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WPROWADZENIE 
 

 

 Strategia Rozwoju Miasta Dęblin jest planem długookresowym, który będzie realizowany  
w  latach 2008 – 2015. Strategia wyznacza kierunki działań na lata 2008-2015 oraz wskazuje 
konkretne zadania (konkretne projekty) planowane do realizacji w tym czasie z udziałem funduszy 
strukturalnych Unii Europejskiej i innych funduszy pomocowych. Strategia jest podstawowym 
dokumentem lokalnego samorządu, wskazującym główne kierunki trwałego rozwoju społeczno 
gospodarczego miasta i poprawy jakości Ŝycia jego mieszkańców. 

Program ten: 
 przedstawia sytuację społeczno-ekonomiczną miasta Dęblin, 
 identyfikuje najistotniejsze problemy wymagające rozwiązania, 
 formułuje cel strategiczny i priorytety rozwojowe miasta Dęblin, 
 zawiera opis działań i zadań (projektów) zmierzających do osiągnięcia rozwoju społecznego  

i gospodarczego miasta Dęblin, 
 określa plan finansowy realizowanych zadań (projektów) oraz planowane środki budŜetowe  

na lata 2008 – 2015. 

 Prace nad dokumentem zostały zapoczątkowane powołaniem przez Burmistrza Miasta 
Dęblin zespołu zadaniowego, którego zadaniem było przygotowanie danych wyjściowych  
do opracowania Strategii oraz przygotowanie projektu Strategii. 

Przygotowany przez Zespół projekt Strategii poddany został procesowi konsultacji 
społecznych, w których uczestniczyli przedstawiciele społeczności lokalnej. Strategia będzie 
słuŜyła, jako punkt odniesienia dla działań o charakterze rozwojowym, podejmowanych ze 
środków własnych, jak równieŜ pozwoli określić wysokość interwencji z funduszy unijnych. 

Strategia Rozwoju Miasta Dęblin jest zgodna z załoŜeniami głównych dokumentów 
programowych na szczeblu centralnym i lokalnym, to jest: 
− Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015, 
− Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, 
− Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego, 
− Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego, 
− Programem Wojewódzkim Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego dla Województwa 

Lubelskiego  
− Strategia Rozwoju Powiatu Ryckiego, 
− Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Dęblin, 
− Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego na obszarze Miasta Dęblin. 

Strategia ma charakter otwarty, podlegać będzie procesowi aktualizacji i weryfikacji. 
Zgłaszane na etapie konsultacji wnioski, uwagi i propozycje zostały wykorzystane przy 
opracowaniu projektu „Strategii Rozwoju Miasta Dęblin”, który po pozytywnym zaopiniowaniu 
przez Komisje Rady przedłoŜono Radzie Miasta Dęblin celem podjęcia uchwały w sprawie 
przyjęcie tego programu. 
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I.  OBSZAR  I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU  
 
 
1. Zakres tematyczny Strategii. 
 
Strategia Rozwoju Miasta Dęblin jest dokumentem, wyznaczającym główne kierunki rozwoju 
społeczno-gospodarczego miasta oraz sposoby ich realizacji, w celu poprawy jakości Ŝycia 
mieszkańców i zwiększenia jego atrakcyjności dla podmiotów zewnętrznych. 
Strategia obejmuje całokształt Ŝycia miasta, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów gdzie 
będzie moŜna uzyskać dofinansowanie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych 
funduszy pomocowych.  
Program ten: 
− przedstawia sytuację społeczno-ekonomiczną miasta Dęblin, 
− identyfikuje najistotniejsze problemy wymagające rozwiązania, 
− formułuje cel strategiczny i priorytety rozwojowe miasta, 
− zawiera opis działań i zadań (projektów) zmierzających do osiągnięcia rozwoju społecznego  

i gospodarczego, 
− określa plan finansowy realizowanych zadań (projektów) oraz planowane środki budŜetowe. 
Strategia nie jest dokumentem o charakterze Ŝyczeniowym, lecz realistycznym programem 
rozwoju. Wytycza priorytety i kierunki działania miasta na wiele lat, będzie stanowił podstawę  
do kształtowania budŜetów miasta na następne lata oraz będzie postawą działań wieloletnich,  
w tym inwestycyjnych, realizowanych z udziałem środków z funduszy unijnych,  
jak i realizowanych wyłącznie ze środków własnych. 
Strategia nie jest jednak dokumentem zamkniętym i podlegać będzie procesowi weryfikacji  
i aktualizacji. Zakłada się dokonywanie corocznej analizy stopnia realizacji Strategii i jej 
aktualności przez Radę Miasta i wprowadzanie zmian w przypadku takiej potrzeby. 
 
 
2. Zasięg terytorialny Strategii . 
 
Strategia obejmuje swoim zasięgiem miasto Dęblin, w pewnych jego elementach wykraczając 
jednak poza samorząd miejski, ujmując zadania, które wymagać będą zaangaŜowania  
i współdziałania samorządów Województwa, Powiatu lub sąsiednich gmin oraz instytucji 
rządowych. 
 
 
3. Czas realizacji Strategii. 
 
Formułując cele – Strategia określa równieŜ zadania, jakie naleŜy wykonać dla realizacji tych 
celów, ustalając ich hierarchię i okresy realizacji. Czas realizacji Strategii przyjmuje się na lata 
2008 – 2015, tj. zgodnie z okresem programowania funduszy strukturalnych. Realizacja zadań jest 
podzielona na dwa etapy odpowiadające kadencjom organów samorządu terytorialnego, tj.: 

 etap I: lata 2008 – 2010 – gdzie rozpisano konkretne zadania, łącznie ze sposobem 
finansowania; 

 etap II: lata 2011 – 2015 – jako zadania perspektywiczne. 
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II. AKTUALNA    SYTUACJA       SPOŁECZNO – GOSPODAR CZA   
NA  OBSZARZE MIASTA D ĘBLIN - DIAGNOZA  

 

 

1.  Przestrzeń i środowisko 
 
1.1. Umiejscowienie miasta w województwie i kraju. 

Dęblin połoŜony jest w północno-zachodniej części województwa lubelskiego, w powiecie ryckim. 
Geograficznie miasto leŜy w dolinie środkowej Wisły oraz w pradolinie Wieprza, na pograniczu 
Mazowsza, Podlasia i Małopolski, w regionie nazywanym Małym Mazowszem. Południową 
granicę gminy, na odcinku ok. 5,0 km, wyznacza rzeka Wieprz a zachodnią rzeka Wisła (na 
odcinku  
2,4 km). Miasto Dęblin graniczy z następującymi gminami: od południa gmina Puławy, od 
wschodu i północy miasto i gmina Ryki, od północnego zachodu gmina StęŜyca i od zachodu 
gmina Sieciechów w województwie mazowieckim.  

Układ drogowy kształtują dwie główne drogi: 
 droga krajowa Nr 48 Tomaszów Mazowiecki – Dęblin – Kock, 
 droga wojewódzka Nr 801 Warszawa – Dęblin – Puławy (Kazimierz Dolny). 

Dęblin jest waŜnym węzłem kolejowym z dogodnymi połączeniami w kierunku: 
 Warszawa (i dalej do Poznania, Szczecina, Gdańska, Olsztyna), 
 Lublin (i dalej do Dorohuska, Zamościa, Rzeszowa), 
 Radom ( i dalej do Krakowa, Katowic, Wrocławia), 
 Łuków (i dalej do Terespola). 

Rangę miasta podnosi równieŜ istniejące tu lotnisko, obecnie wykorzystywane wyłącznie do celów 
wojskowych. 

Odległość siedziby gminy od waŜniejszych ośrodków miejskich wynosi: 
− od Puław – 20 km, 
− od Radomia 65 km, 
− od Lublina – 70 km , 
− od Warszawy – 100 km. 
Odległość od przejść granicznych: 

− Terespol – 165 km, 
− Dorohusk – 165 km, 
− Sławatycze – 137 km, 
− Hrebenne – 215 km. 

Dęblin jest gminą miejską. Siedzibą władz samorządowych jest miasto Dęblin.  
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Mapka Nr 1 
 

PołoŜenie miasta w kraju 
 

 
 

 
 
Mapka Nr 2 

PołoŜenie miasta w najbliŜszej okolicy 
 

 

Źródło: K. Karbowski., Dęblin. Walory Krajoznawczo-Turystyczne., Radom 2003. 

     • Dęblin 
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1.2.  Charakterystyka sieci osadniczej. 

Dęblin moŜna zaliczyć do średnich miast województwa lubelskiego, zwraca jednak uwagę duŜa 
powierzchnia miasta w stosunku do ludności. Miasto zajmuje obszar 38,35 km2 (6,2% powierzchni 
powiatu) i jest zamieszkałe przez 17.976 mieszkańców (30,4% mieszkańców powiatu). Gęstość 
zaludnienia wynosi 468,7 osób na 1 km2, jest więc stosunkowo niewielka.  
 

Wykres Nr 1   Najwi ększe miasta w województwie lubelskim 
pod wzgl ędem powierzchni 

 
 
 
 

Wykres Nr 2  Najwi ększe miasta w woj. lubelskim pod wzgl ędem liczby mieszka ńców 
w 2006 roku 
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W skład miasta wchodzi 17 osiedli (Irena, Jagiellońskie, Lotnisko, Masów, Michalinów, 
Mierzwiączka, Młynki, PodchorąŜych, Pułaskiego, 15 pp „Wilków”, Rycice, Starówka, Staszica, 
Stawy, Wiślana, Wiślana-świca, śdŜary). Osiedla są rozproszone i połoŜone od siebie w znacznej 
odległości.  

38,35 
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Plan miasta z podziałem na Osiedla 
Mapka Nr 3 
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Własność gruntów: 

• prywatne –  1.275,04 ha (33,26 %), 
• skarb państwa – 2.364,42 ha (61,68 %), 
• samorząd Gminny – 181,40 ha (4,73%), 
• samorząd powiatowy – 12,51 ha (0,33%). 

Grunty prywatne są gruntami rozdrobnionymi (wąskie działki po kilka metrów szerokości). 

Miasto dzieli na dwie części linia kolejowa Warszawa - Lublin. 
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O strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta w bardzo duŜym stopniu decyduje jego połoŜenie  
przy ujściu Wieprza do Wisły. 
Podstawowe elementy  kształtujące układ przestrzenny Miasta to: 

 rzeki Wisła i Wieprz, z występującym zagroŜeniem powodziowym, 
 linia kolejowa Warszawa – Lublin z odgałęzieniem do Łukowa i Radomia, 
 lotnisko wojskowe, 
 twierdza Dęblin, 
 droga krajowa Nr 48 (Tomaszów Mazowiecki – Dęblin – Kock), 
 droga wojewódzka Nr 801 (Warszawa – Dęblin – Puławy). 

Miasto posiada aktualne dokumenty w zakresie zagospodarowania przestrzennego, to jest: 
1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin  – 

przyjęte uchwałą Nr XV/78/2003 Rady Miasta Dęblin z dnia 7 lipca 2003 r. 
2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na ok. 60% powierzchni miasta. 
 

1.3. Opis zasobów naturalnych. 

1.3.1. Rzeźba terenu 

Według najczęściej stosowanych obecnie podziałów fizjograficznych Dęblin połoŜony jest  
w regionie zwanym Małym Mazowszem, w subregionie Doliny Wisły. Obszar ten został 
ukształtowany jako rezultat  erozyjno-akumulacyjnych procesów wód rzecznych Wisły  i Wieprza 
oraz mechanizmów związanych ze zlodowaceniami. 
Generalnie największe powierzchnie zajmują mułki ilaste i mułki piaszczyste, piaski rzeczne 
terasów nadzalewowych (rejon śródmiejski). Północne rejony miasta zajmują gliny zwałowe oraz 
piaski i Ŝwiry na glinach zwałowych, które obecnie porasta kompleks lasów dęblińskich. PoniŜej, 
w kierunku południowo-zachodnim w granicach miasta występuje pas torfów i namułów 
torfiastych związanych z terasą nadzalewową. 
Miasto pod względem geomorfologicznym w większej części związane jest z formami rzeźby 
doliny Wisły (fragmentarycznie Wieprza), a jedynie północno-wschodnie skrawki połoŜone są  
na wierzchowinie (Wysoczyzna śelechowska). Począwszy od koryta Wisły, schodkowy typ 
rzeźby, obejmuje kolejno: terasę zalewową niŜszą, wyŜszą i teras nadzalewowy plejstoceński  
oraz wysoczyznę. Wysoczyzna na powierzchni lekko pofalowana (rzędna 137 – 153 m npm) 
porośnięta lasami mieszanymi. Powierzchnię terasy nadzalewowej urozmaicają formy ealiczne: 
wydmy paraboliczne, wały wydmowe podłuŜne, pola wydmowe, a takŜe zagłębienia róŜnej genezy 
wypełnione rozmaitymi formami oraz starorzecza. 
W mieście występuje wiele elementów antropogennych rzeźby: nasypy, groble, wały 
przeciwpowodziowe, drogi i linie kolejowe, utwardzone place, rowy melioracyjne, wyprostowane 
koryta rzeczne, wysypiska śmieci; są to typowe formy antropomorficzne, których celem jest 
przystosowanie warunków naturalnych do zamieszkiwania, ale równieŜ – niestety – elementy 
destrukcyjnej działalności człowieka. 
 
1.3.2. Gleby 

Scharakteryzowane wyŜej utwory powierzchniowe dają pogląd na pokrywę glebową. Typy  
i rodzaje gleb odpowiadają więc pasmowemu rozmieszczeniu osadów. W dolinie Wieprza – do 
terasy zalewowej Wisły – ciągnie się pas mad. Terasę zalewową Wisły przykrywają gleby 
brunatne wyługowane i kwaśne. Niewielkie odizolowane płaty stanowią gleby piaskowe róŜnych 
typów. Na utworach organicznych wytworzyły się gleby murszowe. 
W granicach administracyjnych miasta znajdują się więc gleby o średnich klasach bonitacyjnych  
i przeciętnych wartościach kompleksów glebowo-rolniczych. 
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1.3.3. Wody powierzchniowe i podziemne 

Główną sieć wodną w okolicy Dęblina tworzą rzeki Wisła i Wieprz. Wisła ma charakter rzeki 
roztokowej o rozgałęziającym się korycie i przebiegu prostolinijnym. Wieprz zaś jest ciekiem 
meandrującym, z licznymi zakolami, odnogami i odciętymi starorzeczami. Przez środek obszaru 
miasta płynie rzeka Irenka – uregulowana, o brzegach częściowo ocembrowanych aŜurowymi 
płytami betonowymi. W północnej części miasta istnieje liczna sieć rowów i kanałów 
melioracyjnych. Brak naturalnych zbiorników. 
 

 

Ujście Wieprza do Wisły 
 
Jeśli chodzi o zasoby wód podziemnych to w rejonie Dęblina obserwowane są trzy poziomy 
wodonośne: czwartorzędowy, trzeciorzędowy i kredowy. 
Wody czwartorzędowe tworzą ciągły poziom bezciśnieniowy w piaskach róŜnoziarnistych  
o zróŜnicowanej miąŜszości (10-20m). 
Zwierciadło występuje płytko (1,0 – 2,5 m). Jest to poziom zasobny w wodę. Brak jest izolacji 
poziomu czwartorzędowego od wpływów zewnętrznych, co w przypadku płytkiego występowania 
stwarza zagroŜenia dla stanu sanitarnego. 
Poziom trzeciorzędowy stanowią wody szczelinowe w paleoceńskich opokach, marglach i gezach 
lub wody porowe w piaskach oligoceńskich. MiąŜszość omawianego poziomu wynosi od kilku  
do kilkunastu metrów. Warstwa nieprzepuszczalnych i półprzepuszczalnych mułków piaszczystych 
rozdzielająca czwartorzęd i trzeciorzęd powoduje, Ŝe zwierciadło wód trzeciorzędowych jest 
napięte. 
Wody w kredzie mają równieŜ charakter szczelinowych: występują w spękanych opokach, 
wapieniach i marglach. Jest to poziom zasobny i cechuje się znacznym ciśnieniem 
hydrostatycznym. Wody w kompleksie kredowym krąŜą w strefie aktywnej wymiany,  
która – podobnie jak wszystkie wody tzw. kredy lubelskiej – osiągają głębokość do 100 m. 
 
1.3.4. Roślinność 

Dęblin ze względu  na powierzchnię i zróŜnicowanie siedlisk cechuje się róŜnorodnością biosfery. 
Typem roślinności potencjalnej (odpowiadającej występującym tu środowiskom)  
w szerokiej dolinie Wisły i Wieprza są lasy i zarośla łęgowe oraz olsy. 
Roślinność wodna i nadwodna nad Wisłą i Wieprzem jest słabo rozwinięta i składa się głównie  
z niewielkich skupień manny mielec, rzepichy ziemnowodnej lub mozgi trzcinowatej.  
Nad Wieprzem z rzadka występują skupienia rdestnicy połyskującej i grzebieniastej. Na wale 
przeciwpowodziowym moŜna spotkać gatunki typowe dla duŜych rzek: kanianka wielka, wyŜpin 
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jagodowy, krwawnik wierzbolistny, a miejscami olsza szara. Bogatsze skupienia roślinności 
obserwuje się w starorzeczach Wieprza. 
Łąki i pastwiska zajmują 15% powierzchni miasta, które pod względem siedliskowym róŜnicują 
się na łąki podmokłe, świeŜe i suche. Łąki świeŜe, o umiarkowanym uwilgotnieniu występują  
na terasie wyŜszej od Rycic po śdŜary. Pod względem fitosocjologicznym  są to zespoły łąki 
wyczyńcowej, z panującą kłosówką wełnistą i niewielkie powierzchnie łąki owsicowej. 
Na obniŜeniach  wśród łąk świeŜych powstają skupienia ziołorośli. Niewielkie są równieŜ 
skupienia z pogranicza torfowisk niskich i łąk z sitem rozpierzchłym, trzęślicą modrą i miętą 
długolistną. W dolinie Wieprza kompleks roślinności charakteryzuje się mniejszym udziałem łąk 
wilgotnych a większym suchych. Murawy – zbiorowiska ciepłolubne – rozwinęły się na skrajach 
lasów sosnowych, w piaskowniach i na starych nasypach. Pierwotne łęgi w dolinach Wisły  
i Wieprza wycięto, a w ich miejscu znajduje się zwarta zabudowa, łąki i pola uprawne. 
Niewielkie powierzchnie w dolinie Wieprza zajmują zarośla wiklinowe. Jedynym większym 
fragmentem łęgu jest dolna część parku pałacowego, gdzie rosną: okra czarna, topola  
i wierzba; w warstwie krzewów wiąz górski, kruszyna, czeremcha, bez czarny. Olsy wykształcają 
się w bezodpływowych zagłębieniach dna dolin. Obecnie siedliska olsowe zajęte są  
przez pastwiska, wilgotne łąki i zarośla wierzb szerokolistnych. Świetlista dąbrowa występuje  
w niewielkich płatach na północ i południe od Stawów. Drzewostan to sosny  
i dęby, krzewy to: leszczyna, dereń świchra, jałowiec. Grędy występują, jako niewielkie płaty na 
zboczu i w strefie przykrawędziowej Wisły. Drzewostan budują dąb i grab z domieszką sosny. 
Bory i bory mieszane dominują wśród siedlisk leśnych Dęblina. Są zróŜnicowane ze względu  
na Ŝyzność siedlisk. Do chronionych gatunków związanych z siedliskami borowymi naleŜą: widłak 
goździsty, bagno zwyczajne. 
W granicach administracyjnych miasta występują następujące obiekty przyrodnicze chronione 
prawem: 

• 2 pomniki przyrody (dąb „Grot” oraz aleja lipowa w ciągu ulic StęŜyckiej i Mickiewicza), 
• Obszar Natura 2000 „Dolina Środkowej Wisły” obejmujący rzekę Wisłę i obszar do niej 

przylegający na całym odcinku przez Dęblin. 
Na północ od miasta znajduje się Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu, na południu  
od Dęblina projektowane zespoły przyrodniczo-krajobrazowe (gminy Puławy i StęŜyca) i dalej 
Kazimierski Park Krajobrazowy; jest więc Dęblin w sąsiedztwie terenów o duŜej wadze  
dla regionalnego systemu przyrodniczego. 
Autorzy inwentaryzacji przyrodniczej gminy proponują utworzenie kolejnych pomników przyrody: 

� aleja lip drobnolistnych przy ulicy Lipowej – do fortu Mierzwiączka, 
� kilkadziesiąt dębów szypułkowych na terenie Jednostki Wojskowej  

i Szkoły w Stawach, 
� dąb szypułkowy o obwodzie 390 cm w lesie koło osiedla Stawy, 
� pojedyncze okazy dębów i lip oraz korkowca znajdujące się w zespole  

pałacowo – parkowym. 
Pradolina Wieprza do granic miasta wytypowana jest przez ekologów, jako korytarz ekologiczny  
w ramach systemu przyrodniczego woj. lubelskiego. 
W obrębie miasta przebiega międzynarodowy obszar węzłowy nr 23m w ramach EECONET,  
czyli szkieletu przyrodniczego Europy; wysoką rangę przyrodniczą tego obszaru projektuje się  
w systemie wielkoobszarowej ochrony kraju (park krajobrazowy, park narodowy). 
W mieście zidentyfikowano 26 gatunków chronionych roślin. 
Urbanizacja, a takŜe często mała świadomość ekologiczna, prowadzą do przekształceń świata 
roślin i zwierząt; często wycinane są okazałe drzewa, niszczone gniazda, zaśmiecane lasy. 
ZagroŜeniem biosfery dolinnej jest równieŜ stan jakościowy wszystkich rzek w rejonie miasta. 
 
