamieszkania )

9%

H.

Inne

39%
6%

I. Zanieczyszczenie środowiska
5%

J. Skłonność do uŜywek
9%
K. Warunki pracy, warunki
nauki w szkole

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych ankiet.

Dostęp do opieki zdrowotnej w przewaŜającej większości respondenci oceniają źle
lub średnio.
Wykres 16. Stan zdrowia i ocena jakości opieki zdrowotnej.
Jak ocenia Pan(i) dostęp
do opieki zdrowotnej w Lubawie

2%

A.
Bardzo dobrze – nie mam
problemu z dostępem do
lekarza

B.
Dobrze – korzystam bez
większych problemów z opieki
państwowej i czasami z
własnego wyboru z opieki
prywatnej

12%

C.
Średnio – ze względu na
kolejki do państwowych lekarzy
specjalistów, brak prywatnych
gabinetów lekarzy specjalistów,
ale na podstawową pomoc
moŜna liczyć

45%

41%

D.
Źle – opieka bezpłatna
jest na niskim poziomie i nie
mogę na nią liczyć, korzystam
z opieki medycznej w innym
mieście

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych ankiet.

Zgodnie z wynikami tego badania, jakość opieki zdrowotnej pozostawia wiele do
Ŝyczenia. RównieŜ w komentarzach do pozostałych pytań kwestionariusza pojawiają się
146
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Lubawa - Lubawa wczoraj, dziś i jutro.

skargi pod adresem słuŜby zdrowia. Przede wszystkim uwagi krytyczne wiąŜą się z
brakiem lekarzy specjalistów oraz z ograniczonym dostępem do opieki zdrowotnej w dni
wolne od pracy.

4.1.3.3. Subiektywna percepcja sytuacji materialnej oraz warunków
mieszkaniowych respondentów.
Mieszkańcy Lubawy, którzy wzięli udział w badaniu, najczęściej ocenili kondycję
finansową swojej rodziny jako średnią (55% odpowiedzi) lub dobrą (40% odpowiedzi).
Jedynie 1% respondentów przyznał, Ŝe nie musi liczyć się z wydatkami, a 4% oceniło
„raczej źle” swoje moŜliwości finansowe. Największy odsetek pośrednich odpowiedzi (ani
dobrych ani złych), stanowi potwierdzenie komentarzy płynących z róŜnych instytucji, Ŝe
choć w Lubawie bezrobocie maleje to rynek pracy oferuje stosunkowo niskie
wynagrodzenia. Mimo to respondenci w większości są zadowoleni z warunków
mieszkaniowych, w jakich Ŝyją. Ponad 75% ankietowanych jest właścicielami lokali lub
domów, w których mieszka. Niemal jedna trzecia mieszkańców Lubawy biorących udział
w badaniu oceniła swoje warunki mieszkaniowe średnio, a 9% uwaŜa, Ŝe warunki
mieszkaniowe, w których Ŝyje są złe. Najwięcej takich właśnie odpowiedzi udzielili
mieszkańcy drugiego obszaru projektu rewitalizacji (19% odpowiedzi „raczej źle” oraz
„zdecydowanie źle”). Jednocześnie mieszkańcy tego obszaru udzielili najmniej
odpowiedzi „bardzo dobrze – moja warunki mieszkaniowe są duŜo lepsze niŜ większości
mieszkańców Lubawy” na pytanie o warunki mieszkaniowe (zaledwie 6% przy
dwukrotnie wyŜszej średniej analogicznych ocen w pozostałych obszarach). NaleŜy takŜe
zauwaŜyć, Ŝe podczas gdy mieszkańcy rejonów poza obszarami rewitalizacji w niskim
stopniu oceniają swoje warunki mieszkaniowe „raczej źle” (zaledwie 2% ) odsetek
odpowiedzi negatywnych w obszarach rewitalizacji jest znacząco wyŜszy.
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Wykres 17. Sytuacja materialna oraz warunki mieszkaniowe respondentów.
Jak ocenia Pan(i) swoje warunki mieszkaniowe?
2%

8%

5%
17%

34%

6%
6%

26%
29%
22%

48%

50%

12%

poza
obszarem
rewitalizacji

I obszar

D. Raczej źle – za mały metraŜ
lub kiepski stan techniczny

C. Średnio - na miarę moich
moŜliwości

54%

16%

Zdecydowanie źle – fatalne
warunki sanitarne, mały metraŜ,
fatalny stan techniczny

6%
II obszar

47%

12%
III obszar

B. Dobrze - mieszkam
wygodnie i jestem z tego
zadowolony
A. Bardzo dobrze – moje
warunki mieszkaniowe są duŜo
lepsze niŜ większości
mieszkańców Lubawy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych ankiet.

Niemal jedna trzecia respondentów uwaŜa, Ŝe sytuacja ich rodziny w ciągu
ostatnich trzech lat polepszyła się. ChociaŜ ankietowani najczęściej wybierali odpowiedź,
Ŝe sytuacja się nie zmieniła, to jednak spory odsetek osób, którym Ŝyje się lepiej, jest
znaczący (29%). Zaledwie 10% osób przyznało, Ŝe sytuacja rodziny się pogorszyła.
Analizując dane przez pryzmat dzielnicy zamieszkania respondentów naleŜy zauwaŜyć,
Ŝe:


odpowiedzi mieszkańców spoza obszarów objętych projektem rewitalizacji są
najbliŜsze rozkładowi odpowiedzi wszystkich respondentów;



mieszkańcy drugiego

obszaru rewitalizacji częściej niŜ pozostali respondenci

uwaŜają, Ŝe sytuacja ich rodzin ostatnio się pogorszyła, przy czym w
najmniejszym stopniu teŜ uwaŜają, Ŝe Ŝyje się im coraz lepiej.
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Wykres 18. Sytuacja materialna oraz warunki mieszkaniowe respondentów.
Sytuacja Pana(i) rodziny w ciągu ostatnich 3 lat

10%
29%

61%

A. Polepszyła się

B. Nie zmieniła się

C. Raczej się pogorszyła

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych ankiet.

Wykres 19. Sytuacja materialna oraz warunki mieszkaniowe respondentów.
Sytuacja Pana(i) rodziny w ciągu ostatnich 3 lat

11%

14%

63%

54%

18%

10%

62%
60%

32%

26%

poza obszarem
rewitalizacji

22%

I obszar

Polepszyła się

II obszar

Nie zmieniła się

28%

III obszar

Raczej się pogorszyła

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych ankiet.

Pomimo tego, Ŝe niemal jedna trzecia mieszkańców Lubawy biorących udział w
badaniu przyznała, Ŝe sytuacja ich rodzin poprawiła się, to jednak oceny dotyczące
perspektywy Ŝycia młodych Lubawian za kilka lat nie są tak optymistyczne. Ponad jedna
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piąta respondentów uwaŜa, Ŝe młodym osobom za kilka lat będzie jeszcze trudniej.
Zaledwie 18% respondentów uwaŜa, Ŝe młodzi ludzie w Lubawie będą mieli w
niedalekiej przyszłości większe moŜliwości niŜ teraz. Biorąc pod uwagę dość duŜy
odsetek odpowiedzi niejednoznacznych (26%), moŜna stwierdzić, Ŝe ankietowani dość
ostroŜnie wypowiadają się na temat zmian zaplanowanych w najbliŜszym czasie.
Pomimo tego, Ŝe proporcje odpowiedzi na powyŜsze pytanie są porównywalne
niezaleŜnie od miejsca zamieszkania, to jednak mieszkańcy obszaru drugiego wykazują
najmniejszy optymizm w tej kwestii.
Wykres 20. Sytuacja materialna oraz warunki mieszkaniowe respondentów.
Jak Pan(i) ocenia perspektywę Ŝycia młodych mieszkańców
Lubawy za kilka lat

26%

A. Będą mieli większe
moŜliwości niŜ mam teraz ja

18%

B. Nic się nie zmieni w ciągu
najbliŜszych lat
C. Będzie im jeszcze trudniej
21%

35%

D. Trudno powiedzieć

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych ankiet.
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Wykres 21. Sytuacja materialna oraz warunki mieszkaniowe respondentów.
Jak Pan(i) ocenia perspektywę Ŝycia młodych mieszkańców
Lubawy za kilka lat?