1.3.5. Surowce mineralne 

Na terenie miasta nie występują surowce mineralne o znaczeniu przemysłowym. 
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1.4.  Opis zasobów kulturowych. 

1.4.1. Krótka historia miasta 
 
    Rozwój osadnictwa na terenie dzisiejszego miasta Dęblina we wczesnym średniowieczu związany 
był z istnieniem pobliskich osad, a później miast StęŜycy, Bobrownik, Sieciechowa. Dogodne 
połoŜenie handlowe, przeprawa przez Wisłę i funkcje administracyjne zapewniły rozwój tych 
ośrodków oraz akcję osiedleńczą na pobliskich terenach. Jako wieś wzmiankowany w 1397 r.  
Za panowania pierwszych Piastów rejon Dęblina wchodził w skład Małopolski i podlegał 
Kasztelanii Sieciechowskiej. 
Od końca XVI wieku do początku XIX wieku ( z 50-letnią przerwą ) właścicielami Dęblina był ród 
Mniszchów, którzy w II połowie XVIII w. wybudowali tu zespół pałacowo-parkowy. 
Na początku XIX wieku dobra dęblińskie przeszły w ręce ksiąŜąt Jabłonowskich. 

W 1838 roku rozpoczęta została budowa twierdzy u ujścia Wieprza do Wisły. W 1840 r. car 
rosyjski Mikołaj I ukazem nadał dobra dęblińskie Iwanowi Paskiewiczowi, a Dęblin 
przemianowany został na Iwangorod (nazwa ta utrzymała się do 1915 r.). Budowa twierdzy  
i Kolei Nadwiślańskiej  (1874 – 1877) i Iwangorodzko – Dąbrowskiej (1882 – 1885)  wydatnie 
wpłynęły na rozwój osady Irena, załoŜonej w 1854 r. na gruntach folwarku Dęblin, przy drodze 
łączącej twierdzę z traktem warszawsko – lubelskim. Osada w 1868 r. uzyskała status gminy.  
Pierwsza wojna światowa spowodowała wiele zniszczeń. 
W tym czasie miejscowość powróciła do swojej dawnej nazwy – Dęblin.  
 

 

 

Widok cytadeli Twierdzy z lotu ptaka 

       Dalszy rozwój osady nastąpił po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. W Dęblinie i jego 
okolicach zlokalizowano wiele jednostek wojskowych. 
Od 1921 r. do 1939 r. w Dęblinie stacjonował 15 pp „Wilków”. 
Od 1927 r. Dęblin stał się siedzibą Oficerskiej Szkoły Lotniczej przemianowanej ostatecznie  
na Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa („Szkoły Orląt”).  
Obecność duŜych garnizonów wojskowych i waŜnego węzła kolejowego przyspieszyły  dalszy 
rozwój Dęblina. 
Zakładami przemysłowymi funkcjonującymi na tym terenie były: Warsztaty Lotnicze, Centralna 
Składnica Silników Lotniczych, Lokomotywownia i Główna Składnica Uzbrojenia nr 2 Stawy. 
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15 września 1939 r. po cięŜkich walkach Dęblin został zajęty przez Niemców. W okresie II wojny 
światowej Dęblin był dla okupantów waŜnym ośrodkiem lotniczym i komunikacyjnym. 
W dęblińskiej twierdzy istniało kilka obozów jenieckich, w których straciło Ŝycie ok. 80.000 
Ŝołnierzy. 
Po II wojnie światowej w miejsce CWL utworzona została Oficerska Szkoła Lotnicza, której 
nadano status wyŜszej uczelni w 1968 r. 
13.11.1954 r. zostały nadane Dęblinowi prawa miejskie. W skład utworzonego miasta weszła część 
gromad byłej gminy Irena,  to jest: Masów, Mierzwiączka, Młynki, Rycice, śdŜary, osiedle Stawy 
oraz oczywiście Irena (dziś centrum Dęblina) i Dęblin. Od połowy lat 60-tych dwudziestego wieku 
rozpoczęła się rozbudowa  Dęblina. W części zachodniej miasta powstały: osiedle Staszica  
i osiedle Wiślana, a w następnych latach osiedle świca. We wschodniej części miasta w latach  
70–tych wybudowano osiedle Jagiellońskie. W latach 80 – tych rozbudowano znacznie osiedle 
Lotnisko oraz 15 pp „Wilków”. 
Przywrócenie w 1990 r. samorządów terytorialnych w Polsce otworzyło przed miastem nowe 
moŜliwości  rozwoju. Nowy system finansowania wprowadzony wraz z ustrojem samorządowym, 
zwiększył znacznie dochody własne miasta, co pozwala na systematyczną likwidację wieloletnich 
zaniedbań. 
 
1.4.2. Obiekty wpisane do rejestru zabytków 
Obiekty zabytkowe powstałe w ciągu dziejów Dęblina dokumentują  najwaŜniejsze etapy jego bogatej 
historii. Zespoły obiektów i obiekty stanowiące o toŜsamości kulturowej miasta objęto wpisem do 
rejestru zabytków lub ujęto w ewidencji zabytków. Dla ochrony układu historycznego osady „Irena” 
utworzono strefę pośredniej ochrony konserwatorskiej. 

 Na terenie miasta Dęblina ścisłą ochroną konserwatorską zostały objęte 3 zespoły zabytkowe. 
Wpisane zostały one do Rejestru Zabytków Województwa Lubelskiego na mocy ustawy o ochronie 
dóbr kultury i o muzeach z dn. 15.02.1962 (ze zmianami).  

Zespół pałacowo-parkowy Jabłonowskich 

 W skład zespołu pałacowo-parkowego wchodzą obiekty XVIII-wieczne oraz budynki powstałe  
w dwudziestoleciu międzywojennym skupione na terenie dawnego parku krajobrazowego. 

 

Pałac Jabłonowskich 
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 W rejestrze ujęte zostały: 
− pałac z oranŜerią – 2 poł. XVIII w. 
− oficyna I ob. Hotel garnizonowy – 1 poł. XIX w. 
− oficyna II ob. Internat – 1 poł. XIX w. 
− dom ogrodnika – 2 poł. XVIII w. 
− Komenda szkoły – 1 poł. XX w. 
− dom komendanta – 1 poł. XX w. 
− kordegarda – 2 poł. XVIII w. 
− 6 willi oficerskich – 1 poł. XX w. 
− park ze stawami – 2 poł. XVIII w. 

 
Zespół urbanistyczno-krajobrazowy Twierdzy Dęblin 

W skład zespołu w granicach administracyjnych miasta wchodzą następujące obiekty: 
− cytadela z obiektami architektonicznymi (prawobrzeŜna XIX w.) 
− fort I Nadwiślanka  – 2  poł. XIX w. 
− fort II Mierzwiączka  – 2 poł. XIX w. 
− fort III Dęblin – 2 poł. XIX w. 

  

 
 

Brama Lubelska dęblińskiej Twierdzy 
 

Zespół dworca kolejowego  

Wpisem do rejestru objęto następujące obiekty: 
− dworzec ul. Dworcowa – ok.1900 r. 
− budynek mieszkalno-administracyjny zw. Belwederem, ul. Kolejowa 16 - ok. 1900 r. 
− budynek mieszkalno-administracyjny ob. Apteka, ul. Dworcowa  – 1923 r. 
− wieŜa ciśnień, ul. Dworcowa – 1920 r. 
− domy przy  ul. Dworcowej – 1921 r. 
− Ŝuraw wodny przy Lokomotywowni Pozaklasowej 1942 r. 
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Dworzec kolejowy w Dęblinie 
 
 
1.4.3. Obiekty ujęte w ewidencji zabytków 

Dla ochrony historycznego urbanistycznego układu Dęblina utworzono strefę pośredniej ochrony 
konserwatorskiej. Obejmuje przede wszystkim zespół starej zabudowy w centrum miasta,  
czyli dawnej osady handlowej „Irena” – włącznie z historyczną siatką ulic, skalą i formą zabudowy. 
Wiele obiektów ujętych w ewidencji zabytków znajduje się poza obszarami centrum. Są to m.in. 
obiekty techniki, wiadukty, nastawnia, most kolejowy, most drogowy, wieŜa spadochronowa,  
a takŜe obiekty sakralne, kościół parafialny p.w. Chrystusa Miłosiernego przy ul. Wiślanej, cmentarz 
komunalny oraz wojenny Balonna, a takŜe kamienice i domy mieszkalne. 

W Dęblinie występuje znaczna ilość pomników będących miejscami Pamięci Narodowej. Ogółem  
w ewidencji zabytków prowadzonej przez Lubelskiego Konserwatora Zabytków, odnotowane są w 
Dęblinie (w centrum i poza nim) 72 obiekty zabytkowe. 

1.5. Identyfikacja problemów. 

− Zaniedbane centrum miasta wymagające rewitalizacji. 
− Zaniedbane osiedla wielorodzinne wymagające rewitalizacji, w szczególności Os. Wiślana 

oraz powojskowe Os. Stawy i stara część Os. Lotnisko. 
− DuŜy obszar i rozproszenie miasta, powodujące duŜe koszty inwestycji w zakresie 

infrastruktury technicznej. 
− DuŜa ilość terenów zamkniętych. 
− DuŜa ilość terenów niewykorzystanych gospodarczo (PKP, wojsko). 
− Brak uzbrojonych terenów miejskich pod inwestycje. 
− DuŜe rozdrobnienie gruntów. 
− Obszary bez miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
− Ograniczenia wynikające z lokalizacji lotniska wojskowego (strefy hałasu, strefy nalotów). 
− Brak bazy turystycznej. 
− Brak oznakowania szlaków turystycznych. 
− Brak oznakowania dojazdu (dojścia) do zabytków. 
− Zły stan niektórych zabytków . 
− Zanieczyszczenie wód powierzchniowych. 
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− Hałas lotniskowy i komunikacyjny. 
− Niezagospodarowane wybrzeŜa rzek przepływających przez miasto. 
− ZagroŜenie powodziowe. 
− Zaśmiecanie środowiska. 

 
2.  Sfera społeczna. 
 
2.1. Demografia. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. Dęblin liczył 17.976 mieszkańców (faktycznie 
zamieszkałych), w tym 8.818  kobiet i 9.158 męŜczyzn. Stanowiło to 30,4 % ludności powiatu 
ryckiego. 
Liczba ludności w ostatnich latach przedstawia się następująco: 

Tabela Nr 1  Ludność miasta i powiatu ryckiego 

            Rok 
Liczba 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Powiat 61.191 61.088 60.758 60.085 59.445 59.151 

Dęblin 19.135 19.294 19.207 18.710 18.150 17.976 

Źródło: dane GUS. 
 
Wykres Nr 3  Zmiana liczby ludności miasta 
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Z przedstawionych danych wynika, Ŝe od 2002 r. (tj. po zakończeniu regulacji granic miasta)  
w mieście następuje stały spadek mieszkańców. W tym czasie liczba mieszkańców spadła o 1.318. 
Wskaźnik spadku w mieście jest większy niŜ w powiecie. 
 Od lat przyrost naturalny utrzymuje się na niewielkim plusie (od 3 do 35). Natomiast corocznie 
występowało ujemne saldo migracji (od 75 do 521). Spowodowane jest to głównie ograniczaniem 
liczby zatrudnienia w instytucjach wojskowych oraz przenoszeniem się mieszkańców  
do okolicznych miejscowości wiejskich. 
Dokładne dane w tym zakresie przedstawia poniŜsza tabela i wykres.  
 
Tabela Nr 2  Przyrost naturalny i migracje 
Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Przyrost 3 12 35 3 18 6 

Migracje - 126 - 75 - 127 - 424 - 521 - 331 

Źródło: dane GUS. 
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Wykres Nr 4  Dynamika przyrostu naturalnego i migracji ludności 
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W wieku do 14 lat jest 2.683 mieszkańców, od 15 do 19 lat – 1.512, od 20 do 39 – 5.500, od 40  
do 64 – 6.039, a w wieku 65 i więcej lat – 2.242. 
 
Szczegółowo strukturę wiekową przedstawia poniŜszy wykres: 
 

Wykres Nr 5 
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Według danych ze spisu powszechnego w 2002 r. w Dęblinie było 6.591 gospodarstw domowych, 
w tym 786 z uŜytkownikiem gospodarstwa rolnego. 
 
 
2.2. Poziom wykształcenia 

Poziom wykształcenia ludności w wieku 13 i więcej lat: wyŜsze -  12,7%; policealne – 5,5%; 
średnie – 36,9%; zasadnicze zawodowe – 16,9%; podstawowe – 25,7%; podstawowe 
nieukończone i bez wykształcenia szkolnego – 2,3%. 
 
Wykres Nr 6  Poziom wykształcenia mieszkańców 
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Jak wynika z powyŜszych danych co 4 mieszkaniec Dęblina ukończył szkołę podstawową lub teŜ 
nie ma w ogóle wykształcenia. Edukację na szkole zawodowej zakończyło ponad 14% 
mieszkańców. Co 9 mieszkaniec Dęblina ma ukończone studia wyŜsze. 
 
 

2.3. Rynek pracy. 

W wieku produkcyjnym jest 11.804 mieszkańców (65,7%), w wieku poprodukcyjnym 2.618 osób 
14,6%), w wieku przedprodukcyjnym – 3.554 osób 19,8%). 
 
Tabela Nr 3 Liczba bezrobotnych  

 2003 2004 2005 2006 

ogółem 1580 1415 1348 935 

kobiety 937 820 795 567 

Źródło: dane GUS. 
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Wykres Nr 7 Porównanie wielkości bezrobocia w Dęblinie i w powiecie 
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Wykres Nr 8 Struktura bezrobocia w Dęblinie wg płci w latach 2004 – 2006 
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Wykres Nr 9 Struktura bezrobocia w Dęblinie według wieku w latach 2004 - 2005 
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Wykres Nr 10 Struktura bezrobocia w Dęblinie według wykształcenia w latach 2004 - 2006 

0

100

200

300

400

500

2004 2005 2006

Gimnazjalne i ni Ŝsze

Zasadnicze
zawodowe
Średnie ogólne

Średnie zawodowe

WyŜsze

 
Liczba osób bezrobotnych w Dęblinie zmniejszała się systematycznie w ciągu ostatnich trzech lat 
(patrz tabela Nr – str. 19), ale nie moŜna tego zjawiska oceniać jednoznacznie pozytywnie, 
poniewaŜ w tym samym okresie zmniejszyła się równieŜ ogólna liczba mieszkańców miasta (patrz 
tabela Nr  - str. 17). 

Główne źródła utrzymania ludności: praca najemna – 29,0%; rolnictwo – 0,2%; praca na własny 
rachunek poza rolnictwem – 1,8%; emerytury i renty – 25,2%; inne źródła – 5,4%, pozostający  
na utrzymaniu – 40,4%.   

Główne źródła utrzymania gospodarstw domowych: praca najemna – 48,5%; rolnictwo – 0,2%; 
praca na własny rachunek poza rolnictwem – 2,9%; emerytury i renty – 42,3%; inne źródła – 2,1%, 
pozostający na utrzymaniu – 1,7%.   
 
 
2.4. Uczestnictwo w kulturze. 

Uczestnictwo w Ŝyciu kulturalnym na terenie miasta umoŜliwiają Miejska Biblioteka Publiczna, 
Miejski Dom Kultury, Klub Uczelniany WSOSP. Działalność MDK polega na organizowaniu 
otwartych imprez o charakterze kulturalnym i rozrywkowym. MDK prowadzi takŜe działalność  
w zakresie fotografiki, teatru, pieśni i tańca. Klub Uczelniany WSOSP oprócz działalności 
kulturalnej na rzecz wojska prowadzi równieŜ działalność na rzecz całej społeczności Dęblina 
(organizacja recitali, występów artystycznych oraz prowadzenie kina). 
Warto odnotować stały wzrost liczby widzów na seansach w kinie: 

• 2003 r. – 4.070, 
• 2004 r. – 5.035, 
• 2005 r. – 8.610, 
• 2006 r. – 12.834. 

 
Na mniej więcej stałym poziomie utrzymuje się czytelnictwo. 

Tabela Nr 4 Czytelnictwo 

 2003 2004 2005 2006 

Czytelnicy 3.722 3.743 3.660 3.622 

Liczba wypoŜyczeń 89.922 92.027 90.852 90.681 
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2.5. Grupy społeczne wymagające wsparcia. 

W ocenie władz miasta grupy społeczne wymagające wsparcia to przede wszystkim: 
1. bezrobotni, szczególnie młodzi absolwenci szkół, 
2. osoby w podeszłym wieku i niepełnosprawne, 
3. osoby zagroŜone patologiami społecznymi. 
 
2.6. Identyfikacja problemów. 

− Spadek ludności miasta i to w większym stopniu niŜ ludność powiatu – niski przyrost 
naturalny, ujemne saldo migracji. 

− Wysoki wskaźnik bezrobocia, w tym duŜy udział kobiet w liczbie bezrobotnych oraz osób 
młodych. 

−  Redukcja zatrudnienia w istniejących zakładach pracy, brak nowych miejsc pracy. 
− Słaba dywersyfikacja rynku pracy (instytucje wojskowe, kolej, oświata, handel). 
− Wysoki udział zatrudnienia w sferze budŜetowej. 
− Wysoki wskaźnik emerytur i rent jako głównego źródła utrzymania. 

 
 
3. Sfera gospodarcza. 
 
3.1. Uwagi ogólne. 

Funkcja Dęblina od lat związana była przede wszystkim z obronnością kraju oraz z transportem 
kolejowym. Reszta gospodarki pełniła funkcję uzupełniającą, poniekąd usługową, wobec tych 
dziedzin (oświata, handel, usługi). 

Na początku lat 90-tych wraz z całym krajem Dęblin przeszedł okres zasadniczych przemian 
ekonomicznych. DuŜe państwowe przedsiębiorstwa związane z obronnością kraju (Wojskowe 
Zakłady InŜynieryjne, Wojskowe Zakłady Lotnicze)zwalniały pracowników i zmniejszały 
produkcję. Obecnie obiekty w niektórych wojskowych zakładach nie są w pełni wykorzystywane  
i odnajmowane dęblińskim przedsiębiorcom.  
Podobna sytuacja była w jednostkach wojskowych a takŜe Polskich  Kolejach Państwowych. 
W mieście po 1990 roku powstało około tysiąc nowych prywatnych podmiotów gospodarczych.  
Są to jednak głównie małe podmioty gospodarcze i nie zrekompensowały one zlikwidowanych 
miejsc pracy  
 
3.2. Główni pracodawcy. 

Głównymi pracodawcami w Dęblinie są nadal jednostki budŜetowe, a w szczególności Wojsko 
Polskie oraz zakłady państwowe pracujące głównie na rzecz wojska. Są to Wojskowe Zakłady 
Lotnicze nr 3 (381 pracowników), Wojskowe Zakłady InŜynieryjne (360 pracowników)  
oraz Składnica Wojskowa Dęblin-Stawy. W celu lepszego wykorzystania istniejących obiektów 
wpuszczają na swój teren cywilnych przedsiębiorców, udostępniając na zasadach dzierŜawy 
powierzchnie produkcyjne, magazynowe oraz biurowe. Przyjmują takŜe do realizacji cywilne 
zlecenia. Priorytetową rolę w kształtowaniu profilu miasta spełnia WyŜsza Szkoła Oficerska Sił 
Powietrznych oraz 6 Szpital Wojskowy z Przychodnią (220 pracowników), kilka zakładów 
pracujących na potrzeby wojska oraz 4 jednostki wojskowe i lotnisko, a takŜe Polskie Linie 
Kolejowe S.A. (239 pracowników), Zakład Taboru Lublin (309 pracowników), Baza Maszyn  
i Sprzętu (183 pracowników). 
Do grona większych pracodawców naleŜy ponadto – AGBO (109 osób), Miejski Zakład 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (99 pracowników), szkoły gminne i przedszkola (420 etatów), 
Urząd Miasta (67 pracowników), Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe 
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„DAREX” Dariusz Nawrotek, P.H.U.„Pierścień” - Piotr Kijek, „POLTOR” Spółka z o.o. 
i „KALNEX” Z. i W. Kalbarczyk Spółka Jawna. Z firm cywilnych największe znaczenie mają: 
- Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „ALLMIZ" Sp. z o.o. (66 pracowników), 
które prowadzą chłodnię artykułów spoŜywczych, 
- Zakład Chemii Gospodarczej „SaneChem Handels" Sp. z o.o. 
Podmiotów zatrudniających powyŜej 10 osób jest 51. 
 