27%

27%

10%

13%

33%

30%

9%

D. Trudno powiedzieć

15%
C. Będzie im jeszcze trudniej
46%

45%

45%
40%

17%

15%

poza
obszarem
rewitalizacji

I obszar

12%
II obszar

16%

B. Nic się nie zmieni w ciągu
najbliŜszych lat
A. Będą mieli większe
moŜliwości niŜ mam teraz ja

III obszar

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych ankiet.

4.1.3.4. Formy spędzania czasu wolnego mieszkańców Lubawy.
Z odpowiedzi udzielonych przez osoby biorące udział w badaniu moŜna
wywnioskować, Ŝe w czasie wolnym ankietowani najchętniej uczestniczą w Ŝyciu
towarzyskim z rodziną lub przyjaciółmi oraz wykonują zaległe prace domowe. W dalszej
kolejności najpopularniejszą formą spędzania czasu wolnego są wyjazdy poza miejsce
zamieszkania i aktywny wypoczynek. Stosunkowo niski odsetek odpowiedzi związanych
z aktywnym wypoczynkiem (12%) naleŜy wiązać z brakiem odpowiedniej infrastruktury,
poniewaŜ bierny wypoczynek w domu preferuje tylko 7% respondentów. Tego dowodzą
takŜe odpowiedzi na pytanie „czego brakuje w Lubawie, aby mógł(a) Pan(i) atrakcyjnie
spędzać czas wolny”. Pytanie to miało charakter otwarty, a kaŜdy respondent mógł
wymienić trzy czynniki. Najwięcej osób wskazało na basen jako najbardziej poŜądaną
formę rozrywki (30% wszystkich odpowiedzi). W dalszej kolejności respondenci
wymieniali: atrakcje kulturalne (np. koncerty, przedstawienia teatralne, nowości kinowe,
kino letnie), ścieŜki rowerowe, miejsca spacerowe oraz plac zabaw dla dzieci.
Ankietowani zwracali uwagę na ograniczony dostęp do istniejących obiektów
sportowych. Niemal wszystkie odpowiedzi wiąŜą się z brakiem moŜliwości uprawiania
151
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Lubawa - Lubawa wczoraj, dziś i jutro.

sportu oraz aktywnej rekreacji, chociaŜ pojawiły się takŜe głosy, Ŝe brakuje miejsc
spotkań towarzyskich zarówno dla starszych, jak i młodszych Lubawian. śycie
towarzyskie, jak wynika z badań, toczy się głównie w domach i mieszkaniach prywatnych
z uwagi na brak odpowiedniej ilości kawiarni lub pubu. Ograniczone moŜliwości
spędzania wolnego czasu są specyfiką małych ośrodków miejskich, nie mniej jednak
odpowiedzi respondentów wskazują wyraźnie, Ŝe inwestycje związane z udostępnieniem
mieszkańcom obiektów sportowych oraz zielonych terenów rekreacji są najbardziej
poŜądane.
Wykres 22. Formy spędzenia czasu wolnego mieszkańców Lubawy.
A. Hobby

Której z wymienionych poniŜej
czynności poświęca Pan(i)
najwięcej wolnego czasu

B. Aktywny wypoczynek w miejscu
zamieszkania i najbliŜs zej okolicy
C. Uczestniczenie w Ŝyciu
towarzys kim w rodzinie, gronie
przyjaciół
D. Bierny wypoczynek w dom u

4%

9%

6%

12%

9%

E. Wyjazdy poza m iejs ce
zamieszkania i okolice

21%

18%
14%

7%

F. Wykonywanie zaległych prac w
dom u
G. Uczenie się, dos konalenie
swoich kwalifikacji, dodatkowa
praca
H. Rozwój duchowy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych ankiet.
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Wykres 23. Formy spędzenia czasu wolnego mieszkańców Lubawy.
2.1.plac zabaw dla dzieci

Czego brakuje w Lubaw ie a by mógł Pan(i) spędzać
atrakcyjnie czas w olny
2.2. basen

1%
2.3 atrakcji kulturalnych: koncerty,
przedstaw ienia teatralne., atrakcyjne
seansy kinow e, letnie kino

2%
2%

2.4. ścieŜki row erow e

4%
9%

2%

2.5. miejsca spotkań (klub, dyskoteka),
miejsc na ognisko lub grilla

2%
2%

2.6. miejsc spacerow ych, deptaka na
starym mieście

10%
2.7 atrakcji turystycznych

30%
2.8. trudno pow iedzieć

5%

2.9. bezpłatnego dostępu do obiektów
sportow ych

13%
18%

2.10. obiektów sportow ych
np.sztucznego lodow iska, kortu
tenisow ego, boisko do koszyków ki
2.11. miejsca odnow y biologicznej,
centrum rekreacji
2.12. inf ormacji turystycznej (mapy,
drogow skazy)
2.13. centrum handlow ego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych ankiet.
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4.1.3.5. Stosunek do miasta oraz ocena infrastruktury miejskiej.
Wykres 24. Stosunek do miasta oraz ocena infrastruktury miejskiej.
Mój stosunek do Lubawy
A. Jestem bardzo zw iązany(a) z
Lubaw ą i dobrze mi się tu Ŝyje

21%

1%

17%

B. Pomimo pew nych braków lubię moje
miasto

C. Miasto jak w iele innych ani lepsze
ani gorsze

13%
48%

D. Mieszkam tu bo mam tu
pracę/dom/znajomych/rodzinę ale
gdybym mógł(a) to bym się
w yprow adził(a)
E. Mam dość Lubaw y i dąŜę do jak
najszybszej w yprow adzki

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych ankiet.

Niemal połowa respondentów przyznała, Ŝe pomimo pewnych braków i
niedociągnięć lubi swoje miasto (48%), a 17% uwaŜa, Ŝe są bardzo związani z Lubawą i
dobrze im się tu Ŝyje. Niejednoznacznych odpowiedzi na pytanie o swój stosunek do
miasta udzieliło 13% ankietowanych, a co piąty mieszkaniec chętnie zamieszkałby w
innym miejscu, gdyby stworzyły się ku temu odpowiednie moŜliwości.
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Wykres 25. Stosunek do miasta oraz ocena infrastruktury miejskiej.

A. Trudny dostęp do obiektów
uŜyteczności publicznej (ośrodek
zdrow ia, kościół, sklep, bar itp.)

Prosimy podać, co Panu(i) nie odpowiada
w miejscu zamieszkania

B. Niedogodne połączenie
komunikacyjne
C. Estetyka miasta

7%

10%

17%
21%

D. Brak poczucia bezpieczeństw a

E. Brak moŜliw ości rozw oju
(kulturalnego, zaw odow ego itp.)

26%
6%

13%

F. Ograniczone moŜliw ości upraw iania
sportu i rekreacji
G. Inne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych ankiet.

Niezadowolonym mieszkańcom najbardziej w Lubawie doskwiera brak moŜliwości
rozwoju

osobistego

(zawodowego,

kulturalnego)

oraz

niedogodne

połączenia

komunikacyjne z innymi miastami. Wielu respondentom nie odpowiada takŜe estetyka
miasta i ograniczone moŜliwości uprawiania sportu i rekreacji. Brak poczucia
bezpieczeństwa w mieście jest wymieniane na ostatnim miejscu. Zdecydowana
większość ankietowanych osób czuje się w mieście „raczej bezpiecznie” – 62% i
„zdecydowanie bezpiecznie” – 15%. Osoby, które wypowiedziały się niejednoznacznie
lub teŜ nie czują się w mieście bezpiecznie, bardziej niŜ na przestępczość skarŜą się na
brak działań gwarantujących ochronę zdrowia (np. jakość opieki zdrowotnej) lub teŜ
wzmoŜony ruch samochodowy w mieście. Najlepiej pod względem bezpieczeństwa
postrzegają swoje miasto mieszkańcy pierwszego obszaru projektu rewitalizacji.
Najwięcej negatywnych odpowiedzi udzielili mieszkańcy obszaru drugiego.
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Wykres 26. Stosunek do miasta oraz ocena infrastruktury miejskiej.
Czy czuje się Pan(i) bezpieczny(a) w swoim mieście

6%

0%

15%

17%

62%

W swoim mieście
C. Trudno powiedzieć

A. Zdecydowanie tak

B. Raczej tak

D. Raczej nie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych ankiet.

Wykres 27. Stosunek do miasta oraz ocena infrastruktury miejskiej.
Czy czuje się Pan(i) bezpiecznie w swoim mieście?