3.3. Struktura podstawowych branŜ gospodarki, ilość podmiotów gospodarczych. 

Według danych GUS, na koniec 2006 r. na terenie miasta Dęblin w systemie REGON 
zarejestrowanych było 1274 pomiotów gospodarczych. 
Do 2005 r. liczba podmiotów gospodarczych systematycznie rosła. W 2006 r. nastąpił niewielki 
spadek. Obrazuje to poniŜszy wykres 

 

Wykres Nr 11  Dynamika podmiotów gospodarczych 
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Jeśli chodzi o strukturę własnościową to zdecydowanie przewaŜają podmioty prywatne.  

W 2006 r. podmiotów prywatnych zarejestrowanych było 986 a publicznych – 109. 

 

Tabela Nr 5 Jednostki zarejestrowane w systemie Regon w latach 2004 -2006 
 

Wyszczególnienie/ Rok 2004 2005 2006 

Sektor publiczny 

Ogółem 89 110 109 

Państwowe i samorządowe 
jednostki prawa budŜetowego 
ogółem 

45 49 49 

Przedsiębiorstwa państwowe 1 1 1 

Spółki handlowe 2 2 2 

Spółki handlowe z udziałem 
kapitału zagranicznego  

1 1 1 
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Gospodarstwa pomocnicze 4 4 4 

Sektor prywatny 

Osoby fizyczne 999 1013 986 

Spółki prawa handlowego 24 27 27 

Spółki z udziałem kapitału 
zagranicznego  

4 4 4 

Spółdzielnie 5 5 5 

Fundacje 1 1 1 

Stowarzyszenia i organizacje 
społeczne 

20 24 31 

Źródło: dane GUS. 
 

W sektorze publicznym największą grupę stanowią jednostki organizacyjne działające na 
podstawie prawa budŜetowego (jednostki budŜetowe i zakłady budŜetowe). W strukturze sektora 
prywatnego przewaŜają osoby fizyczne. Niepokojącym zjawiskiem jest spadek osób fizycznych 
zarejestrowanych w systemie Regon w 2006 r. o 27 podmiotów w stosunku do roku 2005. 
 
W strukturze jednostek zarejestrowanych w systemie Regon największą dynamiką wzrostu 
charakteryzują się stowarzyszenia i organizacje społeczne, których liczba zwiększyła się z 20  
w 2004 r. do 31 w 2006 r. Zwiększyła się równieŜ liczba spółek prawa handlowego z 24 w 2004 r. 
do 27 w 2005 r., ta liczba utrzymała się w 2006 r. W mieście funkcjonowały 4 spółki z udziałem 
kapitału zagranicznego oraz jedna fundacja. Nie zmieniła się teŜ liczba zarejestrowanych 
spółdzielni, w omawianym okresie było ich 5. 
 
Strukturę podstawowych branŜ gospodarki w latach 2004 – 2006 przedstawia poniŜsza tabelka. 

Tabela Nr 6 Liczba podmiotów gospodarczych w poszczególnych branŜach. 

Wyszczególnienie 2004 2005 2006 

Ogółem 1249 1292 1274 

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 10 9 10 

Przetwórstwo przemysłowe 156 159 165 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 4 4 3 

Budownictwo 74 80 82 

Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, 
motocykli oraz artykułów uŜytku osobistego i domowego 446 449 422 

Hotele i restauracje 52 51 48 

Transport, gospodarka magazynowa i łączność 48 53 58 

Pośrednictwo finansowe 53 51 59 
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Usługi związane z nieruchomościami, wynajem, prowadzenie działalności 
gospodarczej 179 193 177 

Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia 
społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne 7 7 7 

Edukacja 53 60 61 

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 75 77 74 

Działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała  92 99 108 

Źródło: dane GUS. 
 

Z danych powyŜszych wynika, Ŝe w mieście dominują podmioty prowadzące działalność  
w zakresie handlu (około 35% wszystkich podmiotów), usług związanych z nieruchomościami  
(14 % wszystkich podmiotów) i przetwórstwa przemysłowego (13 % wszystkich podmiotów).  
Na uwagę zasługuje sfera usługowa, działalnością tą trudni się około 8% wszystkich podmiotów. 

 
Wykres Nr 12  Struktura  poszczególnych branŜ. 
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Większość podmiotów gospodarczych to małe firmy rodzinne zajmujące się w przewaŜającej 
części handlem oraz drobną wytwórczością i usługami. 

 
3.4.  Ilość osób zatrudnionych w poszczególnych sektorach. 

W mieście Dęblin w 2003 roku zatrudnionych było 3494 osób, z czego 2930 osób zatrudnionych 
było w sektorze publicznym a 564 osoby w sektorze prywatnym. W 2003 najwięcej – ponad  
1400 osób – pracowało w sektorze usługowym ( usługi rynkowe), gdzie w porównaniu do roku 
2000 nastąpił największy spadek osób pracujących w tym sektorze. Najmniej osób było 
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zatrudnionych w rolnictwie – tylko 3 osoby. Szczegółowo zmiany w zatrudnieniu w latach  
2000 – 2003 przedstawia poniŜsza tabela.  
 
                    Tabela Nr 7  Pracujący w poszczególnych sektorach w mieście Dęblin 

Wyszczególnienie 2000 2001 2002 2003 

Sektor rolniczy 4 5 3 3 

Sektor przemysłowy 796 1.088 1.125 1.098 

Sektor usługowy – 
usługi rynkowe 

2.066 1.557 1.374 1.426 

Sektor usługowy – 
usługi nierynkowe 

1.100 1.106 935 967 

Razem 3.966 3.756 3.437 3.494 

Źródło: dane GUS. 
 

W analizowanym okresie widoczny jest tylko wzrost osób (o 38%) zatrudnionych w sektorze 
przemysłowym.  
Jak wynika z powyŜszych danych, od roku 2000 liczba zatrudnionych osób w mieście Dęblin 
zmniejszyła się do roku 2003 o blisko 12%. Podobna sytuacja występuje w województwie  
i pozostałych miastach, gdzie liczba pracujących zmalała o ok. 20%.  
 
3.5  Identyfikacja problemów. 

− Brak zakładów produkcyjnych i przetwórczych. 
− Gospodarka związana głównie z wojskiem. 
− Słabo rozwinięty sektor usługowy. 
− Niewykorzystany potencjał istniejących zakładów produkcyjnych. 
− Niewykorzystany potencjał węzła kolejowego, w tym takŜe obiektów budowlanych 

(opuszczonych i niszczejących). 
− Słaba promocja gospodarcza miasta. 
− Brak zainteresowania ze strony inwestorów. 
− Brak wyznaczonych  stref przedsiębiorczości. 
 
 
4. Infrastruktura komunalna. 

4.1. Infrastruktura komunikacyjna 

4.1.1. Infrastruktura drogowa 

Na infrastrukturę drogową na terenie miasta Dęblin składają się: 
 drogi krajowe – zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, 
 drogi wojewódzkie – zarządzane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie,  
 drogi powiatowe – zarządzane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach, 
 drogi gminne – zarządzane przez Urząd Miasta Dęblin. 

Drogi krajowe  
Przez miasto przebiega droga krajowa Nr 48 (Tomaszów Mazowiecki – Dęblin – Kock) przebiega 
równoleŜnikowo przez obszar całego miasta na odcinku 8,36 km; na całym odcinku  
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ma nawierzchnię bitumiczną;  stan techniczny drogi nienajlepszy i pogarszający się w szybkim 
tempie ze względu na coraz większy ruch tranzytowy; konieczna modernizacja nawierzchni drogi, 
instalacja urządzeń poprawiających bezpieczeństwo w ruchu drogowym, przebudowa chodników, 
budowa ścieŜki rowerowej, w celu wyłączenia ruchu rowerowego na jezdni; w niedalekiej 
perspektywie konieczny remont wiaduktu nad linia kolejową Warszawa - Lublin. 
W odległości ok. 10 km od Dęblina przebiegać będzie droga ekspresowa S17 (Warszawa – Lublin 
- Hrebenne). 

 
Mapka Nr 4   PołoŜenie miasta w sieci dróg krajowych 

 

 

 

Drogi wojewódzkie 
Na terenie miasta zlokalizowane są dwie drogi wojewódzkie: 

• droga Nr 801 (Warszawa – Dęblin – Puławy) – bardzo waŜny ciąg drogowy łączący stolicę 
kraju z zachodnią częścią województwa lubelskiego (Puławy, Kazimierz Dolny, Nałęczów, 
Opole Lubelskie); droga ta przebiega na osi południkowej, długość – 4,2 km, na całej 
długości posiada nawierzchnie bitumiczną, na odcinku  ok. 2,4 km posiada dobrą 
nawierzchnię, na ok. 600 m posiada ścieŜkę rowerową, na pozostałym odcinku stan 
nawierzchni drogi oraz chodników jest zły; w dokumentach planistycznych wyznaczony 
jest nowy przebieg drogi na odcinku od skrzyŜowania przy WZInŜ do zachodniej granicy 
miasta; dopiero przeprowadzenie tej drogi nowym przebiegiem gwarantuje jej prawidłowe 
funkcjonowanie; 

• droga Nr 831 łącząca stację kolejową w Dęblinie z drogą wojewódzka nr 801, długość   
1,16 km, stan drogi dobry. 

 Dęblin 
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Mapka Nr 5   Usytuowanie miasta w układzie drogowym województwa lubelskiego 
 

 
Wykorzystano mapkę sieci drogowej z dokumentu „Wojewódzki 
Program Rozwoju Infrastruktury Transportowej  
i Komunikacji dla Województwa Lubelskiego”. 
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Drogi powiatowe  
Na terenie gminy jest 23,34 km dróg powiatowych (wszystkie o nawierzchni asfaltowej). Stanowią 
one główne ciągi komunikacyjne z powiatem, sąsiednimi gminami oraz pomiędzy poszczególnymi 
osiedlami w mieście. 
Stan dróg powiatowych na większości odcinków jest zły i wymaga natychmiastowej modernizacji. 

Drogi gminne 
Drogi o długości 38,27 km zaliczone są do kategorii dróg gminnych. Z tego 17,76 km posiada 
nawierzchnię bitumiczną, 1,46 km betonową, 0,91 km nawierzchnię z kostki brukowej, 1,94 km 
nawierzchnia brukowa, 0,03 km tłuczniowa, 6,77 km nawierzchnię utwardzoną Ŝwirem, ŜuŜlem 
oraz 9,41 km o nawierzchni z gruntu rodzimego. Są to drogi łączące osiedla mieszkaniowe  
oraz zakłady pracy z siecią dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych.  
Stan dróg gminnych jest w większości zły w związku upływem długiego czasu od okresu ich 
budowy oraz prowadzonych robót w zakresie infrastruktury technicznej (wodociągi, gazociągi  
i w ostatnim okresie kanalizacja sanitarna). Zły stan dróg potwierdza przeprowadzony pod koniec 
2006 r. przegląd dróg gminnych wykonany przez firmę z uprawnieniami. 
Niektóre drogi posiadające status dróg gminnych i powiatowych nie mają uregulowanych 
stosunków własnościowych i są własnością jednostek organizacyjnych PKP oraz resortu obrony 
narodowej. 

Mapka Nr 6  Sieć dróg na terenie miasta. 
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4.1.2. Infrastruktura kolejowa. 
Dęblin jest waŜnym węzłem kolejowym, w którym przecinają się szlaki kolejowe  zapewniające 
dogodne połączenie z Warszawą, Łukowem i Terespolem, Lublinem i Dorohuskiem  
oraz Radomiem i dalej Krakowem, Katowicami i Wrocławiem.  

 
 

Mapka Nr 7   PołoŜenie Dęblina w sieci szlaków kolejowych 
 

 
 

W mieście funkcjonuje rozbudowana sieć bocznic kolejowych zapewniająca dostęp praktycznie  
do kaŜdego rejonu miasta. 

Odnowiona jest budynek dworca kolejowego oraz  jeden peron. 

4.1.3. Infrastruktura lotnicza 
W mieście zlokalizowane jest lotnisko wojskowe, wykorzystywane obecnie wyłącznie na cele 
obronności kraju, głównie do szkolenia pilotów uczących się w WyŜszej Oficerskiej Szkole Sił 
Powietrznych w Dęblinie. 

4.1.4. Transport zbiorowy 
Miasto nie posiada miejskiej komunikacji zbiorowej. Usługi przewozowe na terenie miasta 
wykonują autobusy PPKS na trasach przelotowych oraz komunikacja prywatna busami. 

  Dęblin 
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4.1.5. Telekomunikacja 
Na terenie miasta Dęblina przy ul. 15. pp „Wilków” oraz na osiedlu Masów, zlokalizowane są  
centrale telefoniczne, które są własnością Telekomunikacji Polskiej S.A.. Centrale typ EWSD, 
cyfrowe, automatyczne firmy Siemens o pojemności 3862 – ul. 15. pp „Wilków” i 512 szkoła na 
osiedlu Masów.  Wolnych numerów przy centrali o większej pojemności jest 262, przy mniejszej 
432. Oprócz Telekomunikacji  Polskiej S.A. na terenie miasta są zlokalizowane centrale 
telefoniczne wojskowe i kolejowe. Sieć abonencka na terenie miasta jest skablowana.  
W ramach usług telekomunikacyjnych mieszkańcy Dęblina mogą korzystać równieŜ  
z róŜnych form dostępu do internetu. W tym zakresie niezbędna jest jednak rozbudowa  
infrastruktury teleinformatycznej, która ma znaczący wpływ na rozwój społeczeństwa 
informacyjnego. 
 

4.2. Infrastruktura ochrony środowiska  

4.2.1. Zaopatrzenie w wodę 
Odbiorcy komunalni m. Dęblina zaopatrywani są w wodę z 2 stacji wodociągowych: 
- stacja wodociągowa Jagiellońska oddana do uŜytku w 1998 r. o wydajności  170 m3/h 
- stacja wodociągowa Wiślana funkcjonująca od lat siedemdziesiątych o wydajności 35 m3/h. 
Komunalną siecią wodociągową zarządza Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Dęblinie. 
Tereny wojskowe zamknięte zaopatrywane są w wodę z własnych ujęć i stacji, natomiast tereny 
kolejowe zaopatrywane były pierwotnie z ujęć kolejowych przy ul. Towarowej i Dworcowej. 
Obecnie sieć zasilana jest z ujęcia Jagiellońska oraz częściowo Wiślana. Osiedla wojskowe 
Lotnisko i Stawy zasilane są z ujęć wojskowych, z tym Ŝe Lotnisko (od 1.06.2007 r.) poprzez sieć 
zarządzaną przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej. 
Łączna długość sieci wodociągu komunalnego wynosi  51,8 km. Generalnie w całym mieście sieć 
wodociągowa ma układ promienisty bez wykształconego układu pierścieniowego, średnice  
w większości ∅ 110, niewiele ∅ 150 oraz ∅ 200. Na terenach centrum Miasta przewaŜa stara sieć 
azbestowo-cementowa z niewielką ilością sieci stalowej i PCV. 
Na terenach kolejowych większość sieci to ∅ 100 wykonana z Ŝeliwa. Wiek wodociągów i uŜyty 
materiał powodują częste awarie i kłopoty eksploatacyjne. 
Pozostała, nowsza sieć wodociągu komunalnego, wykonana jest z PCV z przewagą średnic ∅ 100. 
Łączna długość przyłączy  = 30,4 km  
Praktycznie w całym mieście jest dostępna woda z wodociągu. 

Tabela Nr 8  Stan zaopatrzenia w wodę 

Wyszczególnienie Jedn. 2004 2005 2006 

Długość sieci rozdzielczej km 52,4 58,3 58,6 

Liczba przyłączy szt. 1.641 1.704 1.741 

Woda dostarczona 
gospodarstwom domowym 

dam3 532,7 409,1 472,5 

Liczba osób korzystająca z sieci osoba 15.963 15.561 15.427 

Korzystający z instalacji w % 
ogółu ludności 

% 85,3 85,7 85,8 

Sieć rozdzielcza na 100 km km 136,1 151,4 152,8 

ZuŜycie wody na 1 mieszkańca m3 28,1 22,1 26,3 

Źródło: dane GUS. 
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4.2.2. Odprowadzanie ścieków sanitarnych  

Odbiorcą ścieków komunalnych z miasta Dęblina jest miejska oczyszczalnia mechaniczno-
biologiczna. Oczyszczalnia wraz z działką stanowi własność miasta Dęblin, ale jest zlokalizowana 
poza granicami miasta na gruntach wsi StęŜyca, w pobliŜu Wisły. Oczyszczalnia projektowana w 
latach 1981-1982 oddana do uŜytku w 1993 r. obejmuje następujące obiekty technologiczne: 

a) część mechaniczna - budynek krat, piaskownik, koryto pomiarowe, pompownia ścieków,  
2 osadniki wstępne; 

b) część biologiczna – komory osadu czynnego, 2 osadniki wtórne Dorra, pompownia 
recylkulatu; 

c) część osadowa – pompownia osadu surowego, 2 otwarte komory fermentacyjne, 4 laguny 
osadowe. 

Dodatkowo na terenie oczyszczalni oddano do uŜytku w 2000 r. punkt zlewny sterowany 
komputerowo. 
Miasto Dęblin posiada kanalizację komunalną, zlokalizowanej głównie w jego południowej części, 
obejmującą osiedla zabudowy wielorodzinnej, tj. największe skupiska ludności. Północna część 
miasta, obejmująca tereny starego miasta i zabudowy cywilnej, pozbawiona jest zbiorczego 
systemu kanalizacji sanitarnej, a ścieki gromadzone są w lokalnych szambach i ustępach suchych. 
Istniejący układ grawitacyjno-pompowy kanalizacji oparty jest na 9 pompowniach, wyposaŜonych 
w pompy zatapialne. 
Komunalną siecią kanalizacyjną zarządza Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Dęblinie. 
Miasto jest w trakcie realizacji, z udziałem funduszy unijnych (w ramach ZPORR) kanalizacji 
sanitarnej podciśnieniowej z pompownią ścieków w centrum miasta o łącznej długości sieci 
rozdzielczej 5,36 km (149 przyłączy) oraz rurociąg tłoczny łączący pompownię z istniejącą siecią 
kanalizacyjną – 1,39 km. 

Tabela Nr 9 Stan kanalizacji 

Wyszczególnienie Jedn. 2004 2005 2006 

Długość sieci rozdzielczej km 28,3 27,0 28,0 

Liczba przyłączy szt. 378 399 422 

Ścieki odprowadzone dam3 620,2 600,2 679,4 

Liczba osób korzystająca z sieci osoba 11.070 10.890 10.811 

Korzystający z instalacji w % 
ogółu ludności 

% 59,2 60,0 60,1 

Sieć rozdzielcza na 100 km2 km 73,5 70,1 73,0 

Źródło: dane GUS. 
 
4.2.3. Odprowadzanie ścieków deszczowych 
Miasto Dęblin posiada rozdzielczy system kanalizacji deszczowej. Istniejące kanały deszczowe 
obejmują swoim zasięgiem tylko część miasta. Brak jest całościowego rozwiązania układu 
kanalizacji deszczowej. Na ulicach, gdzie brak jest kanalizacji deszczowej wody opadowe 
odprowadzane są całą szerokością ulic, na ulicach o nawierzchni nieutwardzonej wsiąkają w grunt, 
na pozostałych tworzą liczne kałuŜe i rozlewiska, stwarzając zagroŜenie dla ruchu kołowego  
i pieszego. 
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W róŜnych miejscach miasta zlokalizowane są odcinki kolektorów deszczowych, nie połączone  
ze sobą oraz nie zakończone oczyszczalnią wód deszczowych. MoŜna wyróŜnić następujące 
odcinki istniejącej kanalizacji deszczowej:  

• w ul. Warszawskiej od wiaduktu do rzeki Irenki 
• w ul. Warszawskiej od ul. Okólnej do rzeki Irenki 
• w ul. Niepodległości od ul. PCK do rowu melioracyjnego przy targowisku miejskim 
• w ul. Kockiej od ul. Środkowej do rowu melioracyjnego przy ul. Staromiejskiej 
• w ul. PCK do rzeki Irenki 
• w ul. Nowej (ścieki deszczowe odprowadzane do gruntu) 
• w ul. 15 pp „Wilków”, Wiślanej i Dworcowej oraz Os. Wiślana i Os. Staszica, 
• w Os. Lotnisko, 
• w Os. Stawy. 