8%

9%

23%

19%

13%

9%

28%
31%
E. Zdecydowanie nie
D. Raczej nie

54%

43%

63%

C. Trudno powiedzieć
B. Raczej tak

50%

A. Zdecydowanie tak
20%

15%

9%

poza
obszarem
rewitalizacji

I obszar

6%
II obszar

III obszar

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych ankiet.
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Zdecydowana większość respondentów wypowiedziała się pozytywnie o mieście.
MoŜemy więc powiedzieć, Ŝe mieszkańcy są związani emocjonalnie z tym miejscem,
dostrzegają jego zalety, wiąŜą z nim swoją przyszłość i Ŝywią nadzieję, Ŝe uda im się
właśnie tu realizować swoje Ŝyciowe potrzeby. Pozytywna ocena miasta w oczach jego
mieszkańców moŜe stanowić wsparcie dla planowanych projektów rewitalizacji.
Wykres 28. Stosunek do miasta oraz ocena infrastruktury miejskiej.
A. Bezrobocie

Jakie są Pana(i) zdaniem główne
problemy miasta Lubawa

B. Ubóstwo

C. Zły stan zdrowia
mieszkańców
11%

4%

D. Zła sytuacja mieszkaniowa
(ilość i jakość mieszkań)

11%
9%
6%

19%

15%
25%

E. Patologie społeczne
(alkoholizm, narkomania,
przemoc)
F. Nieporządek i wadliwa
organizacja przestrzeni
publicznej
G. Zanieczyszczenie
środowiska
H. Inne (jakie?)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych ankiet.

Badani respondenci są świadomi trudności z jakimi boryka się miasto. Według
nich najwaŜniejsze problemy dotyczą właśnie sfery społecznej. Na pytanie o główne
problemy miasta, ponad połowa udzielonych odpowiedzi wiąŜe się ze sferą społeczną
(patologie, bezrobocie, ubóstwo, zły stan zdrowia mieszkańców). Niemal co piąty
mieszkaniec postrzega nieporządek i wadliwą organizację przestrzeni publicznej jako
główny problem miasta. Komentarze przy odpowiedziach na to pytanie dotyczyły takŜe:
infrastruktury niektórych ulic, braku placów zabaw dla dzieci, niezagospodarowanych ruin
zamku oraz niekonsekwencji w karaniu za spalanie śmieci w domkach jednorodzinnych.
Właśnie poprawa stanu technicznego ulic, stworzenie wygodnych i funkcjonalnych
chodników oraz zwiększenie ilości terenów zielonych w mieście były najczęściej
wymienianymi odpowiedziami na pytanie o działania, które poprawiłyby jakość Ŝycia
mieszkańców Lubawy.
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Wykres 29. Stosunek do miasta oraz ocena infrastruktury miejskiej.
Jakie działania podejmowane w Lubawie
poprawiłyby jakość Ŝycia Pana(i) lub Pańskiej rodziny

4%
8%

16%

A. Zw iększenie ilości parków i innych
terenów zielonych
B. Modernizacja ośw ietlenia ulicznego
(ośw ietlenie przez całą noc)
C. Wygodne i funkcjonalne chodniki

4%
D. Popraw a stanu technicznego dróg

5%

6%
E. Refundacja w ydatków zw iązanych
ze zmianą ogrzew ania w ęglem na
ogrzew anie elektryczne bądź gazow e
F. Budow a obiektów sportow ych
(baseny, boiska itp.)

13%
20%

G. Utrzymanie czystości i porządku w
gminie na w ysokim poziomie
H. Uspraw nienie systemu zbiorow ej
komunikacji

5%

19%

I. Wprow adzenie ograniczeń ruchu na
lokalnych drogach (ograniczenie
prędkości, progi zw alniające)
J. Inne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych ankiet.

Ze względu na miejsce zamieszkania odpowiedzi na to pytanie róŜnicują się
nieznacznie:
 Mieszkańcy spoza obszarów objętych projektem rewitalizacji częściej niŜ
pozostali respondenci zwracali uwagę na potrzebę modernizacji oświetlenia
ulicznego;
 Mieszkańcy pierwszego obszaru projektu rewitalizacji częściej niŜ pozostali
respondenci dostrzegają potrzebę zadbania o tereny zielone w mieście
oraz obiekty sportowe; ci sami respondenci jako problem postrzegają ruch
samochodowy w rejonie rynku i widzą rozwiązanie tego problemu poprzez
wyłączenie rynku z ruchu samochodowego;
 Mieszkańcy drugiego obszaru projektu rewitalizacji częściej niŜ pozostali
respondenci widzieliby poprawę jakości Ŝycia swoich rodzin poprzez
wprowadzenie ograniczeń ruchu na lokalnych drogach;
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 Mieszkańcom trzeciego obszaru projektu rewitalizacji najbardziej ze
wszystkich respondentów zaleŜało na poprawie jakości chodników oraz na
utrzymaniu czystości i porządku w gminie na wysokim poziomie.
Wykres 30. Stosunek do miasta oraz ocena infrastruktury miejskiej.
J.7. w ięcej parkingów

Jakie działania podejmowane w Lubawie
poprawiłyby jakość Ŝycia Pana(i) lub Pańskiej rodziny?

J.6. stw orzenie ronda

J.5. w yłączenie z ruchu sam rynku

1%
1%
3%
7%
6%

1%
3%
1%
5%

2%
2%
4%

2%

5%
3%

12%

6%

J.3. ośw ietlenie i utw ardzenie ul. Lipow ej

5%

9%

J.2. dostęp do opieki zdrow otnej w dni
w olne od pracy

3%
11%

16%

9%

7%

1%

J.4. w ięcej lekarzy specjalistów

J.2. obw odnica miasta

15%
9%

J.1.sygnalizacje św ietlne np. Ul. Gdańska

11%
22%

7%

4%

17%

19%

19%

G. Utrzymanie czystości i porządku w
gminie na w ysokim poziomie

20%
17%

23%
19%

10%

3%
2%

15%

I. Wprow adzenie ograniczeń ruchu na
lokalnych drogach (ograniczenie
prędkości, progi zw alniające)
H. Uspraw nienie systemu zbiorow ej
komunikacji

F. Budow a obiektów sportow ych (baseny,
boiska itp.)
E. Refundacja w ydatków zw iązanych ze
zmianą ogrzew ania w ęglem na
ogrzew anie elektryczne bądź gazow e
D. Popraw a stanu technicznego dróg

7%

16%

13%

C. Wygodne i funkcjonalne chodniki

7%
poza
obszarem
rewitalizacji

I obszar

II obszar

III obszar

B. Modernizacja ośw ietlenia ulicznego
(ośw ietlenie przez całą noc)
A. Zw iększenie ilości parków i innych
terenów zielonych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych ankiet.

RównieŜ odpowiedzi na pytanie związane z najpotrzebniejszymi obiektami
uŜyteczności publicznej potwierdzają po raz kolejny, Ŝe mieszkańcom Lubawy
najbardziej doskwiera brak miejsc i moŜliwości aktywnego wypoczynku. Najczęstsze
wskazania to: ścieŜki rowerowe, zielone miejsca spacerowe, plac zabaw dla dzieci oraz
obiekty sportowo – rekreacyjne.
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Wykres 31. Stosunek do miasta oraz ocena infrastruktury miejskiej.
Prosimy wymienić obiekty uŜyteczności publicznej,
które chciał(a)by Pan(i), aby znalazły się w pobliŜu
Pana(i) miejsca zamieszkania

A. Ośrodek zdrow ia
B. Kościół
C. Piw iarnia, bar, kaw iarnia

4%

4%

3%

D. Zielone miejsca spacerow e

5%
3%

E. Dom kultury
F. Kino

13%

G. Szkoła
H. Sklep spoŜyw czy

18%
3%

I. Supermarket
J. Obiekty sportow o-rekreacyjne
L. Apteka
M. Bank

1%
5%

20%

1%
2%
5%
1%
1%2%

9%

N. Poczta
O. ŚcieŜki row erow e
P.

Biblioteka

R.

Plac zabaw

S.

Przedszkole

T.