 Miasto posiada inwentaryzację kanałów deszczowych oraz pozwolenie wodno - prawne  
na odprowadzanie wód opadowych do środowiska. 
 
4.2.4. Gromadzenie odpadów 
Miasto Dęblin nie posiada obecnie wysypiska śmieci. Istniejące wysypisko zlokalizowane  
w okolicy ul. Skotnickiego – Kocka zostało zamknięte 01.01.1998 r. Do czerwca 2001 r. odpady 
wywoŜone były na wysypisko gminy StęŜyca. Po tym terminie odpady zbierane przez MZGK 
wywoŜone są do spalarni ZUOK w Puławach. Inne podmioty wywoŜą na swoje wysypiska  
lub inne wysypiska, z którymi mają umowy. Ilość odpadów oscyluje w granicach 2.700 Mg na rok. 
Są to śmieci komunalne, z koszar wojskowych i lotniska oraz budownictwa mieszkaniowego 
jednorodzinnego i wysokiego. 
Od lipca 2000 r. prowadzona jest segregacja odpadów na terenie miasta, obejmująca zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną, w których ustawiono pojemniki słuŜące do selektywnej zbiórki 
papieru, tworzyw sztucznych i szkła. 
Uprawnienie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, gromadzenia i transportu odpadów 
z terenu naszego miasta posiadają: 
1. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie,  
2. PWNS „ALMAX” Sp. z o.o. w Radomiu, 
3. „TED-BAGS” Usługi Komunalne Jarosław Wieczorek w Dęblinie, 
4. ALMAX-KOMUNALNIK Sp. z o.o. Puławy. 
 

4.2.3. Ochrona przeciwpowodziowa 
Dwie główne rzeki na terenie miasta (Wisła i Wieprz) posiadają obwałowania na całej  swojej 
długości w granicach miasta. Przy ujściu rz. Irenka do Wieprza znajduje się przepompownia 
zapewniająca przepompowywanie wody. 
 
 
4.3. Infrastruktura energetyczna 

4.3.1 Zaopatrzenie w gaz 
Głównym źródłem zasilania miasta Dęblina w gaz jest gazociąg wysokopręŜny ∅ 500 CN 64 w 
kierunku Jarosław – Puławy – Warszawa, z odgałęzieniem  ∅ 100 CN 64 w kierunku Dęblina. 
Gazociąg powyŜszy doprowadzony jest do stacji redukcyjnej Io zlokalizowanej w okolicy  
ul. Skotnickiego. 
Ze stacji wyprowadzony jest gazociąg średniego ciśnienia biegnący ul. Kocką, Warszawską, 
StęŜycką w kierunku StęŜycy. Na terenie miasta znajdują się 4 stacje redukcyjne II o.  
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Z sieci średniopręŜnej zasilane są rejony: śdŜary, tereny budownictwa mieszkaniowego 
wielorodzinnego oraz WSOSP, wschodnia część centrum miasta, północno – zachodnie tereny 
miasta Dęblina, osiedle Rycice. 
Z sieci niskopręŜnej zasilane są tereny budownictwa niskiego jednorodzinnego. 
 
Tabela Nr 10 Zaopatrzenie w gaz 

Wyszczególnienie Jedn. 2004 2005 2006 

Długość sieci rozdzielczej km 55,0 55,5 57,96 

Liczba przyłączy szt. 1.459 1.540 1.589 

Liczba osób korzystająca z sieci osoba 9.734 9.482 9.899 

Korzystający z instalacji w % 
ogółu ludności 

% 52,2 52,2 55,1 

Sieć rozdzielcza na 100 km2 km 142,8 144,1 147,3 

ZuŜycie gazu na mieszkańca m3 84,5 86,2 164,9 

Źródło: dane GUS. 
 
4.3.2. Energia elektryczna 
Podstawowym źródłem zasilania w energię elektryczną dla miasta Dęblina jest GPZ 110 H5 kV 
połoŜony przy ul. Spacerowej. Na terenie GPZ zainstalowane są dwa transformatory, kaŜdy  
o mocy 16 MVA i napięciu 110/15 kV. 
GPZ Dęblin zasilany jest dwoma liniami napowietrznymi WN: 

• z GPZ Puławy-Ryki (linia napowietrzna 110 kV z przewodami roboczymi 3 x AFL 6 – 120 
mm2) 

• z GPZ Ryki (linia napowietrzna 110 kV z przewodami roboczymi 3 x AFL 6 – 120 mm2) 
Miasto Dęblin powiązane jest z GPZ 110/15 kV siecią rozdzielczą SN. 

Sieć rozdzielczą stanowią linie kablowe i napowietrzne 15 kV. Linie te zasilają odpowiednią  ilość 
stacji transformatorowych, napowietrznych i wewnętrznych, powiązanych ze sobą w układzie 
pierścieniowym. Nie ma przeszkód natury technicznej w dostarczaniu energii elektrycznej  
dla potrzeb rozbudowy miasta. 
NajwyŜszy pobór mocy przez miasto wynosi 9,5 MW. Stanowi on ok. 30% zapotrzebowania 
miasta na moc elektryczną w stosunku do mocy zainstalowanej w GPZ Dęblin. 
 
Tabela 11  Energia elektryczna w gospodarstwach domowych 

Wyszczególnienie Jedn. 2004 2005 2006 

Odbiorcy energii elektrycznej szt. 6.553 6.601 6.525 

ZuŜycie energii elektrycznej MW/h 10.234 10.318 10.351 

Źródło: dane GUS. 
 
4.3.3. Zaopatrzenie w energię cieplną 
System grzewczy poszczególnych grup odbiorców w mieście Dęblinie opiera się na takich 
nośnikach energii jak: węgiel (miał węglowy), gaz i olej opałowy. 
Podstawowym źródłem ciepła dla miasta jest kotłownia wysokopręŜna, wybudowana w latach 
osiemdziesiątych. Właścicielem kotłowni jest Wojskowy Rejonowy Zarząd Infrastruktury  
w Lublinie. PowyŜsza kotłownia zlokalizowana jest w Dęblinie przy ul. Składowej. Wydajność 
kotłowni 3 x WR – 25  wynosi Qw – 87 MW, moc pobierana w okresie największego 
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zapotrzebowania wynosi 58 MW, co stanowi 67%  mocy całkowitej. Kotłownia opalana jest 
miałem węglowym. Pobierana w kotłowni moc wykorzystywana jest na ogrzewanie budownictwa 
mieszkaniowego wielorodzinnego, obiektów wojskowych, jak równieŜ budynków uŜyteczności 
publicznej, połoŜonych w osiedlach Lotnisko, Staszica, 15 pp „Wilków”. 
Drugą co do wielkości kotłownią jest kotłownia Wojskowej Agencji Mieszkaniowej nr 3, 
zlokalizowana na Osiedlu Wiślana. 
Kotłownia ta opalana jest gazem. Wydajność kotłowni wynosi 3,24 MW, przy mocy 
zapotrzebowanej 2,58 MW. Stopień wykorzystania wynosi ok. 80%. Ogrzewa ona znaczną część 
osiedla Wiślana. Cztery bloki na tym Osiedlu ogrzewane są lokalnymi kotłowniami gazowymi. 
Trzecia kotłownia (kolejowa) zlokalizowana jest na bazie maszyn przy ul. Dworcowej. Wydajność 
kotłowni wynosi 2,136 MW – stopień wykorzystania 100%. Kotłownia ogrzewa bazę maszyn, 
dworzec kolejowy i przychodnię zdrowia. Kotłownia ekologiczna opalana jest olejem. 
Następna kotłownia kolejowa dla nastawni – opalana jest gazem propan butan. 
Kotłownia Wojskowej Agencji Mieszkaniowej nr 2 zlokalizowana na osiedlu Stawy o wydajności 
1,48 MW i mocy zamówionej 1,44 MW. Stopień wykorzystania 97,3% - opalana olejem. 
Kotłownia ogrzewa osiedle Stawy. 
Kotłownia ALLMIZ przy ul. Stawskiej w pełni pokrywa zapotrzebowanie na ciepło obiektów 
zamraŜalni – opalana węglem. 
Kotłownia nr 4 Wojskowej Agencji Mieszkaniowej zlokalizowana przy ul. PodchorąŜych 1,  
o mocy 0,34 MW i mocy zamówionej 0,34 MW.  
Kotłownia ogrzewa nowe budynki mieszkalne wielorodzinne na osiedlu PodchorąŜych, opalana 
gazem ziemnym. 
Wprawdzie dla tych kotłowni przeprowadzone zostały opracowania  pt. „Analiza Zanieczyszczenia 
Powietrza”, które wypadły pomyślnie dla nich, to jednak ze względu na paliwo (miał węglowy), 
naleŜy się liczyć z częstymi moŜliwościami przekraczania dopuszczalnych wartości 
zanieczyszczeń powietrza. 
Kotłownie indywidualne o bardzo małej mocy opalane węglem lub gazem ogrzewają niektóre 
budynki jednorodzinne na poszczególnych osiedlach lub obiekty uŜyteczności publicznej 
Z przeprowadzonego bilansu mocy wynika, Ŝe całość zapotrzebowania na ciepło dla miasta moŜe 
być pokryta z kotłowni Wojskowego Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie. 
Stan sieci i kanałów cieplnych ocenia się jako dobry, poprawia się takŜe stan instalacji 
odbiorczych. 
 
4.4.  Zasoby mieszkaniowe 

Zabudowę mieszkaniową ze względu na: sposób jej realizacji, status prawny, formę, zakres 
pełnionych funkcji itp. moŜna podzielić na kilka zróŜnicowanych grup. 
W rozmieszczeniu ich na obszarze miasta nie moŜna doszukać się jakiejś zasady, i wydaje się,  
Ŝe decydowały o niej względy praktyczne jak: łatwość pozyskania terenu, moŜliwość jego 
uzbrojenia, połoŜenie w stosunku do miejsc pracy, nawiązanie do stanu zagospodarowania itp. 
Realizatorami mieszkań byli: wojsko, kolej, miasto, spółdzielczość mieszkaniowa oraz inwestorzy 
indywidualni. 
W poszczególnych grupach wyodrębniają się następujące osiedla lub zespoły zabudowy: 

Zabudowa wielorodzinna – charakterystyczne są tu dwa osiedla oddalone od terenów 
zasadniczego zainwestowania miasta tj. 
- osiedle „Lotnisko” w południowej części miasta; 
- osiedle „Stawy” w części północnej. 
Wszystkie pozostałe zespoły tej grupy zostały zrealizowane w zachodniej części miasta, pomiędzy 
Wisłą a linią kolejową. Są to: 
- osiedle 15 pp „Wilków”; 
- osiedle  Staszica; 
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- osiedle Wiślana ; 
- zespół zabudowy kolejowej przy ul. Wiślanej; 
- zespół  zabudowy przy ul. PodchorąŜych; 
- grupa baraków wielomieszkaniowych na terenie połoŜonym pomiędzy ul. PodchorąŜych,  

a linią kolejową, na południe od wiaduktu nad koleją. 

Zabudowa o niskiej intensywności przewaŜnie jednorodzinna z usługami towarzyszącymi,  
w rejonie centrum miasta, przy ulicach Rynek, Okólna, PCK, Bankowa, Grunwaldzka, Leśki, 
Piłsudskiego i Prosta. 

Zabudowa jednorodzinna  zrealizowana na terenach o podziale na działki wykonanym  
dla potrzeb budownictwa: 
- Zespół w rejonie ulic Konopnickiej i Zacisznej; 
- Osiedle „Jagiellońskie”; 
- Osiedle „Wiślana – świca”; 
- Zespół „Trapez” na os. Masów. 

Zabudowa mieszana (rolniczo-ogrodnicza i jednorodzinna) na terenach o podziale rolnym, 
przekształcająca się z zabudowy zagrodowej na jednorodzinną. Ten typ zabudowy występuje 
głównie we wschodniej części miasta, rozciągając się wzdłuŜ ulic – dróg obsługujących dawniej 
osadnictwo rolnicze, a takŜe skupionej w formie wsi (Mierzwiączka i śdŜary). 
W części zachodniej zabudowa ta ukształtowała się w zespoły skupione wokół dworca kolejowego 
(Rycice – ulice Stara, Nowa i Kolejowa oraz Michalinów – ulice Michalinowska, Zielona, 
Wolności, śeromskiego). 
Charakter infrastruktury mieszkaniowej i jej standard przedstawia poniŜsza tabela. 

Tabela Nr 12  Zasoby mieszkaniowe według wyposaŜenia 

Struktura 
własności 

Wyszczególnienie 2004 2005 2006 

Mieszkania 6.514 6.542 6.573 
Izby 23.260 23.429 23.613 

Mieszkania 
ogółem 

Pow. uŜytkowa 394.712 398.238 402.551 
Mieszkania 218 225 225 
Izby 594 656 656 

Miasto Dęblin 
(komunalne) 

Pow. uŜytkowa 9.040 9.495 9.495 
Mieszkania 488 488 488 
Izby 1.532 1.532 1.532 

Spółdzielnie 
Mieszkaniowe 

Pow. uŜytkowa 21.846 21.846 21.846 
Mieszkania 2.246 1.675 1.675 
Izby 7.852 5.922 5.922 Zakłady pracy 
Pow. uŜytkowa 118.582 90.342 90.342 
Mieszkania 3.555 4.154 4.185 
Izby 13.261 15.319 15.503 Osoby fizyczne 
Pow. uŜytkowa 244.813 276.555 280.868 
Wodociąg 5.932 91,1 5.960 91,1 5.991 91,1 
Łazienka 5.522 84,8 5.550 84,8 5.581 84,9 
Centralne ogrzewanie 5.303 81,4 5.331 81,5 5.362 81,6 

WyposaŜenie 
(liczba % ogółu 
mieszkań) 

Gaz z sieci 3.402 52,2 3.423 52,3 3.626 55,2 
Przeciętna powierzchnia mieszkania 60,6 60,9 61,2 
Powierzchnia na 1 mieszkańca 21,1 21,9 22,4 

Źródło: dane GUS. 
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Wykres Nr 13  Zmiany w strukturze własnościowej mieszkań. 
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4.5. Cmentarnictwo 
 
Miasto Dęblin dysponuje cmentarzem komunalnym o powierzchni 2,8 ha połoŜonym w środku 
miasta, między osiedlami Staszica, Wiślana i 15 pp Wilków. 
Pojemność cmentarza zbliŜa się szybko do końca. Szacuje się, Ŝe liczba miejsc, przy optymalnym 
wykorzystaniu, i utrzymaniu obowiązującego od 2005 r. zakazu sprzedaŜy miejsc na cmentarzu  
dla osób Ŝyjących – wystarczy nie dłuŜej niŜ do 2010 r. 
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miejsce pod nowy 
cmentarz komunalny przewidziane jest na Os. śdŜary w rejonie ul. Skotnickiego przy wyjeździe  
na Kleszczówkę. 
Swoim cmentarzem dysponuje takŜe Parafia p.w. Św. Piusa V PapieŜa. Cmentarz ten połoŜony jest 
jednak na gruntach wsi Kleszczówka w gminie Ryki. 
 
 
4.6.  Identyfikacja problemów. 

• Konieczność modernizacji drogi krajowej Nr 48 na całym jej przebiegu przez miasto, 
łącznie z modernizacją skrzyŜowań, w związku ze wzrostem natęŜenia ruchu cięŜkiego  
o charakterze tranzytowym. 

• Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 801 (Warszawa-Puławy) z poprowadzeniem jej nowym 
przebiegiem na odcinku od LO do granic z gminą StęŜyca, zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego. 

• Włączenie całego miasta w sieć wodociągową komunalną, wykształcenie systemu 
pierścieniowego zaopatrzenia w wodę, konieczność wymiany sieci wodociągowej z azbestu 

• Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej na obszarze całego miasta. 
• Włączenie całego miasta w sieć ciepłowniczą Centralnej Ciepłowni – przejęcie ciepłowni 

od struktur wojskowych. 
• Budowa systemu kanalizacji deszczowej. 
• Budowa nowego cmentarza komunalnego. 
• Rewitalizacja centrum miasta. 
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• Niewykorzystany potencjał węzła kolejowego, jako ośrodka logistycznego  
o moŜliwościach o zasięgu krajowym. 

• Niewykorzystanie potencjału Szkoły Orląt i lotniska wojskowego. 
• Zły stan dróg powiatowych i gminnych i brak ich dogodnego włączenia w system dróg 

regionalnych (wojewódzkich i krajowych). 
• Brak miejsc parkingowych w centrum miasta oraz w starych osiedlach mieszkaniowych. 
• Niewystarczający zasób mieszkań komunalnych, w szczególności socjalnych. 
• DuŜy udział budynków z pokryciem z azbestu. 
• Wyczerpująca się pojemność cmentarza komunalnego i brak przygotowanego miejsca pod 

cmentarz. 
 
 
5. Infrastruktura społeczna 
 
5.1. Edukacja 

Jeśli chodzi o usługi oświatowe miasto Dęblin jest ośrodkiem o charakterze ponadlokalnym,  
a w niektórych dziedzinach jest ośrodkiem o znaczeniu krajowym. 
Na terenie miasta znajdują się: 

• szkoła wyŜsza – WyŜsza Szkoła Oficerska Sił Powietrznych – Szkołą Orląt, Lotnisko - 
kształcąca pilotów oraz kadry techniczne na potrzeby lotnictwa wojskowego; 

• cztery szkoły średnie: 
− Liceum Ogólnokształcące im. 15 pp „Wilków” w Zespole Szkół Ogólnokształcących,  

ul. 15 pp „Wilków” 6 – organem prowadzącym jest miasto Dęblin, 
− Ogólnokształcące Liceum Lotnicze im. Franciszka świrki i Stanisława Wigury, Lotnisko – 

organem prowadzącym jest Minister Obrony Narodowej, 
− Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Gen. Franciszka Kleeberga, ul. Tysiąclecia 27 – 

organem prowadzącym jest Powiat Rycki, 
− Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej, ul. Wiślana 3b – organem 

prowadzącym jest Powiat Rycki; 
• cztery Gimnazja prowadzone przez Miasto Dęblin: 

− Gimnazjum Nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących, ul. 15 pp „Wilków” 6, 
− Gimnazjum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 4, ul. Gen. Kowalskiego 20, 
− Gimnazjum Nr 3 w Zespole Szkół Nr 3, ul. Tysiąclecia 25, 
− Gimnazjum Specjalne, ul. Niepodległości 8; 

• Sześć szkół podstawowych: 
− Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Władysława Broniewskiego, ul. 1 Maja 3, 
− Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Curie Skłodowskiej w Zespole Szkół Nr 3,  

ul. Tysiąclecia 25, 
− Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Lotników Polskich w Zespole Szkół Nr 4,  

ul. gen. Kowalskiego 20, 
− Szkoła Podstawowa Nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego, w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących, ul. 15 pp „Wilków” 6, 
− Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Wojska Polskiego, Os. Stawy, 
− Szkoła Podstawowa Specjalna ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym,  

ul. Niepodległości 8; 
• Trzy przedszkola: 

− Miejskie Przedszkole Nr 1, ul. Niepodległości 10a, ze Ŝłobkiem na Os. Lotnisko, 
− Miejskie Przedszkole Nr 3, ul. Michalinowska 1a, z fili ą na Os. 15 pp „Wilków”, 
− Miejskie Przedszkole Nr 4, ul.  Rogowskiego, w Zespole Szkół Nr 4. 
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Baza lokalowa placówek zarządzanych przez miasto Dęblin przedstawia się następująco: 

 

Tabela Nr 13  Baza lokalowa miejskich placówek oświatowych 

Lp. Nazwa placówki 
Sale 

dydaktyczne 
Sale 

gimnastyczne 
Pracownie 

komputerowe 
Liczba 

komputerów 

1. 
Zespół Szkół 
Ogólnokształcących 

26 2 3 47 

2. Zespół Szkół Nr 3 18 1 2 49 

3. Zespół Szkół Nr 4 27 2 3 55 

4. Szkoła Podstawowa Nr 2 13 1 1 11 

5. Szkoła Podstawowa Nr 6 7 0 1 17 

6. 
Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy 

8 1 1 23 

7. Przedszkole Nr 1 5 0 0 1 

8. Przedszkole Nr 3 5 0 0 3 

9. Razem 121 7 11 206 
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Mapka Nr 8  Rozmieszczenie placówek oświatowych na terenie miasta. 
 