Targ

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych ankiet.

Jako najwaŜniejsze działania związane z ochroną środowiska, które przyniosłyby
poprawę jakości Ŝycia, respondenci wymienili: wprowadzenie segregacji śmieci, ochronę
krajobrazu i poprawę systemu melioracyjnego oraz poprawę jakości wody pitnej i
powietrza.
Wykres 32. Stosunek do miasta oraz ocena infrastruktury miejskiej.
Jakie działania dotyczące
ochrony środowiska
poprawiłyby jakość Ŝycia
Pana(i) lub Pańskiej rodziny?

A. Wprowadzenie s egregacji
ś m ieci
B. Poprawa jakości wody do picia

2%

C. Zapewnienie dos tępu do
kanalizacji

23%

22%

D. MontaŜ ekranów akus tycznych

E. Poprawa jakości powietrza
21%

21%
7%

4%

F.
Ochrona krajobrazu i
ś rodowiska , poprawa s ys tem u
m elioracyjnego
G.Inne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych ankiet.
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Z wyników badań w kontekście miejsca zamieszkania respondentów moŜna
wywnioskować, Ŝe:
2 mieszkańcy spoza obszarów projektu rewitalizacji na pierwszym miejscu
wymieniają wprowadzenie segregacji śmieci, dalej poprawę jakości wody pitnej i
ochronę krajobrazu z uwzględnieniem poprawy systemu melioracyjnego jako
działania najbardziej poŜądane;
3 mieszkańcy pierwszego obszaru w pierwszej kolejności zwracają uwagę na
potrzebę poprawy jakości wody pitnej oraz jakości powietrza;
4 mieszkańcy drugiego obszaru na pierwszym miejscu stawiają ochronę krajobrazu
z uwzględnieniem poprawy systemu melioracyjnego, a dalej poprawę jakości
wody pitnej oraz jakości powietrza;
5 według mieszkańców trzeciego obszaru rewitalizacji zdecydowanie częściej niŜ
pozostałym

respondentom

zaleŜy

na

montaŜu

ekranów

akustycznych

ograniczających hałas ruchu samochodowego.
Wykres 33. Stosunek do miasta oraz ocena infrastruktury miejskiej.
Jakie działania dotyczące ochrony środowiska
poprawiłyby jakość Ŝycia Pana(i) lub Pańskiej rodziny?
1%
3%
3%

G.2. konsekw encje za palenia śmieciami w
domkach jedn

20%
20%

17%

27%

21%

22%
G.1. oczyszalnia ścieków - likw idacja
przykrego zapachu
G.Inne (jakie?)

26%
26%

6%
7%

G.3. ochrona niskiej zabudow y - zabudow a
w mieście jest za w ysoka, ściśnieta, brak
ter ziel

29%
F.
Ochrona krajobrazu i środow iska ,
popraw a systemu melioracyjnego

5%
7%
26%

14%

E. Popraw a jakości pow ietrza

14%

D. MontaŜ ekranów akustycznych

7%

26%
22%

23%

21%

C. Zapew nienie dostępu do kanalizacji

7%
B. Popraw a jakości w ody do picia

poza
obszarem
rewitalizacji

I obszar

II obszar

III obszar
A. Wprow adzenie segregacji śmieci

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych ankiet.
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5. Planowane zadania w latach 2007-2015 na obszarze rewitalizowanym.
5.1. Planowane zadania przestrzenne (techniczno - materialne), gospodarcze oraz
społeczne na obszarze rewitalizowanym.
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Tab. 56. Planowane zadania w latach 2007-2015 na obszarze rewitalizowanym.
Lp.

1
1.

Nazwa
planowanego
projektu

Wnioskodawc
a/Beneficjent

2

3

Zmiana
sposobu
uŜytkowania
Spichlerza na
budynek
restauracyjno
– hotelowy z
rozbudową i
modernizacją
w Lubawie
przy ul.
Kupnera dz.
nr 90/4, 90/7,
90/9, 79/3

Adres/Lokalizacja
inwestycji

4

Charakter inwestycji
(Zadania przestrzenne,
Zadania gospodarcze,
Zadania społeczne)

Szacunkowy koszt realizacji (PLN
brutto)

Zadania w ramach projektu
Źródła
finansowania

5

Projekt będzie
zlokalizowany
przy ulicy
Kupnera, na
PPH
działkach Nr
"JAKIN" 90/4, 90/7, 90/9
NAPOLSKI
oraz 79/3 w
JACEK
Lubawie, w
dawnym
budynku
spichlerza.

Ramowy
harmonogram
realizacji

Kwota

6
Wkład własny
Inwestora
Planowana
wysokość
dotacji z
funduszy
strukturalnych
UE
Inne źródła
Planowane
nakłady
inwestycyjne
ogółem

2 725 000
PLN
1 275 000
PLN

Rozpoc
zęcie

Zakońc
zenie

7
2006

8
2009

9
Cel strategiczny:
Poprawa atrakcyjności turystycznej miasta
Lubawa poprzez uruchomienie obiektu
restauracyjno - hotelowego o wysokim
standardzie.

0,00 PLN

Cele Operacyjne:

4 000 000
PLN

Zmiana sposobu uŜytkowania Spichlerza
na budynek restauracyjno hotelowy z
rozbudową i modernizacją;

zadania
gospodarcze

Renowacja, konserwacja, zachowanie
budynku o wartości architektonicznej o
znaczeniu historycznym, ujętego w
rejestrze zabytków (Spichlerz) wraz z
adaptacją na cele: gospodarcze,
turystyczne łącznie z zagospodarowaniem
przyległego terenu funkcjonalnie zwianego
z obiektem;
Uruchomienie kompleksowej obsługi
klienta obejmującej zapewnienie miejsca
czasowego zakwaterowania (14 pokoi 2osobowych) oraz moŜliwości skorzystania
z usług gastronomiczno - restauracyjnych
(restauracja na 150 osób);
Uruchomienie szerokiej gamy usług
gastronomiczno - rekreacyjnych (obsługa
klientów indywidualnych obsługa klientów
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1
2.

2
Przywrócenie
pierwotnej
formy
architektonicz
nej i
adaptacja
pomieszczeń
na cele
społeczne
obiektu
poklasztorneg
o OO.
Bernardynów
w Lubawie

1
3.

2

Budowa
chodnika i
ścieŜki
rowerowej w
ciągu drogi
woj. nr 537 ul.
Kupnera w
Lubawie do
Lip

3

4

5

6
Wkład własny
Inwestora

Parafia
rzym.-kat.
pw. św.
Lubawa
Jana
Chrzciciela i Ul. Kupnera 22
św. Michała
w Lubawie

3

Gmina
Miejska
Lubawa

4

Zadanie
przestrzenne

Planowane
nakłady
inwestycyjne
ogółem

Zadanie
przestrzenne

7
2007

8
2009

Adaptacja pomieszczeń na cele
społeczne / dom pomocy, dom emeryta.

Planowana
1 000 000
wysokość
PLN
dotacji z
funduszy
strukturalnych
UE
Inne źródła
496 000 PLN

5

Lubawa, ul.
Kupnera wzdłuŜ
drogi
wojewódzkiej nr
537 PawłowoLubawa

250 000 PLN

Planowane
nakłady
inwestycyjne
ogółem

ZaaranŜowanie i adaptacja terenu wokół
zespołu poklasztornego.

1 746 000
PLN

6
Wkład własny
Inwestora
Planowana
wysokość
dotacji z
funduszy
strukturalnych
UE
Inne źródła

instytucjonalnych, konferencje, bankiety,
imprezy rodzinne, imprezy
okolicznościowe).
9
Przywrócenie pierwotnej formy
architektonicznej obiektu.

1 000 000
PLN
0,00 PLN

7
2007

8
2009

1 600 000
PLN
2 600 000
PLN

9
Głównym celem projektu jest:
1.uatrakcyjnienie turystyczne miasta
poprzez stworzenie warunków do
całorocznego wykorzystywania potencjału
Sanktuarium Maryjnego w Lipach;

2.zapewnienie bezpieczeństwa pieszym
oraz rowerzystom poprzez wybudowanie
ścieŜki pieszo - rowerowej z oświetleniem
Cele operacyjne:

W związku z powiększająca się dzielnicą
mieszkaniową miasta, a takŜe
zaplanowaną budową osiedla domków
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jednorodzinnych „Nad Jesionką” przy ul.
Kupnera powstanie:

1
4.