● 

NaleŜy uznać, Ŝe usługi oświatowe są na terenie miasta zorganizowane prawidłowo. Sieć szkół jest 
dobrze rozwinięta i rozłoŜona na obszarze całego miasta. 
Obiekty placówek oświatowych prowadzonych przez miasto nie są w najlepszym stanie 
technicznych i wymagają duŜych prac remontowych i modernizacyjnych. 
Obiekty szkolne, z wyjątkiem SOSW nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

 

     ● szkoły podstawowe 

  ● Gimnazja 

    ● Szkoły średnie 

  ● Szkoła wyŜsza 

 ● Przedszkola 

● 

● 

● 

● ● 
● 

● 

● 

● ● 
● 

● 

● 
● 

● 

● 

● 

● ● 



 
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DĘBLIN  2008 - 2015 

 41 

Brak jest na terenie miasta szkół niepublicznych. 
NajbliŜsze uczelnie wyŜsze oprócz Dęblina zlokalizowane są w Rykach, Puławach, Lublinie, 
Radomiu i Warszawie. 
Nauką w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich na terenie miasta objętych było 
w 2006 r. 3.314 uczniów.  

Tabela Nr 14  Liczba uczniów w szkołach  

Typ szkoły 2004 2005 2006 

Podstawowe 1.392 1.282 1.212 

Gimnazjalne 933 908 816 

Średnie 1.473 1.355 1.286 

Razem 3.798 3.545 3.314 

Źródło: dane GUS. 
 
Z przedstawionych danych wynika, Ŝe liczba uczniów uczęszczających do dęblińskich szkół 
systematycznie maleje.  
PoniewaŜ w najbliŜszych latach nie zapowiada się wzrost liczby dzieci w klasach pierwszych 
naleŜy zabiegać o uczniów spoza Dęblina. 
 

Wykres Nr 14  Uczniowie klas pierwszych z terenu miasta (od 2008 r. prognoza) 
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Liczba miejsc w przedszkolach, po przejęciu przez miasto dwóch przedszkoli wojskowych jest 
wystarczająca i baza nie jest w pełni zapełniona. 

 

Tabela Nr 15  Liczba dzieci w przedszkolach 

 2004 2005 2006 

Liczba miejsc 211 425 425 

Liczba dzieci 209 326 292 

Źródło: dane GUS. 
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5.2. Opieka zdrowotna  

W zakresie opieki zdrowotnej, w formie instytucjonalnej, na terenie miasta funkcjonują: 
• 6 Szpital Wojskowy SPZOZ z Przychodnią, ul. Szpitalna 2 (Szpital z Oddziałami 

Wewnętrznym, Chirurgicznym, Otolaryngologicznym, Intensywnej Opieki Medycznej 
oraz Przychodnia POZ), którego organem załoŜycielskim jest Minister Obrony Narodowej, 
liczba łóŜek – 110. 

• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Rynek 14 – organem 
załoŜycielskim jest samorząd miasta Dęblin, 

• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rodzinna Przychodnia Lekarska, ul. StęŜycka 11, 
• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Kolejowa. 

Zakłady te świadczą usługi w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. 
Sieć Zakładów Opieki Zdrowotnej uzupełniają prywatne gabinety lekarskie. 
Na terenie miasta funkcjonuje 10 aptek. 
 
5.3. Pomoc społeczna. 
Zadania z zakresu pomocy społecznej wykonuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie. NaleŜy 
zaznaczyć, Ŝe ze względu na postępujące uboŜenie społeczeństwa oraz przerzucanie zadań ze sfery 
rządowej na samorząd - Ośrodek ma coraz więcej obowiązków. 
 
Tabela Nr 16  Podstawowe dane z zakresu pomocy społecznej 

Wyszczególnienie 2004 r. 2005 r. 2006 r. 

Liczba wydanych decyzji 1.082 1.012 1.032 

Liczba osób objętych pomocą 1.926 1.700 1.715 

Liczba rodzin objętych pomocą 668 603 641 

Liczba dzieci objętych doŜywianiem  495 397 385 

Źródło: dane OPS. 
 
Oprócz działalności polegającej na pomocy materialnej Ośrodek prowadzi pracę socjalną  
wśród rodzin z zagroŜeniami społecznymi. ZagroŜenia społeczne występujące na terenie gminy to 
(2006 r.): 
• ubóstwo –  466 rodzin,  
• bezrobocie – 422 rodziny, 
• bezradność – 147 rodzin, 
• alkoholizm – 41 rodzin, 
• narkomania – 1 rodzina. 
Od 2006 r. Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje takŜe zadania z zakresu świadczeń rodzinnych  
i alimentacji. 
Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 1.700 rodzin w 2006 r. i 1.084 w 2007 r. Zaliczkę 
alimentacyjną pobrało 97 rodzin w 2006 r. i 100 w 2007 r. 
Ośrodek Pomocy Społecznej  jest równieŜ realizatorem uchwalanego corocznie przez Radę Miasta 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu 
Walki z Narkomanią na terenie Miasta Dęblin. 
Miasto prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób z upośledzeniami. W 2006 r. zajęciami 
objętych było 25 osób. 
Prowadzona jest takŜe Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wsparcia Dziennego. W zajęciach 
biorą udział dzieci zagroŜone wykluczeniem społecznym. 
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Na terenie miasta nie ma Domu Pomocy Społecznej. Osoby wymagające tego typu opieki 
kierowane są do ośrodków poza miastem. W 2005 r. były to 4 osoby (koszt 28.401 zł), w 2006 r.  
– 9 osób (koszt 68.338 zł) a w 2007 r. – 8 osób (koszt 117.795 zł). 

5.4. Kultura. 

Na terenie miasta działają dwie placówki kulturalne prowadzone przez samorząd miejski. Są to 
Miejski Dom Kultury oraz Miejska Biblioteka Publiczna. 
Miejski Dom Kultury w D ęblinie został powołany do Ŝycia w 1976 roku. W chwili obecnej MDK 
ma siedzibę przy ul. 15 pp „Wilków” 32b i filię przy ul. 1 Maja 160. Pracownicy placówki to 
wykwalifikowana kadra instruktorów: fotografii, muzyki, plastyki, tańca, teatru, którzy prowadzą 
zajęcia w wyspecjalizowanych sekcjach. Ponadto MDK organizuje plenerowe i halowe imprezy 
miejskie i regionalne w oparciu o własną kadrę i sprzęt. W pomieszczeniach placówki mają swoje 
siedziby organizacje społeczne. 
NajwaŜniejszą imprezą kulturalno-rozrywkową o charakterze otwartym są organizowane 
rokrocznie w miesiącu czerwcu Dni Dęblina. 
Obiekty MDK nie spełniają w pełni warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej, stąd 
konieczność wypoŜyczania Sali widowiskowej. Ponadto połoŜone są na uboczu. Istnieje pilna 
konieczność pozyskania odpowiedniego obiektu. 
Miejska Biblioteka Publiczna działa od 1946 r. Placówka dysponuje bogatymi, stale 
aktualizowanymi zbiorami: wydawnictwami i informacyjnymi, naukowymi, popularnonaukowymi, 
literaturą piękną polską i obcą.  
W skład Biblioteki wchodzi siedziba główna przy ul. Bankowej (centrum miasta) oraz filie  
w osiedlach Wiślana, Rycice i Masów. Lokale nie spełniają wymogów dla potrzeb biblioteki. Filie 
mieszczą się w lokalach wynajętych. 
Księgozbiór biblioteczny wynosił w 2006 r. 62.964 pozycji. Liczba czytelników wynosiła 3.622 a 
liczba wypoŜyczeń – 90.681. 

Działalność samorządowych instytucji kultury uzupełniają: 
• w zakresie czytelnictwa sieć bibliotek szkolnych, 
• w zakresie kultury – Klub Uczelniany WyŜszej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych,  

gdzie prowadzone jest takŜe kino. 
 

5.5. Sport. 

Infrastrukturę sportową miasta naleŜy podzielić na wojskową i cywilną. Instytucje wojskowe 
dysponują dobrze rozwiniętą bazą sportową. Obiekty sportowe na terenie miasta to: 

1. Obiekty WyŜszej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych:  
    a)  Stadion WSOSP: 

• dwa boiska do piłki noŜnej,  
• boisko do piłki ręcznej,  
• dwa boiska do piłki koszykowej,  
• dwa boiska do piłki siatkowej,  
• dwa korty do tenisa ziemnego,  
• boisko do lekkiej atletyki,  
• pływalnia odkryta,  
• wojskowy tor przeszkód. 

    b) Kryta pływalnia z widownią. 
    c) Sala gimnastyczna oraz boisko do piłki siatkowej i koszykowej z widownią.  

Obiekty WSOSP nie są dostępne dla mieszkańców miasta. 

2. Obiekty Kolejowego Klubu Sportowego „Czarni": 
    a) Stadion KKS „Czarni”, ul. 15 pp "Wilków" 
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• dwa boiska do piłki noŜnej,  
• dwa korty do tenisa ziemnego,  
• boisko do piłki plaŜowej, 

3. Szkolne obiekty sportowe i rekreacyjne (samorządowe): 
• Sale gimnastyczne i boiska w szkołach: ZSO, ZS 3, ZS 4, SP 2, SOSW, ZSZ 1 i ZSZ 2 

(brak Sali gimnastycznej w SP nr 6). 
• Korty tenisowe w ZSZ Nr 1. 
• Boiska osiedlowe (Jagiellońskie, Wiślana, Rycice). 
• Osiedlowe place zabaw (Wiślana, Irena, Jagiellońskie, PodchorąŜych, Rycice, Staszica, 
śdŜary). 

 
5.6. Turystyka. 

Bogate walory krajoznawcze i przyrodnicze oraz połoŜenie Dęblina stwarzają duŜe moŜliwości 
rozwoju turystyki zarówno krajowej, jak i zagranicznej.  
Na przeszkodzie na dzień dzisiejszy stanowi słabo ukształtowana baza turystyczna,  
w tym w szczególności brak taniej bazy noclegowej oraz gastronomicznej. 
Miejsca noclegowe to: 

• hotel „Ikar” (WSOSP) – 107 miejsc, 
• Internat WAM - 10 miejsc, 
• Internat ZSZ Nr 1 –  200 miejsc, 
• kwatery prywatne – 6  miejsc. 

Lokale gastronomiczne to: 
• Restauracja „Piekiełko” w pałacu Jabłonowskich, 
• Pizzeria „Figaro”,  
• Pizzeria „Wenecja”, 
• Zajazd pod Olchami, 
• Kawiarnia Tit-Bit, 

Przez miasto przebiegają: 
1. szlaki wodne: 

• szlak kajakowy Wieprzem z Kocka do Dęblina - jest niezwykle malowniczy. Na tym 
odcinku rzeka wije się licznymi zakolami. Długość spływu ok. 50 km. 

• szlak kajakowy Wisłą z Kazimierza Dolnego do Dęblina - jest równie piękny. Rzeka jest 
tu jeszcze nie do końca uregulowana, co nadaje spływowi uroku. Długość spływu około 32 
km. 

• szlak wodny Wisłą z Dęblina do Kazimierza Dolnego - moŜna pokonać w ciągu dwóch 
dni takŜe łodzią Ŝaglową. Wymaga to jednak sprzyjających wiatrów i odpowiedniego stanu 
rzeki. 

2. szlaki piesze: 
• szlak czerwony - prowadzi w kierunku północnym z Dęblina do Wilgi przez Podzamcze 

koło Maciejowic. Długość szlaku 60 km. Odcinek Dęblin - Maciejowice 32 km. Początek 
szlaku przy moście na rzece Wiśle. 

• szlak niebieski "Nadwiślański"  - biegnie w kierunku południowym z Dęblina  
do Annopola przez Gołąb, Puławy, Kazimierz Dolny, Piotrowin, Józefów. Długość szlaku 
109 km. Odcinek Dęblin - Puławy 20 km. Początek szlaku przy dworcu PKP Dęblin. 

• szlak zielony "Generała Franciszka Kleeberga" - prowadzi na wschód od Dęblina  
do Kocka przez Bobrowniki, UłęŜ, Sobieszyn, Wolę Gułowską, Charlejów. Długość szlaku 
72,7 km. Odcinek Dęblin - Sobieszyn 24 km. Początek szlaku na środku mostu na rzece 
Wiśle, koniec na cmentarzu wojennym w Kocku. 
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• szlak zielony "Pułkownika Dionizego Czachowskiego" - wiedzie na zachód od środka 
mostu na rzece Wiśle do Zwolenia przez Zajezierze, Sieciechów, Garbatkę  
w woj. mazowieckim. Jest on przedłuŜeniem szlaku zielonego "Generała Franciszka 
Kleeberga". Długość szlaku 58,2 km. Odcinek Dęblin – Garbatka –  22 km. 

• szlak Ŝółty spacerowy  - prowadzi wokół Dęblina, ma długość 10,8km. 
 
Rozwojem i promocją atrakcji turystycznych okolic Dęblina zajmują się Lokalna Organizacja 
Turystyczna „Powiśle”, Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze, Polskie Towarzystwo 
Tatrzańskie oraz Towarzystwo Przyjaciół Dęblina. 
Na terenie miasta istnieją ścieŜki rowerowe o łącznej długości ok. 4,5 km. 
Nad Wisła połoŜona jest nieruchomość, która moŜe stanowić podstawę do utworzenia  
w tym miejscu przystani dla sportów wodnych. 
 
5.7. Bezpieczeństwo publiczne. 

Ochronę przeciwpoŜarową na terenie miasta zapewnia utworzony w 2007 r. posterunek 
Państwowej StraŜy PoŜarnej oraz 1 jednostka Ochotniczej StraŜy PoŜarnej na os. Masów. 
Posterunek PSP składa się z jednego zastępu straŜaków i wozu bojowego. Obie te jednostki mają 
siedzibę w jednym budynku, co usprawnia ich działanie. 
W 2006 r. na terenie miasta  zaistniały 154 zdarzenia, gdzie w akcjach ratowniczych uczestniczyły 
jednostki straŜy poŜarnej. Najczęściej występujące zdarzenia to: poŜary – 66, usuwanie gniazd os – 
29, usuwanie skutków silnych wiatrów – 20, wypadki drogowe – 13.  

Bezpieczeństwo publiczne zapewnia Komisariat Policji w Dęblinie, gdzie w 2006 r. zatrudnionych 
było 34 funkcjonariuszy.  
W 2006 r. na terenie miasta zaistniały 603 zdarzenia przestępcze. Najczęściej występujące  
zdarzenia to: kradzieŜ rzeczy – 73, kradzieŜ z włamaniem – 47, wypadki drogowe – 28, rozbój – 
13, uszkodzenie mienia – 11, bójki i pobicia – 7, posiadanie substancji narkotycznych – 4. 
W mieście istnieje placówka śandarmerii Wojskowej, która współdziała z Policją w zakresie 
bezpieczeństwa publicznego. 
 
W 2007 rozpoczęto realizację monitoringu wizyjnego miasta. 
 

5.8. Identyfikacja problemów. 

• Utrzymanie samodzielnej WyŜszej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, jako warunek 
niezbędny dla rozwoju miasta. 

• Utworzenie innej wyŜszej uczelni (na bazie i z wykorzystaniem potencjału WSOSP). 
• Modernizacja obiektów infrastruktury oświatowej. 
• Przyciągnięcie do dęblińskich szkół uczniów spoza naszego miasta. 
• Słabe dostosowanie systemu kształcenia do lokalnego rynku pracy. 
• Budowa sieci osiedlowych i szkolnych stref rekreacji i sportu. 
• Brak pełnowymiarowej sali sportowej i basenu w cywilnej części miasta. 
• Brak przystosowania placówek dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 
• Modernizacja stadionu KKS „Czarni”. 
• Konieczność monitoringu wizyjnego miasta. 
• Organizacja placówki opieki nad osobami starszymi. 
• Brak odpowiednich siedzib, zarówno dla MDK jak i biblioteki. 
• Aktywizacja działalności miejskich placówek kultury. 
• Utrzymanie istniejących szkół średnich. 
• Podnoszenie poziomu kształcenia - doposaŜenie szkół w nowoczesne pomoce naukowe. 
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• Modernizacja budynku Przychodni miejskiej 
• Zakup nowoczesnego sprzętu i wyposaŜenia dla Przychodni. 
• Trudności z zatrudnieniem odpowiedniej kadry lekarskiej 
• Brak infrastruktury turystycznej i sportowej 
• Brak odpowiedniej bazy gastronomicznej i hotelowej 
• Zapewnienie sprawności hydrantów i instalacji przeciwpoŜarowych. 

 
 
6. Zarządzanie miastem. 
 
6.1.  Zadania i struktura organizacyjna miasta 

Miasto Dęblin jest jednostką samorządu terytorialnego szczebla podstawowego i jej działalność 
oparta jest na ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Jest jednostką obejmującą 
swoim zasięgiem wyłącznie miasto Dęblin. 
Do zadań własnych gminy naleŜy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej  
w szczególności w sprawach: 
 1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody  

oraz gospodarki wodnej, 
 2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 
 3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków 

komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk  
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz 
gaz, 

 4) lokalnego transportu zbiorowego, 
 5) ochrony zdrowia, 
 6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, 
 7) gminnego budownictwa mieszkaniowego, 
 8) edukacji publicznej, 
 9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki 

nad zabytkami, 
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 
11) targowisk i hal targowych, 
12) zieleni gminnej i zadrzewień, 
13) cmentarzy gminnych, 
14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpoŜarowej  

i przeciwpowodziowej, w tym wyposaŜenia i utrzymania gminnego magazynu 
przeciwpowodziowego, 

15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń uŜyteczności publicznej oraz obiektów 
administracyjnych, 

16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąŜy opieki socjalnej, medycznej  
i prawnej, 

17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, 
18) promocji gminy, 
19) współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. 
 
Organami samorządu terytorialnego zarządzającymi miastem są: 

1. Rada Miasta Dęblin, składająca się z 15 radnych wybieranych w wyborach powszechnych 
na okres 4 letniej kadencji – będąca organem uchwałodawczym; 
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2. Burmistrz Miasta Dęblin wybierany w wyborach powszechnych na okres 4 letniej kadencji 
– będący organem wykonawczym. Burmistrz swoje zadania wypełnia przy pomocy 
Zastępcy, Sekretarza i Skarbnika Miasta. 

Instytucją, za pomocą której Burmistrz i Rada Miasta wykonują swoje uprawnienia jest Urząd 
Miasta Dęblin, w skład którego wchodzą następujące wydziały: 

1. Wydział Organizacyjno-Administracyjny, 
2. Wydział Finansowy, 
3. Wydział Rozwoju Miasta i Inwestycji, 
4. Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym, 
5. Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, 
6. Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych, 
7. Urząd Stanu Cywilnego, 
8. Biuro Rady Miasta. 

Urzędowi podlegają gminne jednostki organizacyjne (Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Dom 
Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Szkoły i Przedszkola, Miejski Zakład Gospodarki 
Komunalnej sp. z o.o., Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Warsztaty Terapii 
Zajęciowej). 
 
 
6.2. MoŜliwości finansowe miasta. 

6.2.1. Uwagi ogólne 

Gospodarka finansowa miasta opiera się na budŜecie, uchwalanym na kaŜdy rok kalendarzowy. 
Źródła dochodów miasta moŜna podzielić na trzy podstawowe grupy: 

• dochody własne – którymi miasto moŜe dysponować dowolnie, 
• subwencje – które są środkami państwowymi zasilającymi budŜet miasta  

z ukierunkowaniem przeznaczenia, ale nie ma bezwzględnego nakazu ściśle określonego 
przeznaczenia, 

• dotacje celowe – które są środkami o ściśle określonym przeznaczeniu. 
Gminy mogą korzystać takŜe z kredytów i poŜyczek, z tym Ŝe wysokość zadłuŜenia jest 
limitowana ustawą. 
Wydatki budŜetu mogą być przeznaczane wyłącznie na realizację zadań publicznych określonych 
ustawami. Kierunki wydatkowania środków określa Rada Miasta w uchwale budŜetowej. 
 
6.2.1. Dochody budŜetu miasta Dęblin 

W 2006 r. budŜet miasta Dęblin po stronie dochodów zamknął się kwotą 32.052.163 zł.  
Strukturę dochodów w przeciągu ostatnich trzech lat przedstawia tabela. 
 