2

3

4

5

6
Wkład własny
Inwestora

Rewitalizacja
centrum –
Starego
Rynku Miasta
Lubawa

Gmina
Miejska
Lubawa

Lubawa, ul.
Rynek,
Grunwaldzka,
Św. Barbary

1 050 000
PLN

7
2007

8
2011

Planowana
5 950 000
wysokość
PLN
dotacji z
funduszy
strukturalnych
UE
Zadanie
przestrzenne

Inne źródła

-

- ścieŜka pieszo – rowerowa wraz z siecią
kanalizacji deszczowej oraz oświetleniem
ulicznym.
9
Głównym celem projektu jest oŜywienie i
zmiana jakości przestrzeni publicznej w
ścisłym centrum miasta poprzez zmianę
stanu technicznego istniejącej
infrastruktury, w tym przede wszystkim
szeroko rozumianej infrastruktury
drogowej. Punktem wyjścia do
opracowania projektu były historyczne
zdjęcia Rynku z okresu międzywojennego.
W ramach inwestycji powstaną nowe –
wykonane z bruku oraz płyt granitowych ciągi piesze oraz drogowe uzupełnione
stylowym oświetleniem Rynku, w centrum
którego powstanie nowa podświetlona
fontanna. Minimalna 10-metrowa
szerokość chodników oraz likwidacja
istniejącego skweru zieleni ma na celu
stworzenie przestrzeni do społecznej
„otwartej” – miejsca spotkań
mieszkańców, turystów, miejsca
słuŜącego organizowaniu imprez
kulturalnych oraz innych uroczystości.
Tym samym Rynek rozszerzy swoją
dotychczasową podstawową funkcję
miejsca słuŜącego przede wszystkim
robieniu codziennych zakupów.
Nowa jakość przestrzeni publicznej –
wspólnej przestrzeni miejskiej - wraz ze
znacznym ograniczeniem ruchu pojazdów
pozwoli równieŜ na lokalizowanie w
centrum miasta alternatywnych form
działalności gospodarczej w zakresie
usług i handlu.
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Planowane
nakłady
inwestycyjne
ogółem

1
5.

2

3

4

5

6
Wkład własny
Inwestora

Rewitalizacja
centrum –
Parku
Łazienki
Lubawskie

Gmina
Miejska
Lubawa

Lubawa, ul.
Kupnera i Pawia

Zadanie
przestrzenne

7 000 000
PLN

1 800 000
PLN

7
2007

8
2011

Planowana
10 200 000
wysokość
PLN
dotacji z
funduszy
strukturalnych
UE

Inne źródła

-

Likwidacja istniejącego skweru nie
oznacza, Ŝe Rynek Miasta będzie
pozbawiony zieleni. Całoroczną zieleń
zapewnią rośliny iglaste wkomponowane
w elementy małej architektury, natomiast
sezonową rośliny jednoroczne (w okresie
od maja do września) posadzone w
przenośnych kwietnikach.
W ramach projektu uporządkowany ma
zostać równieŜ odcinek ulicy
Grunwaldzkiej od Rynku do kościoła p.w.
Św. Barbary wraz z zagospodarowaniem
bezpośrednio przyległego terenu do
zabytkowego kościoła.
Zmianie ulegnie równieŜ organizacja
ruchu na ulicy Grunwaldzkiej, która stanie
się drogą jednokierunkową (dojazd do
Rynku) z poszerzonymi ciągami pieszymi.
9
Zadanie to, podobnie jak rewitalizacja
centrum miasta - Rynku, ma wpłynąć na
społeczne oŜywienie tego terenu. SłuŜyć
mają temu zabiegi zmieniające jakość
przestrzeni publicznej.
Obecnie Łazienki nie cieszą się wielką
popularnością wśród mieszkańców
Lubawy. Park stał się „ulubionym
miejscem” spędzania wolnego czasu
przez wandali i rozrabiającą młodzieŜ.
Wielu mieszkańców Lubawy skarŜy się na
brak bezpieczeństwa w rejonie Parku.
Ponadto, pomimo niewątpliwych walorów
przyrodniczych, Łazienki Miejskie nie mają
zorganizowanej infrastruktury technicznej
pod kątem usług rozrywkowych dla
ludności.
Zadanie swoim zakresem obejmuje
budowę:
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Planowane
nakłady
inwestycyjne
ogółem

- kameralnej sceny wraz z przylegającym
do niej zapleczem socjalno –
gospodarczym,

12 000 000
PLN

- trybun dla publiczności,
- nowych przejść dla pieszych, w tym
mostków nad kanałami łączącymi stawy
parkowe,
- nowego placu zabaw wraz z altanką dla
matek karmiących piersią,

1
6.

2
Przebudowa
dróg
miejskich
osiedla
mieszkaniowe
go „Stara

3
Gmina
Miejska
Lubawa

4

5

Lubawa, ul.
Jana Pawła II i
Gdańska

6
Wkład własny
Inwestora

1 200 000
PLN

7
2008

8
2011

Zadanie
przestrzenne

- pomostów dla wędkarzy,
- nowego stylowego parkowego
oświetlenia,
- nowych fontann wraz z iluminacją
świetlną,
- nowego ogrodzenia i dostosowania go
wyglądem do sąsiadujących z Parkiem
zabytków.
Projekt obejmuje równieŜ modernizację
przyległych parkingów i ulic: łącznika do
ulicy 19-go Stycznia i ulicy Pawiej. Z
uwagi na fakt, Ŝe Park jest terenem, na
którym występują lokalne podtopienia,
projekt przewiduje równieŜ uregulowanie
stosunków wodnych, a więc pogłębienie
stawów wraz z umocnieniem i regulacją
brzegów oraz budowę nowego kanału
łączącego stawy. Całość uzupełnia projekt
zagospodarowanie zieleni.
9
Głównym celem projektu jest zapewnienie
bezpieczeństwa mieszkańcom osiedla
„stara Gdańska”. Projekt wpłynie na
poprawę warunków bytowych
mieszkańców oraz zwiększenie
bezpieczeństwa.
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0,00 PLN
Planowana
wysokość
dotacji z
funduszy
strukturalnych
UE

Gdańska” w
Lubawie.

1
7.

1

2

3

4

Inne źródła

-

Planowane
nakłady
inwestycyjne
ogółem

1 200 000
PLN

5

6
Wkład własny
Inwestora

Poprawa
dostępności
komunikacyjn
ej miasta –
przebudowa
drogi pow. ul.
Rzepnikowski
ego w
Lubawie

Gmina
Miejska
Lubawa

Lubawa, ul.
Rzepnikowskieg
o

Zadanie
przestrzenne

2

3

4

5

1 073 765,47
PLN

Remont ulic oraz ciągów pieszych na
osiedlu mieszkaniowym tzw. „stara
Gdańska” przy ul. Gdańskiej oraz Jana
Pawła II. Zakres prac obejmuje
modernizację dróg osiedlowych,
rozbudowę oświetlenia ulicznego oraz
kanalizacji deszczowej.
Realizacja inwestycji została przewidziana
w budŜecie ze środków własnych Gminy.

7
2008

8
2009

Planowana
3 126 646,12
wysokość
PLN
dotacji z
funduszy
strukturalnych
UE
Inne źródła
446 663,73
PLN
Planowane
4 647 075,32
nakłady
PLN
inwestycyjne
ogółem

6

7

8

9
Ulica Rzepnikowskiego stanowi bardzo
waŜną arterię komunikacyjną miasta
łączącą drogę wojewódzką nr 541 relacji
Lubawa – Lidzbark Welski z drogą
powiatową – ul. Dworcową wchodzącą w
zakres zadania znajdującego się w na
liście projektów indykatywnych RPO
Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 pod
nazwą: „Program usprawnienia
powiązania komunikacyjnego w
południowo – zachodniej części
województwa warmińsko – mazurskiego”.
Przebudowa ulicy Rzepnikowskiego
obejmuje wymianę nawierzchni drogowej,
budowę obustronnych chodników,
parkingów oraz uzupełnienie sieci
kanalizacji deszczowej.
9
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8.

Wkład własny
Inwestora

Rewitalizacja
Zamku
Biskupów
Chełmińskich
w Lubawie

Gmina
Miejska
Lubawa

Lubawa, ul.
Biblii
Guttenberga

Zadanie
przestrzenne

450 000 PLN

2
SM Zgoda

3

4

5

SM
14-260 Lubawa
”ZGODA”ul.
Gdańska ul. Gdańska nr
30, 32, 34, 36,
36,
38, 40, 42 i 44
14-260
Lubawa

zadania
przestrzenne i
gospodarcze

2014

W ramach zadania na podstawie
wytycznych konserwatorskich oraz badań
architektonicznych opracowany zostanie
program odrestaurowania zewnętrznych
murów dawnego Zamku Biskupów
Chełmińskich. Dokumentacja techniczna
zadania umoŜliwi prowadzenie prac
odbudowy zniszczonych i remont
zachowanych murów fundamentowych. W
przyszłości przewiduje się moŜliwość
zagospodarowania murów zamku na cele
kulturalne.
Realizacja inwestycji zaplanowana została
ze środków Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego oraz środków
własnych Gminy.

7
2009

8
2013

9
Celem działania jest poprawa warunków
mieszkalno
– bytowych,
polegających na zmniejszeniu kosztów
ogrzewania poprzez poprawę
izolacyjności cieplnej ścian zewnętrznych,
zdrowotności pomieszczeń, a takŜe
estetyki całego osiedla, co niewątpliwie
wpłynie na poprawę atrakcyjności
mieszkań Spółdzielczych na rynku

Planowana
0,00 PLN
wysokość
dotacji z
funduszy
strukturalnych
UE
Inne źródła
2 550 000
PLN
Planowane
nakłady
inwestycyjne
ogółem

1
9.

2008

3 000 000
PLN

6
Wkład własny
Inwestora

300 000 PLN

Planowana
900 000 PLN
wysokość
dotacji z
funduszy
strukturalnych
UE
Inne źródła
-
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Planowane
nakłady
inwestycyjne
ogółem
1
10.

1
11.

2

3

Przebudowa
ulic Św.
Barbary i
Piaskowej

Gmina
Miejska
Lubawa

2

3

4

5

Lubawa, ul.
Świętej Barbary
i Piaskowa

4

Zadanie
przestrzenne

6
Wkład własny
Inwestora

4 100 000
PLN

Planowana
wysokość
dotacji z
funduszy
strukturalnych
UE
Inne źródła
Planowane
nakłady
inwestycyjne
ogółem

0,00 PLN

5

Lubawa ul.
Poznańska 8 nr
Działki 557/6
obręb 3

Zadanie
gospodarcze

lokalnym, oraz wizerunku miasta na
szlaku komunikacyjno – turystycznym
regionu Warmińsko – Mazurskiego.
7
2009

8
2011

7
2010

8
2013

4 100 000
PLN

6
Wkład własny
Inwestora

Proekologiczn
e Centrum
Handlowo –
Robert
Kulturalno Kowalkows
Usługowe
ki
STARY
BROWAR w
Lubawie.

1 200 000
PLN

3 000 000
PLN

Planowana
17 000 000
wysokość
PLN
dotacji z
funduszy
strukturalnych
UE
Inne źródła
Kredyt
bankowy
(pomostowy)
na część
finansowaną z
funduszy UE

9
Projekt przewiduje budowę nowej oraz
remont istniejącej infrastruktury
technicznej, głównie kanalizacji
deszczowe oraz drogowej. W ramach
projektu powstaną nowe ciągi piesze oraz
wykonana zostanie nowa nawierzchnia
drogowa. Remont ulicy Św. Barbary
swoim zasięgiem łączy się częściowo z
projektem rewitalizacji Starego Rynku
Miasta w obrębie zagospodarowania
terenu bezpośrednio przylegającego do
kościoła Św. Barbary.

9
remont
wykonanie nowych ciągów
komunikacyjnych zarówno pieszych jak i
dla ruchu kołowego oraz stref
parkingowych.
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Planowane
nakłady
inwestycyjne
ogółem
1
12.

1
13.

1
14

2

3

4

5

20 000 000
PLN

6
Wkład własny
Inwestora

Przebudowa
dróg
miejskich
osiedla
mieszkaniowe
go „Nowa
Gdańska” w
Lubawie.

Gmina
Miejska
Lubawa

Lubawa, ul.
Gdańska

Zadanie
przestrzenne

2

3

4

5

Rewitalizacja
centrum –
Starego
Miasta
Lubawa ul.
Browarowa,
Ratuszowa,
Kilińskiego,
Pomorska,
Pod Murami,
Zamkowa,
Kościelna i
inne

Gmina
Miejska
Lubawa

2

3

4

5

Maria

Lubawa ul.

Zadania

Kapitalny

Lubawa, ul.
Browarowa,
Ratuszowa,
Kilińskiego,
Pomorska, Pod
Murami,
Zamkowa i
Kościelna

Zadanie
przestrzenne

600 000 PLN

7
2011

8
2012

9
Projekt obejmie modernizację dróg osiedla
mieszkaniowego wielorodzinnego tzw.
„Nowa Gdańska”. W ramach projektu
zaprojektowane zostaną nowe ciągi
piesze, parkingi dla mieszkańców bloków
oraz wykonana zostanie nowa
nawierzchnia dróg w miejsce ułoŜonych
obecnie betonowych płyt. Projekt będzie
równieŜ obejmował budowę kanalizacji
deszczowej.

7
2011

8
2015

9
Projekt będzie zakładał modernizację
bezpośrednio przyległych do Rynku
Miasta ulic i obejmie:
budowa nowej infrastruktury technicznej,
w tym drogowej,

Planowana
0,00 PLN
wysokość
dotacji z
funduszy
strukturalnych
UE
Inne źródła
Planowane
600 000 PLN
nakłady
inwestycyjne
ogółem
6
Wkład własny
Inwestora

780 000 PLN

Planowana
wysokość
dotacji z
funduszy
strukturalnych
UE
Inne źródła
Planowane
nakłady
inwestycyjne
ogółem

4 420 000
PLN

6
Wkład własny

budowa nowych ciągów pieszo-jezdnych,
budowa kanalizacji deszczowej,

5 200 000
PLN

7
25 500,00

2009

8
2012

budowa sanitarna,
budowa sieci wodociągowej,
oświetlenie ulic.
9
1) Elewacja budynku
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remont
budynku
czynszowego
(rok budowy 1919)

Potocka

Warszawska 7

przestrzenne

Inwestora
Planowana
wysokość
dotacji z
funduszy
strukturalnych
UE
Inne źródła
Planowane
nakłady
inwestycyjne
ogółem

2) Wymiana stolarki
3) Remont klatki schodowej
59 500,00
PLN

0,00
85 000,00
PLN
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6. Plan finansowy realizacji rewitalizacji - źródła finansowania
programu rewitalizacji.
Przedstawiony poniŜej plan finansowy realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji
Miasta Lubawy na lata 2007-2015 jest sumą planowanych nakładów w poszczególnych
latach z uwzględnieniem źródeł finansowania.
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Tab. 57. Plan finansowy realizacji rewitalizacji – źródła finansowania programu rewitalizacji.
Źródła finansowania
Plan finansowy realizacji rewitalizacji

Źródła finansowania Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta Lubawa na lata 20072015

BudŜet JST

BudŜet
państwa

18304465,61

0,00

Ogółem

Środki UE

Środki
prywatne

Inne*(jakie)

43974723,83

25500,00

5098889,12 67403578,56

Źródło: Opracowanie własne na podstawie planowanych zadań przez Urząd Miasta w Lubawie na lata 2007-2015.
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7.

System wdraŜania.
System wdraŜania zapisów programu rewitalizacji na lata 2008 – 2015 jest

niezbędnym elementem ich realizacji. Realizacja programu jest uzaleŜniona od
pozyskania środków finansowych z funduszy zewnętrznych, krajowych i zagranicznych,
w tym UE i EOG, jak równieŜ od aktywności oraz skuteczności działań partnerów
społecznych:

organizacji

pozarządowych,

wspólnot

mieszkaniowych,

spółdzielni.