Tabela Nr 17  Dochody budŜetu miasta Dęblin w latach 2004-2006 wg najwaŜniejszych źródeł 
 

Rodzaj dochodu 2004 r. 2005 r. 2006. r. 
Przyrost 

w zł 
Przyrost 

w % 

Ogółem 26.984.399 30.904.607 32.052.163 5.067.764 + 18,8 

Dochody własne 14.072.170 16.951.140 17.949.058 3.876.888 + 27,5 

Podatek od nieruchomości 5.322.124 7.603.344 8.400.408 3.078.284 + 57,8 

Udział w podatku dochodowym od 
osób fizycznych 

6.419.070 6.824.035 7.551.418 1.132.348 + 17,6 
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Dochody z majątku gminy 488.836 488.783 457.863 - 30.973 - 3,1 

Subwencje (oświatowa) 10.009.801 9.714.712 8.694.944 -1.314.857 - 13,1 

Dotacje z budŜetu państwa 2.669.232 3.765.265 4.795.757 2.126.525 + 79,7 

Inne dotacje 233.196 473.490 585.516 352.320 + 151,1 

Środki unijne 0 0 11.986 11.986 - 

Dochód na 1 
mieszkańca w 
Dęblinie 

ogółem 

własne 

1.424,66 

742,95 

1.666,56 

914,10 

1.787,33 

1.000,90 

362,67 

257,95 

+ 25,5 

+ 34,7 

Dochód na 1 
mieszkańca w 
powiecie 

ogółem 

własne 

1.448,22 

556,81 

1.626,63 

635,01 

1.821,48 

676,59 

373,26 

119,78 

+ 25,7 

+21,5 

Ogółem 

własne 

1.635,31 

642,85 

1.818,70 

699,58 

2.040,05 

763,18 

404,74 

120,33 

+ 24,7 

+ 18,7 

Dochód na 1 
mieszkańca w 
województwie 

Miasta ogółem 

Miasta własne 

1.883,76 

955,29 

2.042,45 

1.042,07 

2.307,56 

1.159,30 

423,80 

204,01 

+ 22,5 

+ 21,3 

Źródło: dane GUS. 
 

Wykres Nr 15  Porównanie przeciętnych dochodów budŜetu na 1 mieszkańca w mieście 
Dęblin oraz gminach powiatu i województwa. 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

2004 2005 2006

Dęblin - ogółem

Dęblin - własne

powiat - ogółem

powiat - własne

województwo - ogółem

województwo - własne

miasta w woj. - ogółem

miasta w woj. - własne

 



 
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DĘBLIN  2008 - 2015 

 49 

 
Wykres Nr 16  Porównanie dochodów na 1 mieszkańca w 2006 r. 
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Wykres Nr 17  Porównanie dynamiki najwaŜniejszych źródeł dochodów 
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Podsumowując analizę dochodów budŜetu naleŜy stwierdzić, Ŝe systematycznie rosną. 
Pozytywnym zjawiskiem jest znaczny wzrost dochodów własnych (o 27,5% w okresie 3 lat). 
Zjawiskiem negatywnym jest systematyczne zmniejszanie subwencji oświatowej, wynikającym  
ze zmniejszenia liczby uczniów. Niepokojący jest równieŜ zwiększający się udział dotacji 
celowych z budŜetu państwa na zadania zlecone – środki te są przeznaczane na ściśle określone 
cele. 
Dochody budŜetu miasta ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca kształtują się na poziomie nieco 
niŜszym niŜ w powiecie ryckim. Są równieŜ niŜsze niŜ dochody w województwie lubelskim  
i zdecydowanie niŜsze niŜ dochód na 1 mieszkańca w miastach na terenie województwa. 
Jeśli chodzi o dochody własne na 1 mieszkańca to są one wyŜsze niŜ w powiecie  
i w województwie ogółem. Są natomiast niŜsze od dochodów gmin miejskich w województwie. 
Dynamika wzrostu dochodów budŜetu w porównaniu do średniej dla powiatu i województwa jest 
porównywalna. Na uwagę zasługuje zdecydowanie większa dynamika wzrostu dochodów 
własnych miasta Dęblin w porównaniu do powiatu i województwa oraz bardzo niskie (wręcz 
śladowe) wpływy do budŜetu w tym okresie środków unijnych. 
 
 
6.2.2. Wydatki budŜetu miasta Dęblin 

W 2006 r. budŜet miasta Dęblin po stronie wydatków zamknął się kwotą 33.053.096 zł.  
Struktura wydatków w przeciągu ostatnich trzech lat przedstawia tabela. 
 
Tabela Nr 18  Wydatki budŜetu miasta Dęblin w latach 2004-2006 wg najwaŜniejszych źródeł 
 

Rodzaj wydatku 2004 r. 2005 r. 2006. r. 
Przyrost 

w zł 
Przyrost 

w % 

Ogółem 28.009.157 28.264.552 33.053.096 5.043.939 + 18,0 

Inwestycyjne 1.627.802 933.935 2.845.520 1.217.718 + 74,8 

Transport i łączność 776.486 463.996 1.109.113 332.627 + 42,8 

Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 

1.479.957 1.178.156 2.166.094 686.137 + 46,4 

Gospodarka mieszkaniowa 1.243.345 1.158.618 838.097 - 405.248 - 32,6 

Oświata i wychowanie 13.689.233 13.412.801 14.724.953 1.035.720 + 7,6 

Kultura 865.722 832.000 880.997 15.275 + 1,8 

Ochrona zdrowia 207.271 196.819 280.207 72.936 + 35,2 

Pomoc społeczna 3.469.329 4.543.622 5.609.281 2.139.952 + 61.7 

Kultura fizyczna i sport 92.745 107.770 204.638 111.893 + 120,7 

Administracja publiczna 3.796.535 3.751.070 4.452.079 655.544 + 17,3 

Ogółem 1.478,76 1.524,19 1.843,14 364,38 + 24,6 

Na oświatę 722,73 723,30 821,11 98,38 + 13,6  
Wydatki na 1 
mieszkańca w 
Dęblinie 

inwestycyjne 87,00 51,46 158,30 71,30 + 82,0 
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Ogółem 1.480,06 1.546,79 1.867,45 387,39 + 26,2 

Na oświatę 753,29 764,81 797,08 43,79 + 5,8 

Wydatki na 1 
mieszkańca w 
gminach 
powiatu inwestycyjne 190,40 124,80 228,61 38,21 + 20,1 

Ogółem 1.656,88 1.806,58 2.091,70 434,82 +26,2 

Na oświatę 761,82 782,14 819,79 57,97 + 7,6 

Wydatki na 1 
mieszkańca w 
gminach 
województwa inwestycyjne 256,77 253,02 369,42 112,65 + 43,9 

Ogółem 1.914,04 2.157,39 2.476,04 562,00 + 29,4 

Na oświatę 744,64 777,90 820,91 76,27 + 10,2 

Wydatki na 1 
mieszkańca w 
gminach kraju 

inwestycyjne 311,40 360,52 486,42 175,02 + 56,2 

Źródło: dane GUS. 
 

Od lat największym działem w wydatkach jest „Oświata i wychowanie”. W 2006 r. była to kwota 
14.724.953 zł, tj. 44,55% wydatków. Inne największe działy to Pomoc społeczna – 5.609.281 zł  
(16,97%) i Administracja publiczna – 4.452.079 zł (13,47%). 
 

Wykres Nr  18  Struktura wydatków miasta Dęblin w 2006 r. 
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Wykres Nr 19  Porównanie dynamiki najwaŜniejszych źródeł wydatków 
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Analizując wydatki budŜetu niepokoi bardzo niski wskaźniki wydatków na inwestycje w budŜecie. 
W 2006 r. wskaźnik ten wyniósł tylko 8,6% i był to wynik najlepszy w analizowanym okresie.  
W poprzednich latach ten wskaźnik był zdecydowanie niŜszy: w 2004 r. – 5,8%, a w 2005 r. tylko 
3,3%. Wydatki budŜetu na inwestycje są w analizowanym okresie prawie dwukrotnie niŜsze niŜ 
wydatki gmin w powiecie, w stosunku do województwa ponad dwukrotnie niŜsze, w stosunku  
do kraju prawie trzykrotnie niŜsze. 
 

Wykres Nr 20  Porównanie wydatków inwestycyjnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca 
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Stosunkowo wysokie, w nawiązaniu do wielkości budŜetu, są środki asygnowane na utrzymanie 
oświaty. Były one w 2006 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca nawet nieco większe niŜ średnia 
krajowa. 
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Wykres Nr 21  Porównanie wydatków na oświatę 
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6.2.3. Wynik wykonania budŜetu 
 
W okresie od 2001 do 2006 r. wynik wykonania budŜetu miasta w poszczególnych latach był  
z reguły ujemny. Tylko w 2005 r. wystąpiła nadwyŜka dochodów nad wydatkami.  
 
 
Wykres Nr 22  Porównanie dochodów i wydatków budŜetu miasta 
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Wykres Nr 23  Wynik finansowy (róŜnica między dochodami a wydatkami) 
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Analiza finansów miasta wykazuje, Ŝe w tym okresie następował powolny wzrost dochodów 
budŜetu  miasta, z 23.678.945 zł do 32.052.163 zł, tj. łącznie 35,4%. Największy wzrost nastąpił  
w 2005 r. (podatek od nieruchomości i udział w podatku dochodowym od osób fizycznych).  
W analizowanym okresie brak jest dochodów z funduszy unijnych. 
Wzrost wydatków był większy niŜ wzrost dochodów – z 23.493.517 zł do 33.053.096 zł,  
tj. o 40,7%. Największy wzrost nastąpił w roku 2002 i 2006 (lata wyborcze). Natomiast w latach 
2003– 2005 wielkość wydatków pozostawała na niezmienionym poziomie. 
Niepokojącym zjawiskiem jest wysokie zadłuŜenie miasta, które co gorsza od 2003 r. nie przekłada 
się na wysokie wydatki inwestycyjne. Wskaźnik wydatków inwestycyjnych na 1 mieszkańca jest 
zdecydowanie niŜszy niŜ w powiecie, województwie czy kraju. Najgorszym rokiem był rok 2005, 
kiedy to na inwestycje wydatkowano 933.935 zł (3,3% ogółu budŜetu). 
ZadłuŜenie miasta na koniec 2006 r. wynosiło 11.800.000 zł, a na koniec 2007 r. – 12.268.027 zł. 
W duŜej części były to kredyty komercyjne bankowe. 
 
Wysokość zadłuŜenia w latach 2001 – 2007 przedstawiała się następująco: 

− 2001 r. – 4.666.134 zł (19,7% dochodów), 
− 2002 r. – 8.840.000 zł (37,0%),  
− 2003 r. – 10.994.000 zł (42,3%), 
− 2004 r. – 12.450.000 zł (46,1%), 
− 2005 r. – 10.800.000 zł (34,9%), 
− 2006 r. – 11.800.000 zł (36,8%), 
− 2007 r. – 12.268.027 zł (32,1%). 
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Wykres Nr 24   Porównanie zadłuŜenia i nakładów inwestycyjnych budŜetu miasta 

0

2

4

6

8

10

12

14

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Wysokość zadłuŜenia

Kredyty zaciągnięte w
danym roku

Nakłady inwestycyjne w
danym roku

Spłaty kredytów w danym
roku

 
 
 
 

Wykres Nr 25  Struktura zadłuŜenia w 2006 r. 
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Prognoza długu do roku 2012 przy załoŜeniu, Ŝe rokrocznie zaciągane będą kredyty na poziomie 
roku 2008, tj. 2.500.000 zł  i spłat wynikających z zawartych umów kształtować się będzie 
następująco (przy dopuszczalnym poziomie zadłuŜenia 60% dochodów): 

−  2008 r. – 11.902.000 zł (35,1%), 
−  2009 r. – 11.467.000 zł (33,3%), 
−  2010 r. – 11.032.000 zł (31,2%), 
−  2011 r. –  10.557.000 zł (29,7%), 
−  2012 r. -   11.600.000 zł (32,2%). 

 
Wskazuje to na pewne rezerwy w zakresie moŜliwości kredytowania budŜetu miasta, co jest 
korzystne w kontekście planowanych inwestycji. 
 
Podsumowując analizę dotychczasowych budŜetów miasta naleŜy stwierdzić, Ŝe szacowana 
wielkość środków, jakie mogą być wyasygnowane z budŜetu miasta w danym roku budŜetowym 
będzie wynosiła ok. 12 – 15%, przy zachowaniu obecnego wskaźnika kredytowania w kaŜdym 



 
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DĘBLIN  2008 - 2015 

 56 

roku. Kwotowo wielkość nakładów inwestycyjnych ze środków własnych wynosić moŜe rocznie 
ok. 4,5 – 5,0 mln zł. 

 
6.3. Planowanie strategiczne (opracowane programy średniookresowe) i promocja 
miasta 
  
6.3.1. Planowanie przestrzenne 

W zakresie planowania przestrzennego Miasto posiada następujące dokumenty: 
1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, przyjęte uchwałą 

Nr XV/78/2003 Rady Miasta Dęblin z dnia 7 lipca 2003 r. 
2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na obszar ok. 60% powierzchni miasta, 

przyjęty uchwałami Rady Miasta Dęblin, w tym: 
• Uchwała Nr LVIII/396/2002 z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Dęblin – Centrum; 
• Uchwała Nr XI/72/99 z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Dęblin – 
Centrum;  

• Uchwała Nr XV/79/2003 z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Dęblin-Centrum I;  

• Uchwała Nr LXIII/436/2002 z dnia 10 października 2002 r. w sprawie zmiany miejsco- 
wego planu zagospodarowania przestrzennego DĘBLIN - CENTRUM II - część I; 

• Uchwała Nr XII/73/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum II część I;  

• Uchwała Nr XXXI/184/2004 z dnia 19 października 2004 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Dęblin - Centrum II - część II;  

• Uchwała Nr XLIX/311/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Jagiellońskie I  
w Dęblinie;  

• Uchwała Nr XIX/112/99  z dnia 26 października 1999 r. w sprawie zmiany 
miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla Lipowa I 
w Dęblinie;  

• Uchwała Nr XIX/113/99 z dnia 26 października 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego 
planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla Lipowa II w Dęblinie;  

• Uchwała Nr XIX/114/99 z dnia 26 października 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego 
planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla Lipowa III w Dęblinie;  

• Uchwała Nr XIX/115/99 z dnia 26 października 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego 
planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla Lipowa IV w Dęblinie;  

• Uchwała Nr XIX/116/99 z dnia 26 października 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego 
planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla Lipowa V w Dęblinie;  

• Uchwała Nr XIX/117/99 z dnia 26 października 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego 
planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla Lipowa VI w Dęblinie;  

• Uchwała Nr XIX/101/2003 z dnia 24 października 2003 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Lotnisko w Dęblinie;  

• Uchwała Nr XV/86/99 z dnia 29 czerwca 1999 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego MASÓW w Dęblinie;  

• Uchwała Nr LXI/379/2006  z dnia 24 października 2006 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Michalinów w Dęblinie;  

• Uchwała Nr LXIII/435/2002 z dnia 10 października 2002 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "PUŁASKIEGO" w Dęblinie - część I;  

• Uchwała Nr LII/333/2006  z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego osiedla "PUŁASKIEGO" w Dęblinie - część II;  
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• Uchwała Nr XIX/102/2003 z dnia 24 października 2003 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Stawy w Dęblinie;  

• Uchwała Nr LIV/368/2002 z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Wiślana - świca w Dęblinie;  

• Uchwała Nr XLIII/299/2001 z dnia 26 czerwca 2001 r. W sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego "WIŚLANA II" w D ęblinie - I etap;  

• Uchwała Nr XXI/131/99 z dnia 2 grudnia 1999 roku w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „WIŚLANA III" w D ęblinie;  

• Uchwała Nr XIX/111/99  z dnia 26 października 1999 roku w sprawie uchwalenia 
zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin; 

• Uchwała Nr LII/354/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego 
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblina;  

• Uchwała Nr VI/20/2007 z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego osiedla śdŜary I w Dęblinie;  

• Uchwała Nr LVI/354/2006  z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego osiedla śdŜary II w Dęblinie. 

W opracowaniu są plany zagospodarowania przestrzennego na obszary Masów, Nadatki  
i Kurnotka. 

 
6.3.2. Programy wieloletnie 

Miasto posiada opracowane następujące  dokumenty w zakresie programów wieloletnich: 
• Strategia Rozwoju Gospodarczego Miasta Dęblin – główne kierunki działań na lata 2005-

2012, przyjęta uchwałą Nr XXX/236/2005 Rady Miasta z dnia 31 marca 2005 r. 
• Plan Rozwoju Lokalnego  
• Program ochrony środowiska dla Miasta Dęblin oraz Plan gospodarki odpadami dla miasta 

Dęblin” przyjęte uchwałą Nr XL/251/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. 
• Gminny Program Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na lata 2003-2012, przyjęty 

uchwałą Nr VI/38/2003 Rady Miasta Dęblin z dnia 7 marca 2003 r. 
• Gminny Program Pomocy Rodzinie na lata 2003-2010, przyjęty uchwałą Nr XVIII/96/2003 

Rady Miasta Dęblin z dnia 26 września 2003 r. 
• Miejski Program Promocji i Profilaktyki Zdrowia na lata 2006-2010, przyjęty uchwałą  

Nr XVLI/296/2005 Rady Miasta Dęblin z dnia 25 października 2005 r. 
• Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Dęblin, 

przyjęty uchwała Nr XIX/130/2007 Rady Miasta Dęblin z dnia 27 listopada 2007 r. 
• Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007 – 2014, przyjęta uchwałą 

Nr XVI/108/2007 Rady Miasta Dęblin z dnia 27 września 2007 r. 
• Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych MZGK 

Sp. z o.o. w Dęblinie na lata 2007 – 2009. 
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Mapka Nr 9   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
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6.3.3. Promocja miasta 
Zadaniami w zakresie promocji miasta zajmuje się pracownik w Wydziale Rozwoju Miasta  
i Inwestycji. 
Podstawowym i stałym narzędziem promocji miasta jest strona internetowa, gdzie są zamieszczane 
wszelkie informacje dotyczące miasta  - i te bieŜące, i dokumenty strategiczne. 
Miasto promuje się takŜe poprzez wydawane corocznie foldery i informatory oraz róŜnego rodzaju 
imprezy. 
Największą imprezą kulturalno-rozrywkową są obchodzone corocznie w miesiącu czerwcu „Dni 
Dęblina”. 
Ogromnym promotorem miasta jest znana w kraju i na świecie WyŜsza Szkoła Oficerska Sił 
Powietrznych – „Szkoła Orląt”. 
Miasto posiada zawarte umowy o współpracy partnerskiej z miastem Drohobycz na Ukrainie  
oraz Sedrina we Włoszech. 
 

6.4. Kapitał społeczny 
 
6.4.1. Organizacje pozarządowe 

Na terenie miasta działa wiele organizacji pozarządowych. Organizacje pozarządowe działające  
na terenie miasta Dęblina zajmują się praktycznie kaŜdą dziedziną Ŝycia mieszkańców. Wśród 
głównych dziedzin moŜemy wymienić m. in.: pomoc społeczną, działalność charytatywną, ochronę 
dóbr kultury i tradycji, pomoc osobom niepełnosprawnym, promocję zdrowia, upowszechnianie 
sportu i turystyki. Większość z nich w swojej działalności współpracuje z samorządem miejskim. 
Do najaktywniejszych organizacji pozarządowych naleŜą: 

− Ochotnicza StraŜ PoŜarna Dęblin-Masów, 
− Kolejowy Klub Sportowy „Czarni” Dęblin, 
− Lokalna Organizacja Turystyczna „POWIŚLE”, 
− Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, 
− Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, 
− Towarzystwo Przyjaciół Dęblina, 
− Polski Związek Wędkarski Oddział w Dęblinie, 
− Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział w Dęblinie, 
− Dęblińskie Stowarzyszenie Gospodarcze, 
− Stowarzyszenie „Dęblin 2000”, 
− Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego Oddział Dęblin, 
− Związek Kombatantów Rzeczypospolitej i Byłych Więźniów Politycznych Oddział  

w Dęblinie, 
− Dęblińskie Integracyjne Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „DISON”, 
− Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – Koło w Dęblinie, 
− Związek Byłych śołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego – Koło  

w Stawach, 
− Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii „AMAZONKI” w Dęblinie, 
− Polski Czerwony KrzyŜ – Zarząd Rejonowy w Dęblinie, 
− Rodzinny Klub Abstynenta „Krokus”, 
− Stowarzyszenie Romów w Polsce – Oddział Okręgowy Dęblin, 
− Uczniowski Klub Sportowy „BUDO”, 
− Uczniowski Klub Sportowy „LIBERO”, 
− Osiedlowy Klub Sportowy „Staszica”, 
− Aeroklub Orląt w Dęblinie, 
− Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „IGNIS”. 
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6.4.2. Aktywność mieszkańców 

Aktywność mieszkańców, biorąc pod uwagę wszelkie formy działalności społecznej, naleŜy 
określić jako  średnią. Liczba organizacji pozarządowych w przeliczeniu na 1 tys.  mieszkańców 
jest niŜsza niŜ w województwie.  
Brak aktywności w organizacji struktur gospodarczych oraz działalności w zakresie  
np. prowadzenia  społecznych szkół czy przedszkoli. 
Niepokojącym zjawiskiem jest niska aktywność społeczna młodszej części naszej społeczności. 
Ludzie młodsi w nikłym stopniu uczestniczą w działalności organizacji pozarządowych.  
RównieŜ, jeśli chodzi o uczestnictwo w Ŝyciu publicznym  - wybory do Rady Miasta  
czy zarządów osiedlowych – udział ludzi młodych (poniŜej 40) roku Ŝycia jest zdecydowanie  
za mały. Przeciętna wieku radnych wybranych w 2006 r. (w dniu wyborów) wynosiła 53,4 lat, 
tylko 2 radnych (na 15) było w wieku poniŜej 40 lat, a aŜ 12 w wieku 50 lat i więcej. 
Miasto wspiera działalność mieszkańców i organizacyjnie i finansowo, poprzez: 

− udzielanie pomocy finansowej na prowadzoną działalność (konkursy i dotacje), 
− asygnowanie środków na działalność zarządów osiedlowych, 
− udostępnianie na preferencyjnych warunkach lokali na siedziby organizacji. 