Podmioty te same mogą wspierać poŜądane przemiany społeczne i gospodarcze i
właśnie dlatego właściwe wdraŜanie programu rewitalizacji wymaga skumulowania
działań wszystkich jednostek zaangaŜowanych w jego wdroŜenie i realizację.
Głównym

podmiotem

odpowiedzialnym

za

realizację

Lokalnego

Planu

Rewitalizacji jest Urząd Miasta, a w ramach urzędu powołany, przez Burmistrza miasta
Lubawa, [tzw. operator programu] zostanie Zespół zadaniowy ds. Lokalnego Programu
Rewitalizacji.
Do podstawowych obowiązków zespołu będzie naleŜało:
 zapewnienie zgodności realizacji Programu z poszczególnymi dokumentami
programowymi wyŜszego rzędu, w tym w szczególności w zakresie zamówień
publicznych, zasad konkurencji, ochrony środowiska, jak teŜ zagwarantowanie
przestrzegania zasad zawierania kontraktów publicznych,
 zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat postępów wdraŜania
oraz przebiegu realizacji projektów w ramach Programu,
 bieŜąca weryfikacja postępów prac nad realizacją zadań będących w gestii
miasta,
 przygotowanie rocznych raportów na temat wdraŜania Programu,
 zbieranie informacji do rocznego raportu o nieprawidłowościach,
 monitoring i ewaluacja programu,
 pomiar efektywności i aktualizacja zapisów programu rewitalizacji
 kontrola nad obiegiem informacji oraz środków finansowych Zespołu
zadaniowy ds. Lokalnego Programu Rewitalizacji,
 dokonanie oceny po zakończeniu realizacji Programu.
W skład Zespołu ds. Koordynacji Lokalnego Programu Rewitalizacji powinni
wejść:

175
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Lubawa - Lubawa wczoraj, dziś i jutro.

 Pełnomocnik ds. Rewitalizacji przy Burmistrzu – osoba koordynująca prace
Zespołu zadaniowego ds. Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz Specjalnej
Komisji ds. Rewitalizacji, członkowie zespołu.

Etapy systemu wdraŜania Lokalnego Planu Rewitalizacji:
1. Podjęcie uchwały przez Radę Miejską o przyjęciu do realizacji „Lokalnego Programu
Rewitalizacji”.
2. Powołanie Zespołu zadaniowego ds. Lokalnego Programu Rewitalizacji przez
Burmistrza.
3. Opracowanie ramowego planu działania dla Zespołu zadaniowego ds. Lokalnego
Programu Rewitalizacji.
4. Opracowywanie dokumentacji technicznej dla projektów wpisanych do programu
rewitalizacji lub programów funkcjonalno – uŜytkowych, kosztorysów, uzyskiwanie
wszelkich pozwoleń.
5. Opracowanie studiów wykonalności i wniosków aplikacyjnych oraz niezbędnych
załączników.
6. Realizacja zadań wpisanych do Lokalnego Programu Rewitalizacji zgodnie z
harmonogramem.
7. Monitoring

i

ewaluacja

programu

rewitalizacji.

Zgodnie

z

harmonogramami

opracowywania, składania, realizacji i rozliczenia poszczególnych projektów na
współfinansowanie zadań.
8. Pomiar efektywności programu rewitalizacji.
9. Uzupełnienie i rozszerzanie programu rewitalizacji o nowe zadania zgłaszane przez
instytucje, organizacje i firmy działające na obszarze objętym programem rewitalizacji,
w tym takŜe o zadania miasta.
10.Opracowanie raportu podsumowującego realizację programu rewitalizacji.

8. System monitorowania, oceny i komunikacji społecznej
8.1. System monitorowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Lubawa.
System monitorowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Lubawa polegać
będzie na systematycznym i ciągłym zbieraniu, analizowaniu i wykorzystywaniu
informacji dla celów kontroli zarządzania i podejmowania decyzji w sprawie realizacji i
aktualizacji programu.
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System monitorowania pokaŜe osobom realizującym program rewitalizacji
wiarygodne, rzetelne informacje o stanie zaawansowania prac, postępach, uchybieniach
w realizacji zadań, zmianie zakresu zadań czy teŜ o zaniechaniu realizacji zadania wraz
z przyczynami i uzasadnieniem takiego stanu rzeczy.
Osoby odpowiedzialne za monitorowanie procesu realizacji programu rewitalizacji
muszą mieć na uwadze fakt, iŜ proces monitorowania jest procesem ciągłym, i waŜnym
we wdraŜaniu załoŜeń. Przerwanie procesu monitorowania jest stanem niebezpiecznym.
Skutkować moŜe duŜymi opóźnieniami w realizacji poszczególnych zadań, a nawet
powaŜnie zagrozić realizacji całego programu.
Etapy systemu monitorowania:
Etapy

Charakterystyka

ETAP 1 – Analiza celów
projektu.

monitorowanie trwać będzie w całym okresie
realizacji lokalnego programu rewitalizacji, czy
cele określone w LPR są osiągane poprzez
realizację poszczególnych projektów objętych
programem oraz czy cele realizowane przez
program rewitalizacji są nadal aktualne.

ETAP 2 – Przegląd procedur
wdraŜania.

dotyczyć będzie harmonogramu realizacji X
etapów
systemu
wdraŜania
programu
rewitalizacji. Zasadniczo ten etap słuŜy
dopasowaniu potrzeb informacyjnych do roli
podejmowania
decyzji
przez
instytucję
zarządzającą programem rewitalizacji.

dotyczy
właściwego
doboru
wskaźników
produktu i rezultatu dla poszczególnych
projektów
przygotowywanych
przez
beneficjentów końcowych na realizację zadań
objętych programem rewitalizacji. Wskaźniki te
ETAP 3 – Przegląd wskaźników muszą być zgodne z wytycznymi funduszy
produktów i rezultatów.
strukturalnych, jeŜeli będą współfinansowały
dany projekt. Muszą się takŜe odnosić do
wskaźników
załoŜonych
w
niniejszym
dokumencie, które zgodnie z zasadą trwałości
będą słuŜyły do pomiaru efektywności całego
programu rewitalizacji.

ETAP 4 – Zaprojektowanie
formatu raportów.

raporty z realizacji poszczególnych projektów
będą składane w standardowej formie przez
beneficjentów końcowych do Zespołu ds.
Koordynacji
Programu
Rewitalizacji.
Monitorowania nie moŜna uznać bowiem za
pomyślne tylko dlatego, Ŝe zostały zebrane
wymagane informacje. Zebrane informacje
muszą zostać przekazane w odpowiedniej
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formie, odpowiedniej osobie i w odpowiednim
czasie. Konieczne jest zatem stworzenie
odpowiedniej formy raportu z realizacji zadania,
aby kaŜdy z beneficjentów przekazał informację
o swoim zadaniu w tej samej formie. Ułatwi to
Warto
znacznie
monitorowanie
zadań.
podkreślić fakt, iŜ tylko w takiej sytuacji moŜna
podjąć techniczną i właściwą decyzję, by zająć
się problemem i zapewnić, Ŝe projekt „wróci na
właściwy tor realizacji”, albo upewnić się, iŜ jest
realizowany prawidłowo. Raporty powinny być
składane wg następującego wzoru matrycy
logicznej:
ETAP 5 – Przygotowanie planu
wdraŜania systemu
monitorowania

równolegle realizowane z harmonogramem
systemu wdraŜania programu rewitalizacji

8.2. Ewaluacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Lubawa.
Ewaluacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Lubawa polegać będzie na
badaniu programu z punktu widzenia przyjętych kryteriów, w celu jego usprawnienia,
rozwoju lub lepszego zrozumienia, jak równieŜ polegać będzie na umiejętnym zbieraniu i
analizowaniu wszelkich informacji, danych, aby móc odpowiedzieć na pytanie – czy
zostały osiągnięte zamierzone cele zakładane przez program rewitalizacji.
Ewaluacja Lokalnego Programu Rewitalizacji obejmować będzie ocenę okresową
odpowiedzialności, efektywności, skuteczności, wpływu, realności ekonomicznej i
finansowej oraz trwałości programu w kontekście jego ustalonych celów.
Zasadniczym celem ewaluacji będzie przegląd osiągnięć programu rewitalizacji w
stosunku do planowanych oczekiwań oraz wykorzystanie doświadczeń płynących z
realizacji programu w przyszłości.
Etapy procesu ewaluacji:
1. Określenie przedmiotu ewaluacji, a więc odpowiedź na pytanie, co będzie
podlegało ewaluacji?. W przypadku programu rewitalizacji ewaluacji podlegają
zadania wpisane do programu rewitalizacji.
2. Postawienie pytań kluczowych – pytań, na które ewaluator powinien znać
odpowiedź.
3. Ustalenie jakie zagadnienia naleŜy przeanalizować w celu udzielenia odpowiedzi
na pytania ewaluatora.
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4. Zidentyfikowanie źródeł potrzebnych informacji – np. dobór próby przy badaniu
ankietowym, gdzie znaleźć konieczne dokumenty, źródła GUS, PUP, itp.
5. Wybranie metod pracy – badanie ankietowe, wywiady, obserwacja, analiza
dokumentów źródłowych.
6. Opracowanie narzędzi – formularze ankiet, wytyczne do wywiadów, raportów ze
zrealizowanych zadań.
7. Przygotowanie