 

6.4.3. Aktywność wyborcza 

Aktywność wyborczą mieszkańców Dęblina moŜna określić, jako nie odbiegającą od średniej 
krajowej. W wyborach przeprowadzonych po 2000 r. największa frekwencja w mieście była  
w wyborach parlamentarnych w 2007 r. (53,89%, w kraju 53,88%) a najmniejsza takŜe  
w wyborach parlamentarnych w 2005 r. (41,23%; w kraju 40,57%). 

 
Wykres Nr 26  Porównanie aktywność wyborczej w mieście, powiecie i kraju 
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MoŜna zaobserwować dość wysoką aktywność wyborczą w wyborach samorządowych, w zakresie 
liczby zgłaszanych kandydatów. 
W wyborach na Burmistrza Miasta w 2006 r. startowało 7 kandydatów, a w 2002 r. – 6. Na 15 
miejsc w Radzie Miasta w roku 2006 startowało 115 kandydatów a w 2002 – 90. 

 
6.5. Identyfikacja problemów. 

• Niski poziom dochodów budŜetu. 
• Niski wskaźnik wydatków inwestycyjnych. 
• Mała absorpcja środków unijnych. 
• Mała aktywność społeczna, szczególnie wśród młodszej części mieszkańców. 

 
 
7. Analiza słabych i mocnych stron miasta. 
 
7.1. Mocne strony 

- Korzystne połoŜenie komunikacyjne (węzeł kolejowy na trasie Warszawa – Lublin – Dorohusk 
oraz Śląsk – Radom – Łuków – Terespol; skrzyŜowanie drogi krajowej Nr 48 Tomaszów 
Mazowiecki – Białobrzegi – Dęblin – Kock i drogi wojewódzkiej Nr 801 Warszawa – Dęblin – 
Puławy). 

- Lokalizacja WyŜszej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych „Szkoły Orląt” oraz lotniska 
wojskowego. 

- Znaczne zasoby dobrze przygotowanej kadry pracowniczej. 
- Dobrze rozwinięta sieć drogowa. 
- Zasoby dziedzictwa historycznego i kulturowego. 
- Dobrze rozwinięte szkolnictwo ponadgimnazjalne. 
- DuŜy udział gruntów publicznych we własności. 
- PołoŜenie nad dwoma rzekami (Wisła i Wieprz). 
- Czyste środowisko. 
 
7.2. Słabe strony 

- Ujemny przyrost naturalny i ujemne saldo migracji, starzenie się społeczeństwa. 
- Niekorzystna struktura gospodarki (głównie sfera budŜetowa, brak przedsiębiorstw 

produkcyjnych). 
- Mała atrakcyjność inwestycyjna regionu. 
- Brak lokalnego kapitału. 
- Brak uzbrojonych terenów inwestycyjnych, wyznaczonych w planach zagospodarowania 

przestrzennego. 
- Brak kanalizacji sanitarnej na duŜej części miasta. 
- Brak zintegrowanego systemu zaopatrzenia w wodę. 
- Gospodarka nastawiona w zasadzie na obsługę wojska. 
- Z reguły zły stan dróg wszystkich kategorii. 
- Degradacja części zespołów zabytkowych. 
- Zdegradowane centrum miasta. 
- Niezagospodarowane tereny powojskowe i kolejowe. 
- Niskie dochody ludności. 
- Wysoki poziom bezrobocia, szczególnie wśród kobiet. 
- Mała mobilność na rynku pracy naszych mieszkańców. 
- Brak umiejętności w zakresie nowoczesnych technik informatycznych wśród pracowników. 
- Słabo rozwinięta infrastruktura teleinformatyczna i usługi związane z rozwojem społeczeństwa 

informacyjnego 
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- Istnienie wielu grup i obszarów wykluczenia społecznego. 
- Brak infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i sportowej. 
- Niski poziom samoorganizacji i aktywności społecznej. 
 
7.3. Szanse 

- Rozwój WyŜszej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych równieŜ w kierunku uruchamiania 
kształcenia na potrzeby cywilne. 

- Rozwój infrastruktury o znaczeniu krajowym i międzynarodowym (modernizacja dróg 
krajowych Nr 48 i wojewódzkiej Nr 801). 

- Zagospodarowanie lotniska wojskowego w Dęblinie. 
- Modernizacja linii kolejowej i rozwój transportu kolejowego. 
- Poprawa stanu lokalnej infrastruktury drogowej. 
- Napływ zewnętrznych inwestorów – przygotowanie uzbrojonych stref inwestycyjnych, ulgi  

w podatkach lokalnych. 
- MoŜliwość współfinansowania  przedsięwzięć z funduszy unijnych. 
- Zagospodarowanie turystyczne gminy. 
- Zagospodarowanie na cele rekreacyjne dęblińskich rzek. 
- Rozwój gospodarki elektronicznej i innych technik społeczeństwa informacyjnego. 
- Dobre wykorzystanie środków unijnych. 
 
7.4. ZagroŜenia 

- Niekorzystne trendy demograficzne (ujemny przyrost naturalny, starzenie się ludności). 
- Opóźnienia w realizacji szybkich  krajowych tras komunikacyjnych. 
- Pogarszające się warunki do rozwijania przedsiębiorczości oraz niska skłonność ludności  

do prowadzenia działalności gospodarczej. 
- Coraz większe obciąŜanie samorządów lokalnych zadaniami bez zagwarantowania środków  

na ten cel. 
- Niewykorzystanie pomocy finansowej UE w obecnym okresie programowania. 
- Ograniczenie dofinansowania projektów ze środków unijnych (limitowanie środków). 
- Utrwalenie się w regionie obszarów bezrobocia oraz obszarów wykluczenia społecznego. 
- Odpływ wykształconej kadry z terenu miasta. 
- DuŜa inercja w zakresie wykorzystania gruntów Skarbu Państwa. 
- Brak wpływu samorządu na decyzje dotyczące wielu spraw miasta – ośrodki decyzyjne  

poza miastem (wojsko, kolej, województwo, powiat). 
- Likwidacja jednostek wojskowych. 
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III.  MISJA I WIZJA STRATEGII . 

1. Misja miasta 

Misja to generalny kierunek, w którym podąŜa dana jednostka samorządowa. Określa, co samorząd 
chce osiągnąć w załoŜonym przedziale czasowym. Misja to cel generalny, do którego będą dąŜyć 
władze samorządowe miasta Dęblin we współudziale ze wszystkimi instytucjami i organizacjami 
mogącymi mieć wpływ na rozwój miasta. 
Na podstawie identyfikacji kluczowych problemów,  które oddziaływują na rozwój miasta został 
określony generalny cel Strategii Rozwoju. Celem tym jest: 
 

Wzmocnienie potencjału rozwojowego miasta Dęblin we wszystkich 
dziedzinach oraz wzrost poziomu Ŝycia jego mieszkańców   

  

U podstaw tak określonego celu leŜy przekonanie, Ŝe jest on moŜliwy do zrealizowania przez 
samorząd miasta Dęblina, przy załoŜeniu efektywnego wykorzystania zasobów ludzkich, 
finansowych i organizacyjnych,  istniejących i planowanych do budowy zasobów infrastruktury 
technicznej i społecznej, zasobów przyrodniczych i kulturowych, a takŜe odpowiedniego 
gospodarowania przestrzenią publiczną. Cel ten moŜe być w pełni zrealizowany tylko przy 
znaczącym udziale dofinansowania ze środków zewnętrznych. 
 
 
2. Wizja miasta 

Wizja miasta to poŜądany stan przyszłości na koniec załoŜonego horyzontu czasowego.  
Strategia zakłada, Ŝe na koniec roku 2015 o naszym mieście będzie moŜna powiedzieć: 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dęblin to:  
− brama województwa Lubelskiego z dobrymi połączeniami komunikacyjnymi z całym 

krajem;  
− stolica polskich skrzydeł z dynamicznie rozwijającą się wojskowo-cywilną uczelnią 

lotniczą; 
− miasto wojskowe otwarte na wszystkich tutaj przybywających, chcących z Dęblinem 

związać swą przyszłość; 
− miasto z uporządkowaną gospodarką wodno-ściekową opartą o komunalne ujęcia wody 

i komunalną oczyszczalnię ścieków, w pełni skanalizowane;  
− miasto stwarzające przyjazny klimat dla prowadzenia działalności gospodarczej  

w kaŜdej branŜy, z wyznaczonymi i uzbrojonymi strefami inwestycyjnymi, miasto dąŜące 
do utworzenia specjalnych stref ekonomicznych; 

− miasto z bogatą ofertą rekreacyjno-turystyczną opartą o zagospodarowanie rzek 
przepływających przez Dęblin; 

− miasto z dobrą bazą oświatową, kulturalną i sportową, dbające o wszechstronny rozwój 
młodego pokolenia; 

− miasto z rozbudowaną infrastrukturą teleinformatyczną i usługami sprzyjającymi 
rozwojowi społeczeństwa informacyjnego, 

− miasto ze zrewaloryzowaną przestrzenią centrum (Rynek), stanowiącą podstawę  
do  wzbogacenia oferty z charakteru typowo handlowego równieŜ na usługi 
gastronomiczne, hotelowe, turystyczne; 

− miasto z odnowionymi osiedlami wielomieszkaniowymi . 
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IV. CELE STRATEGICZNE   
Na podstawie identyfikacji kluczowych problemów, które oddziaływają na rozwój miasta  
oraz uwzględniając misję miasta (cel generalny) i jego wizję  zostały wyznaczone 4 cele 
strategiczne  (obszary priorytetowe), które będą miały największy wpływ na realizację celu 
generalnego. 
Wyznaczony cel programu moŜliwy jest do osiągnięcia poprzez realizację niŜej wymienionych  
celów strategicznych: 
Cel 1. ZrównowaŜony rozwój gospodarczy 
Cel 2. ZrównowaŜony rozwój społeczny. 
Cel 3. Poprawa stanu środowiska. 
Cel 4. ZrównowaŜony rozwój przestrzenny i instytucjonalny. 
   
 
V. CELE OPERACYJNE ORAZ PROPONOWANE KIERUNKI DZIAŁA Ń 
 
V.1. Cel 1: ZrównowaŜony rozwój gospodarczy 

1. Tworzenie nowych miejsc pracy oraz podnoszenie kwalifikacji czynnych pracowników. 
1) Rozwój form aktywizacji bezrobotnych – organizacja staŜy absolwenckich, prac 

interwencyjnych oraz organizacja projektów szkoleniowych.  
2) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców naszego miasta, w tym takŜe 

pracujących. 
3) Stworzenie i stosowanie systemu ulg i zwolnień w podatkach lokalnych dla podmiotów 

gospodarczych. 
4) Utworzenie funduszu poręczeń kredytowych dla nowotworzonych podmiotów 

gospodarczych, wspólnie z powiatem (i np. LFR). 
5) Wspieranie organizacyjne nowotworzonych podmiotów gospodarczych. 
6) DąŜenie do tworzenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
7) Utrzymanie zakresu działalności jednostek wojskowych i przedsiębiorstw pracujących  

na rzecz wojska. 
 
2. Budowa i rozbudowa infrastruktury technicznej 

1) Przygotowanie uzbrojonych stref pod inwestycje. 
2) Poprawa stanu technicznego i budowa nowych dróg gminnych. 
3) Poprawa stanu technicznego dróg powiatowych. 
4) Modernizacja dróg krajowych (Nr 48) i wojewódzkich (Nr 801). 
5) Tworzenie miejsc obsługi ruchu przy drogach tranzytowych (stacje paliw, parkingi, 

gastronomia, sklepy). 
6) Wymiana urządzeń oświetlenia ulicznego i budowa nowego. 
7) Budowa kanalizacji teletechnicznej słuŜącej rozwojowi społeczeństwa informacyjnego. 
8) Budowa nowych przystanków komunikacji publicznej. 
9) Budowa nowego cmentarza komunalnego. 
10) Rozbudowa miejsc parkingowych w centrum miasta i na osiedlach mieszkaniowych. 

 
3. Zagospodarowanie  wolnych obiektów na terenie miasta 

1) Zagospodarowanie obiektu lokomotywowni i innych obiektów naleŜących do PKP. 
2) Zagospodarowanie obiektów na Os. Stawy (mieszkalne i uŜytkowe). 
3) SprzedaŜ nieruchomości gminnych na cele określone w planie zagospodarowania 

przestrzennego. 
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4. Promocja atrakcyjności inwestycyjnej miasta 

1) Promocja miasta w mediach regionalnych i krajowych. 
2) Promocja miasta na własnej stronie internetowej. 
3) Promocja ofert inwestycyjnych miasta w COI. 
4) Przygotowanie i rozesłanie ofert do potencjalnych inwestorów. 
5) Wykonanie tablic informacyjnych o mieście i ustawienie na parkingach przy drogach 

krajowych. 
 
 
V.2. Cel 2: ZrównowaŜony rozwój społeczny 

1. Podniesienie poziomu obsługi mieszkańców w oświacie, kulturze, ochronie zdrowia 
1) Rozwój WyŜszej Oficerskiej Szkoły Sił Powietrznych, jako uczelni zawodowej – 

utworzenie na bazie WSOSP uczelni cywilnej. 
2) Modernizacja i remonty obiektów szkolnych. 
3) Zapewnienie profili kształcenia zgodnie z potrzebami rynku i oczekiwaniami młodzieŜy. 
4) Zapewnienie odpowiedniej kadry dydaktyczno-wychowawczej. 
5) Stworzenie warunków dla organizacji przedszkoli i szkół społecznych. 
6) Zapewnienie odpowiedniej bazy lokalowej dla Miejskiego Domu Kultury oraz Miejskiej 

Biblioteki Publicznej. 
7) Modernizacja obiektu i poprawa wyposaŜenia Przychodni Miejskiej. 
8) Utrzymanie, poprawa wyposaŜenia i aktywizacja działalności świetlic osiedlowych. 
9) Utworzenie placówki muzealnej (w obiektach Twierdzy). 
10) Organizowanie imprez masowych dla promocji Miasta i mieszkańców. 

  
2. Poprawienie stanu bazy sportowo - rekreacyjnej miasta 

1) Budowa szkolnych i osiedlowych kompleksów sportowo-rekreacyjnych. 
2) Modernizacja obiektów sportowych KKS „Czarni”. 
3) Budowa ścieŜek rowerowych z miejscami do odpoczynku. 
4) Oznakowanie szlaków turystycznych. 
5) Budowa zbiornika rekreacyjnego (miejsce – moŜe jednak Irenka w rejonie Staw). 
6) Budowa ośrodka sportowo-rekreacyjnego nad Wisłą. 

 
3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego 

1) Budowa infrastruktury teleinformatycznej, w tym m.in. miejskiej sieci szerokopasmowej.   
2) Zapewnienie powszechnego dostępu do informacji elektronicznej poprzez m.in. utworzenie 

Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (TELECENTRA, INFOMATY, HOTSPOTY). 
3) Informatyzacja administracji publicznej oraz rozwój usług publicznych świadczonych 

drogą elektroniczną. 
4) Utworzenie interaktywnego systemu informacji turystycznej. 
5) Upowszechnianie wiedzy w zakresie zastosowania narzędzi i technologii informacyjno - 

komunikacyjnych mających na celu redukcję zjawiska „wykluczenia cyfrowego” (głównie 
poprzez szkoły oraz szkolenia organizowane przez Urząd Miasta). 

 
4. Poprawa stanu technicznego gminnego zasobu mieszkaniowego oraz budowa nowych 

budynków komunalnych 
1) Remonty budynków komunalnych. 
2) Budowa budynków socjalnych. 
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5. Poprawa bezpieczeństwa zbiorowego i osobistego mieszkańców 
1) Utrzymanie ochotniczej straŜy poŜarnej, wzbogacenie jej wyposaŜenia  

oraz sukcesywna wymiana taboru. 
2) Zabezpieczenie odpowiedniej ilości i stanu technicznego hydrantów przeciwpoŜarowych. 
3) Współpraca z Komendą Powiatową Państwowej StraŜy PoŜarnej – utworzenie posterunku 

PSP w Dęblinie. 
4) Współpraca z Policją – zwiększenie obsady etatowej, poprawa wyposaŜenia i taboru 

Komisariatu Policji w Dęblinie. 
5) Wprowadzenie monitoringu telewizyjnego w najbardziej zagroŜonych miejscach miasta. 
6) Prowadzenie akcji prewencyjnych  w zakresie bezpieczeństwa publicznego. 

 
6. Przeciwdziałanie patologii i wykluczeniu społecznemu 

1) Ułatwianie dostępności do obiektów i miejsc uŜyteczności publicznej osobom 
niepełnosprawnym. 

2) Prowadzenie i rozwój Warsztatów Terapii Zajęciowej. 
3) Utrzymywanie świetlic terapeutycznych, placówek wsparcia dziennego i innych otwartych 

form pomocy. 
4) Wyrównywanie szans rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieŜy na wszystkich 

szczeblach edukacji. 
5) Przeciwdziałanie uzaleŜnieniom zgodnie z uchwalonymi przez gminę programami. 
6) Promowanie zdrowego trybu Ŝycia i aktywnego wypoczynku. 

 
 
V.3. Cel 3: Poprawa stanu środowiska 
 
1. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta 

1) Dokończenie kanalizacji sanitarnej miasta. 
2) Uporządkowanie systemu zaopatrzenia miasta w wodę. 
3) Modernizacja istniejących ujęć i stacji uzdatniania wody. 
4) Wymiana istniejącej sieci wodociągowej z azbestu. 
5) Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej. 

 
2. Uporządkowanie gospodarki odpadami 

1) Zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości sprzętu do wywozu odpadów przez podmiot 
gminny. 

2) Sukcesywne wdraŜanie Strategii gospodarki odpadami – egzekucja zgodnego z planem 
działania podmiotów wykonujących takie usługi na terenie miasta. 

3) Prowadzenie przez gminę zorganizowanego odbioru śmieci z gospodarstw domowych  
i podmiotów gospodarczych. 

4) Skuteczne egzekwowanie obowiązku zawarcia umów przez mieszkańców na wywóz 
śmieci. 

5) Wprowadzenie segregacji odpadów komunalnych. 
6) Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci. 
7) Wymiana pokryć dachowych z azbestu. 

 
3. Poprawa  systemu zieleni urządzonej w mieście 

1) Renowacja istniejących parków. 
2) Urządzanie terenów zielonych przewidzianych w planie zagospodarowania przestrzennego 

gminy. 
3) Zakładanie i odnowa drzewostanu przy drogach. 
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4. Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców gminy 
1) Organizowanie róŜnego rodzaju akcji rozwijających świadomość ekologiczną (festyny, 

konkursy) głównie wśród młodzieŜy szkolnej. 
2) Promowanie i nagradzanie firm i gospodarstw rolnych działających ekologicznie. 
 

5. Ochrona cennych walorów przyrodniczych i krajobrazowych. 
 

V.4. Cel 4: ZrównowaŜony rozwój przestrzenny i instytucjonalny. 
 
1.   Uporządkowanie przestrzeni publicznej z zabezpieczeniem obszarów niezbędnych dla 

prawidłowego funkcjonowania miasta. 
1) Działania na rzecz przygotowania przez miasto terenów pod realizację określonych zadań  

wynikających z planów zagospodarowania przestrzennego - inwestycje (wykup terenów, 
doprowadzenie infrastruktury technicznej). 