harmonogramu

ewaluacji

oraz

narzędzia

monitoringu

(sprawdzenie czy otrzymujemy potrzebne informacje)2 .
Ewaluacja to stałe, cykliczne zbieranie informacji. Bardzo waŜne jest to, aby na
etapie planowania, a więc na etapie opracowania programu rewitalizacji określić jak
będzie wyglądała ewaluacja zadań wpisanych do programu rewitalizacji – juŜ na etapie
planowania powinniśmy określić jak będzie wyglądać ewaluacja naszych działań:
 cele ewaluacji,
 sposoby zbierania informacji,
 terminy cząstkowe,
 odbiorcy ewaluacji.
DuŜą zaletą ewaluacji jest jej systematyczność. Pozwala to na systematyczne
zbieranie informacji, a co za tym idzie ewaluacja umoŜliwia na kaŜdym etapie
planowania, realizacji ulepszenie podejmowanych działań, pozwala na wykrycie, w
zasadzie na kaŜdym etapie realizacji najmniejszych uchybień. Dzięki temu moŜna
zniwelować ryzyko, a co za tym idzie pozwoli na unikniecie nadmiernych kosztów
związanych z nieprawidłowym realizowaniem zadań.
Do ewaluatora naleŜy przede wszystkim kierowanie się obiektywizmem w
procesie ewaluacji. Brak obiektywizmu, zachowania dokładności i precyzji w ocenie,
powoduje, Ŝe działania ewaluacyjne stają się nieprecyzyjne, konsekwencją jest ich
nieprzydatność.
W procesie ewaluacji bardzo waŜne jest zbieranie informacji. Jednak nie kaŜda
informacja jest przydatna w procesie ewaluacji. Aby uniknąć zbierania niepotrzebnych
informacji, juŜ na etapie tworzenia programu rewitalizacji ewaluator powinien jasno
sprecyzować, jakie informacje są mu potrzebne do ewaluacji.

Warto, przy zbieraniu

informacji do ewaluacji usystematyzować informację, precyzyjnie określić, co jest
ewaluatorowi potrzebne.

2

Stanisław Ubermanowicz, 2005, Ewaluacja splotowa InfoKultury. Skala dwuwaŜonych, ocen, Poznań Wydawnictwo Naukowe UAM, ISBN 83232-1608-8. Katarzyna Goleman, EWALULOA..., "CZUWAJ", 5/2003
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WaŜną kwestią, która wywiera wpływ na kaŜdą ewaluację jest wybór kryteriów.
Komisja Europejska stosuje następujące kryteria:
Odpowiedniość – odpowiedniość celów programu rewitalizacji i poszczególnych
projektów realizowanych w jego ramach dla problemów, jakie program miał rozwiązać,
jak równieŜ dla środowiska fizycznego i środowiska polityk, w ramach których
funkcjonuje.
Przygotowanie programu rewitalizacji – logika i kompletność procesu planowania
programu oraz wewnętrzna logika i spójność programu.
Efektywność – koszty, szybkość i efektywność zarządzania, przy wykorzystaniu których
wkład i działania zostały przekształcone w wyniki oraz jakość osiągniętych wyników.
Skuteczność – ocena wkładu osiągniętego dzięki wynikom w stosunku do osiągnięcia
celów programu, oraz tego, jaki wpływ miały załoŜenia na osiągnięcia programu.
Wpływ – skutek, jaki wywiera program w szerszym środowisku, oraz jego wkład w
rozwój i podniesienie konkurencyjności miasta.
Trwałość – prawdopodobieństwo, Ŝe strumień korzyści wynikających z programu będzie
„płynął” nadal, szczególnie kontynuacja działań w ramach programu i osiąganie wyników,
ze szczególnym uwzględnieniem czynników rozwojowych wsparcia ze strony polityki,
czynników ekonomicznych i finansowych aspektów społeczno - kulturowych, płci.
Odpowiedniość technologii i zdolności instytucjonalnych.
W ramach ewaluacji dokonywana będzie ocena raportów, składanych przez
beneficjentów końcowych po zakończeniu realizacji poszczególnych zadań. Natomiast
okresowe oceny programu rewitalizacji dokonywane będą zgodnie z systemem
wdraŜania programu rewitalizacji.
Przy opracowywaniu poszczególnych raportów w ramach ewaluacji waŜne będzie
takŜe powiązanie poszczególnych wskaźników produktu, rezultatów i oddziaływań z
celami programu rewitalizacji. Aby ten efekt osiągnąć waŜne jest na samym początku
określenie i usystematyzowanie źródeł informacji, z których korzystać będzie Zespół
zadaniowy ds. Lokalnego Programu Rewitalizacji.

8.3. Ocena Lokalnego Programu Rewitalizacji.
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Lubawa „Lubawa wczoraj, dziś i jutro” jest
dokumentem otwartym, który odzwierciedla potrzeby oraz priorytetowe działania
związane z rozwojem społecznym, gospodarczym i przestrzennym Miasta oraz
społeczności Lubawy. LPR poddawany będzie systematycznej, okresowej analizie i
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ocenie oraz będzie w razie potrzeby aktualizowany w zakresie dostosowania do
zmieniających się uwarunkowań.
Ocena efektywności wdraŜania LPR obejmie przede wszystkim: wpływ realizacji
poszczególnych zadań i projektów na sytuację społeczno-gospodarczą miasta,
efektywność i skuteczność wykorzystania środków na realizację projektów i zadań,
efektywność i skuteczność wszystkich działań instytucji wdraŜającej plan, beneficjentów i
partnerów biorących udział w realizacji projektów.

8.4. Inicjowanie współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i
organizacjami pozarządowymi.
WaŜnym, pozytywnym efektem opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji
było zainicjowanie współpracy pomiędzy władzą lokalną, a mieszkańcami gminy.
ZałoŜono bowiem, Ŝe Program ma wypracować formy i środki współpracy wszystkich
podmiotów działających na rzecz rozwoju miasta Lubawa oraz stymulować spójność
między działaniami sektorowo - branŜowymi tych podmiotów. Współpraca opierała się na
konsultacjach władz ze społecznością lokalną, w skład której wchodzili przedstawiciele
sektora publicznego, prywatnego oraz organizacji pozarządowych. Rzeczowym efektem
konsultacji społecznych było zatwierdzenie w drodze konsensusu listy projektów,
będących podstawą Lokalnego Programu Rewitalizacji.
Zainicjowana współpraca władzy gminy ze społecznością lokalną będzie
kontynuowana poprzez organizację systematycznych spotkań, na których prezentowane
będą oceny wdraŜania Lokalnego Programu Rewitalizacji. Technicznymi sposobami
inicjowania komunikacji pomiędzy wszystkimi sektorami zaangaŜowanymi w realizację
LPR będą:
−

środki komunikacji społecznej bezpośredniej:

−

spotkania mieszkańców z urzędnikami,

−

spotkania burmistrza z mieszkańcami w czasie przyjść interesantów,

−

spotkania burmistrza z mieszkańcami samorządów poszczególnych obszarów,

−

przesyłki pocztowe,

−

poczta elektroniczna,

−

rozmowy telefoniczne.

−

środki komunikacji społecznej pośredniej:

−

relacje z dziennikarzami prasy, radia, telewizji, (informacja prasowa, konferencja,
wywiady),
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−

ulotki,

−

biuletyny,

−

informatory,

−

wydawnictwa (stałe, cykliczne i okazjonalne),

−

strona internetowa.
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