2) Rewitalizacja centrum miasta. 
3) Rewitalizacja osiedli mieszkaniowych wielorodzinnych (Wiślana, Stawy, stare części Osiedli 

Lotnisko i 15 pp „Wilków” oraz rejon dworca PKP) 
4) Uporządkowanie własności dróg publicznych – przejęcie terenów od PKP, wojska osób 

fizycznych i prawnych. 
5) Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego na brakujących obszarach. 
6) Stała analiza miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich aktualizowanie. 

 
2. Rozwijanie poziomu zarządzania miastem 

1) Analiza sposobu zarządzania miastem i wdroŜenie nowych rozwiązań. 
2) Pozyskiwanie wyspecjalizowanej kadry. 
3) Doskonalenie umiejętności pozyskiwania środków pomocowych. 
4) Budowa zintegrowanego systemu informatycznego Urzędu Miasta i jego jednostek. 
5) Uproszczenie, w ramach obowiązujących przepisów, procedur w zakresie załatwiania spraw 

w urzędzie miasta i gminnych jednostkach organizacyjnych. 
6) Podnoszenie poziomu usług komunalnych świadczonych przez miejskie jednostki 

organizacyjne. 
7) Ustanowienie systemu sprawnego zarządzania infrastrukturą sportową i rekreacyjną, jej 

utrzymania oraz organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych. 
 
3. Uzyskanie wielosektorowego wsparcia dla działań władz gminnych 

1) Konsultowanie działań ze społecznością gminną (zebrania, komunikaty na tablicach ogłoszeń, 
informacja w prasie lokalnej i na stronie internetowej) 

2) Wspieranie inicjatyw mieszkańców. 
3) Kształtowanie poczucia więzi lokalnej mieszkańców. 
4) Utworzenie w Komisji Rady Miasta do spraw rozwoju regionalnego lub włączenie tej 

tematyki w zakres działania Komisji Gospodarki Przestrzennej i BudŜetu. 
5) Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi. 

 

V.5. Lista zadań inwestycyjnych, do zrealizowania według hierarchii waŜności (niezaleŜnie 
od inwestora).  

Niniejszy rozdział przedstawia listę zadań do realizacji, które mogą wpłynąć na poprawę sytuacji 
gospodarczej miasta, obejmującą zarówno zadania, których realizacja naleŜy bezpośrednio  
do kompetencji Miasta, jak i zadania naleŜące do innych instytucji (samorząd powiatowy  
i wojewódzki, administracja rządowa, przedsiębiorstwa, itp.). Dla przedsięwzięć nie naleŜących  
do zadań Miasta rolą organów Miasta jest inspirowanie i pomoc. Przedstawione są one  
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w kolejności uwzględniającą ich waŜność. NaleŜy jednak zaznaczyć, ze wszystkie te zadania są 
niezbędne do realizacji, a róŜnica potrzeby zadania na pozycji pierwszej i ostatniej jest minimalna.  

1. Zagospodarowanie wolnych nieruchomości na terenie miasta na potrzeby produkcji, usług, 
handlu – stworzenie miejsc pracy. Realizacja we współdziałaniu Miasta, właścicieli 
nieruchomości, podmiotów gospodarczych. 

2. Przygotowanie warunków do uruchomienia lotniska cywilnego (cargo) na bazie lotniska 
wojskowego w Dęblinie. Realizacja we współdziałaniu wojska, Miasta, samorządu 
województwa lubelskiego, powiatowego, okolicznych samorządów miejskich i gminnych. 

3. Modernizacja drogi krajowej Nr 48 z wyodrębnieniem miejsc obsługi ruchu drogowego (stacje 
benzynowe, parkingi, motele) – realizacja przez GDDKiA. 

4. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 801 (Warszawa – Dęblin – Puławy – Kazimierz),  
z wytyczeniem nowego jej przebiegu zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego oraz miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego. MoŜliwość udziału finansowego Miasta w realizacji inwestycji. Długość 
odcinka drogi według nowego przebiegu – ok. 5,4 km. 

5. Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Dęblin – Lublin – Dorohusk – realizacja przez PKP 
SA. 

6. Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej na terenie miasta . 
1) Budowa kanalizacji sanitarnej w centrum miasta – etap I. 
2) Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bankowej. 
3) Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego. 
4) Budowa kanalizacji sanitarnej do Os. Stawy. 
5) Budowa kanalizacji sanitarnej w Os. Jagiellońskim oraz Starówka i śdŜary. 
6) Dokończenie kanalizacji na Os. Mierzwiączka. 
7) Budowa kanalizacji na os. Rycice. 
8) Budowa kanalizacji na os. Michalinów i Wiślana-świca (nowa część). 
9) Wymiana sieci kanalizacyjnej na os. Wiślana (bloki) – [lub łącznie z pktem 8]. 
10) Budowa kanalizacji na os. Młynki. 
11) Budowa kanalizacji na Os. Masów. 
Realizacja przez Miasto. 

7. Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta. 
1) Rozbudowa i modernizacja ujęcia wody Jagiellońska. 
2) Budowa wodociągu do Os. Stawy. 
3) Budowa magistrali wodociągowej do os. Lotnisko. 
4) Budowa magistrali wodociągowej do zachodniej części miasta. 
5) Uzupełnienie sieci wodociągowej na brakujących odcinkach ulic (Nadrzeczna, 

Jagiellońska, Wiślana). 
Realizacja przez Miasto oraz Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie. 

8. Rewitalizacja centrum miasta (wymiana sieci wodociągowej, nowe nawierzchnie ulic, 
chodników, placów, odnowa budynków publicznych, parku, wytyczenie i budowa nowych ulic, 
wymiana oświetlenia ulicznego). 
Realizacja przez Miasto. 

9. Modernizacja dróg powiatowych: 
1) Ciąg drogowy: ulice Towarowa – Michalinowska – Wolności – Kościuszki. 
2) Ciąg drogowy: ulice Stawska – 1 Maja – Składowa.  
3) Ciąg drogowy: ul. Konopnickiej – Lipowa. 
4) Ciąg drogowy: ul. Krasickiego. 
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5) Ciąg drogowy: ul. Staromiejska. 
6) Ciąg drogowy: ul. Balonna. 

Realizacja we współdziałaniu Powiatu i Miasta. 

10. Budowa i modernizacja dróg gminnych: 
1) Ulice na osiedlu Wiślana – świca. 
2) Ulice na Osiedlu Jagiellońskim. 
3) Ulica Okrzei i Słoneczna. 
4) Ulice Pułaskiego, Słowackiego, Orzeszkowej, Hładuniaka, Polna, Śląska. 
5) Ulica Saperów. 
6) Ulice Urbanowicza i Trapezowa 
7) Ulice Ścibiora, Kowalskiego. 
8) Ulica Dworcowa,  Kolejowa. 
9) Ulice na Os. Masów. 
10) Ulica Ogrodowa wraz z drogą do ul. PCK. 
Realizacja przez Miasto. 

11. Modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę: 
1) Modernizacja obiektów ZSO wraz z budową Sali gimnastycznej i basenu. 
2) Kapitalny remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 2. 
3) Kapitalny remont budynku Przedszkola Nr 3. 
4) Docieplenie budynków oświatowych i remont elewacji. 
5) Budowa Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 3. 
Realizacja przez Miasto. 

12. Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej. 
Realizacja przez Miasto. 

13. Budowa szkolnych i osiedlowych kompleksów sportowo-rekreacyjnych 
Realizacja przez Miasto. 

14. Modernizacja stadionu przy ul. 15 pp „Wilków”. 
Realizacja przez Miasto i KKS „Czarni” 

15. Wytyczenie i budowa ulicy między ul. Bankową a 1 Maja. 
Realizacja przez Miasto 
 

16. Modernizacja budynku Przychodni Miejskiej oraz poprawa jej wyposaŜenia.  
Realizacja przez Miasto. 

17. Rozbudowa systemu ścieŜek rowerowych. 
Realizacja przez Miasto. 

18. Dostosowanie obiektów uŜyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych. 
Realizacja przez Miasto. 

19. Informatyzacja instytucji gminnych (sieć komputerowa, wymiana sprzętu). 
Realizacja przez Miasto. 

20. Rekultywacja wysypiska śmieci. 
Realizacja przez Miasto. 

21. Wymiana sieci elektrycznej rozdzielczej napowietrznej na kablową na obszarach o duŜej 
gęstości zabudowy, uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarach zabudowanych.  
Realizacja we współdziałaniu  Miasta i Zakładu Energetycznego. 

22. Wprowadzenie monitoringu telewizyjnego na terenie miasta. 
Realizacja przez Miasto 
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23. Budowa sieci telefonii przewodowej do Osiedla Stawy. 
Realizacja we współdziałaniu Miasta i TP S.A. lub Telekomunikacji Kolejowej 

24. Wprowadzenie systemu informacji turystycznej wizualnej (tablice informacyjne) oraz 
elektronicznej (Internet). 
Realizacja przez Miasto. 

25. Wymiana przystanków komunikacji publicznej na głównych ciągach komunikacyjnych.  
Realizacja przez Miasto. 

26. Sukcesywna wymiana znaków drogowych oraz oznakowania ulic, z godnie z projektem 
organizacji ruchu. 
Realizacja przez Miasto. 
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VI. ZGODNO ŚĆ ZE STRATEGICZNYMI DOKUMENTAMI  
 
Strategia Rozwoju Lokalnego Miasta Dęblin jest w pełni zgodna z dokumentami wyŜszego rzędu  
o charakterze strategicznym, w tym: 

• Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, gdzie głównym celem strategii jest podniesienie 
poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i rodzin – pełna 
zgodność z celem generalnym strategii naszego miasta. 
Priorytetami strategicznymi SRK są między innymi: 
− Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki; 
− Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej; 
− Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości; 
− Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa; 
− Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 
Priorytety te pokrywają się z załoŜeniami SRLMD 

• Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego 2007-2020, gdzie głównym celem strategii 
jest trwały i zrównowaŜony rozwój województwa, poprawa jakości Ŝycia mieszkańców, 
wykorzystanie wewnętrznych potencjałów rozwojowych, rozwój społeczeństwa 
informacyjnego. 

• Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, gdzie główny cel został określony 
następująco: 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.   

• Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego,  gdzie główny cel został 
określony jako Podniesienie konkurencyjności Lubelszczyzny prowadzącej do szybszego 
wzrostu gospodarczego oraz zwiększenia zatrudnienia z uwzględnieniem walorów 
naturalnych i kulturowych regionu, jak równieŜ z celami szczegółowymi: 
− Poprawa warunków inwestowania w województwie z poszanowaniem zasady 

zrównowaŜonego rozwoju, 
− Zwiększenie atrakcyjności Lubelszczyzny jako miejsca do zamieszkania, pracy  

i wypoczynku 
Większość przedstawionych w Strategii projektów inwestycyjnych jest przewidziana  
do aplikowania środków z RPO i spełnia jego kryteria. 

• Program Wojewódzki Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego dla Województwa 
Lubelskiego, gdzie celem generalnym jest transformacja społeczeństwa Lubelszczyzny 
w społeczeństwo informacyjne. 

• Strategia Rozwoju Powiatu Ryckiego, gdzie cel główny został określony jako 
Wykorzystanie potencjału rozwojowego Powiatu Ryckiego do podniesienia poziomu Ŝycia 
mieszkańców i wzmocnienia rozwoju społeczno-gospodarczego. 

• Dokumenty strategiczne na szczeblu miasta wymienione w części II rozdział 7.3 
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VII. SYSTEM WDRA śANIA I MONITOROWANIA  

1. Uwagi ogólne 
 
System wdraŜania Strategii Rozwoju Lokalnego Miasta Dęblin wynikać będzie z przyjętego 
systemu finansowania, tj.: 

• zgodnie tylko z przepisami polskimi, jeśli finansowanie jest tylko ze środków własnych; 
• zgodnie z zasadami wdraŜania pomocy strukturalnej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko; gminy 
korzystające ze środków finansowych funduszy strukturalnych UE są zobowiązane 
przestrzegać zasad i procedur wspólnotowych, które zostały określone w Rozporządzeniu  
z dnia 21 czerwca 1999 r. Nr 1260/1999 wprowadzającym ogólne przepisy odnośnie 
funduszy strukturalnych oraz rozporządzeniach odnoszących się do poszczególnych 
funduszy strukturalnych; 

• zgodnie ze szczególnymi zasadami określonymi w Mechanizmach Finansowych 
(Szwajcarskim i Norweskim). 

Poszczególne projekty będą wdraŜane w oparciu o zasady wydatkowania środków wg źródeł ich 
pochodzenia. W niektórych sytuacjach moŜe to oznaczać, Ŝe miasto korzystając z róŜnych źródeł 
finansowania będzie musiało sprostać wielu wymaganiom formalnym. Dotyczy to w szczególności 
odmiennych zasad wykorzystania środków pochodzących ze źródeł krajowych oraz środków 
pochodzących ze źródeł unijnych. 
Dla projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
beneficjent końcowy, którym w przypadku zadań określonych w Strategii Rozwoju Lokalnego 
będzie Miasto, jest stroną umowy podpisywanej z Instytucją Zarządzającą (Urząd Marszałkowski). 
Do obowiązków Miasta naleŜeć będzie: 
� przygotowanie projektu i złoŜenie wniosku, 
� zorganizowanie wyboru wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa  

o zamówieniach publicznych) i podpisanie umowy z wykonawcą projektu, 
� realizacja projektu i jego zakończenie w ustalonym terminie, 
� monitorowanie i raportowanie wdraŜania projektu, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. 
Nad prawidłowością wdraŜania Strategii Rozwoju Lokalnego nadzór pełnić będą dwa podmioty: 

� Zespół Zarządzający Strategią Rozwoju Lokalnego, 
� Instytucja WdraŜająca Strategię Rozwoju Lokalnego. 

 

2. Zarządzanie Strategią  Rozwoju Lokalnego Miasta Dęblin  
 
Funkcję zarządzającą i koordynującą w realizacji  Strategii Rozwoju Lokalnego będzie pełnił 
Zespół Zarządzający Strategią.  Planuje się, Ŝe w skład Zespołu wejdą niektórzy pracownicy 
Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych, w tym Burmistrz Miasta lub jego 
Zastępca, Sekretarz, Skarbnik, Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Inwestycji, Naczelnik 
Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym, Naczelnik Wydziału Oświaty. Zakres zadań 
Zespołu obejmować będzie między innymi:  
� ustalenie szczegółowych zasad realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego, 
� zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat postępów wdraŜania oraz przebiegu 

realizacji projektów w ramach Strategii, 
� zapewnienie zgodności realizacji Strategii z poszczególnymi dokumentami programowymi, 
� zapewnienie przygotowania i wdroŜenia Strategii działań w zakresie informacji  

i promocji Strategii, 
� przygotowanie rocznych raportów nt. wdraŜania Strategii, zbieranie informacji do rocznego 

raportu o nieprawidłowościach, 
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� przedkładanie rocznych raportów Radzie Miasta oraz wnioskowanie w sprawie ewentualnych 
zmian w Planie, 

� dokonanie oceny ex-post po zakończeniu realizacji Strategii. 
Funkcję wdraŜającą Strategię Rozwoju Lokalnego (Instytucja WdraŜająca) pełnił będzie Urząd 
Miasta Dęblin, a w szczególności Wydział Finansowy oraz Wydział Rozwoju Miasta i Inwestycji. 
Do jego zadań będzie naleŜało w szczególności: 
� przygotowywanie i składanie wniosków na realizację projektów ujętych w Strategii,  
� nadzór nad przepływem środków finansowych związanych z realizacją poszczególnych 

projektów i całej Strategii, 
� zapewnienie przestrzegania procedur zamówień publicznych, 
� sporządzenie wniosków o płatności na realizację projektów, 
� sporządzanie sprawozdań finansowych. 
 
 
3. Monitoring i ocena realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego 
 
Zgodnie w wymogami unijnymi wdraŜanie programów podlega monitorowaniu. Ma to zapewnić 
racjonalne, sprawne i efektywne wykorzystanie środków strukturalnych. Monitorowanie będzie 
polegać na systematycznym zbieraniu danych, raportowaniu i ocenie postępu i efektów 
realizowanego projektu. Ma ono na celu zapewnienie wczesnego dostrzeŜenia ewentualnych 
nieprawidłowości i zagroŜeń w realizacji i wprowadzenia korekt w celu ich wyeliminowania. 
W zakresie Strategii Rozwoju Lokalnego zakłada się dwa rodzaje monitoringu: 
− monitoring rzeczowy, 
− monitoring finansowy.  

Monitoring rzeczowy 
Celem monitoringu rzeczowego jest dostarczenie danych obrazujących postęp we wdraŜaniu 
poszczególnych projektów oraz efekty tych projektów.  
Rezultaty poszczególnych projektów zostały podzielone na dwie kategorie: 

 wskaźniki produktu  - odnoszą się one do rzeczowych efektów działalności. Liczone są 
w jednostkach materialnych lub monetarnych (np. długość zbudowanej drogi, długość 
wybudowanej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, wydajność oczyszczalni ścieków, itp.). 

 wskaźniki rezultatu  – odpowiadają one bezpośrednim i natychmiastowym efektom 
wynikającym z realizacji projektu. Takie wskaźniki mogą przybierać formę wskaźników 
materialnych (skrócenie czasu podróŜy, liczba skutecznie przeszkolonych, liczba wypadków 
drogowych, liczba gospodarstw, które uzyskały dostęp do drogi, itp.) lub finansowych 
(zwiększenie się środków finansowych sektora prywatnego, zmniejszenie kosztów 
transportu). 

Przy ocenie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego będą stosowane wskaźniki wynikające  
z dokumentów programowych, odpowiednie dla danego projektu. 

Monitoring finansowy 
Monitoring finansowy polegał będzie na ocenie finansowych aspektów realizacji Strategii 
Rozwoju Lokalnego i będzie podstawą do oceny efektywności wydatkowania środków. 
Ocenie podlegać będzie przede wszystkim: 
− zgodność zaangaŜowania  środków finansowych Miasta w realizację projektów objętych 

Strategią (kwotowo i procentowo), 
− zgodność dofinansowania ze środków unijnych zadań realizowanych w ramach Strategii 

(kwotowo i procentowo), 
− zgodność zaangaŜowania innych środków zewnętrznych z przyjętymi załoŜeniami w Strategii 

(kwotowo i procentowo). 
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Monitoring prowadzony będzie  w ramach kaŜdego realizowanego projektu dla dwóch typów 
wskaźników (produktu, rezultatu). Po zakończeniu kaŜdego roku budŜetowego Zespół 
Zarządzający Strategią przygotuje i przedstawi Radzie Miasta raport zbiorczy dla wszystkich 
projektów realizowanych w danym roku. 
Zakłada się, Ŝe po zakończeniu roku 2010 (równieŜ koniec kadencji Rady) Zespół dokona oceny 
stopnia realizacji Strategii i ewentualnie przedstawi wnioski w zakresie wprowadzenia zmian  
w Strategii. 
Na koniec obecnego okresu programowania Zespół przygotuje  raport zbiorczy dla wszystkich  
projektów realizowanych w latach 2008 – 2015.  
 
4. Promocja projektów objętych Strategią Rozwoju Lokalnego. 

Informacje związane  z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy unijnych będzie  
na bieŜąco przekazywana społeczności miasta Dęblin. Czynione to będzie podczas zebrań  
z mieszkańcami, posiedzeniach Rady Miasta i jej Komisji. Odpowiednie informacje będą równieŜ 
zamieszczane na gminnych tablicach ogłoszeń. 
Utrzymywany będzie stały kontakt z mediami lokalnymi i regionalnymi. Przewiduje się 
umieszczanie informacji we własnych materiałach reklamowych, w prasie lokalnej (powiatowej  
i wojewódzkiej), w telewizji regionalnej i radiu oraz na własnej stronie internetowej. 
Wszystkie materiały związane z wdraŜaniem projektów objętych dofinansowaniem z funduszy 
strukturalnych będą oznaczane  zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej, w tym logo Unii . 
Adresatami akcji promocyjnej będą: mieszkańcy miasta Dęblin i powiatu ryckiego, gminne 
jednostki organizacyjne, podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe, organizacje zawodowe, 
media. 
Odpowiedzialny za promocję projektów będzie Zespół Zarządzający Strategią Rozwoju. 
 
 



 
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DĘBLIN  2008 - 2015 

 75 

 
VIII. OCZEKIWANE WSKA ŹNIKI OSI ĄGNIĘĆ STRATEGII ROZWOJU 
LOKALNEGO  
 
Oczekuje się, Ŝe realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Miasta Dęblin w latach 2008 – 2015 
będzie stanowić znaczący krok w realizacji celu strategicznego, jakim jest „Wzmocnienie 
potencjału rozwojowego miasta Dęblin we wszystkich dziedzinach oraz wzrost poziomu Ŝycia jego 
mieszkańców”. 
Zakłada się, Ŝe w wyniku realizacji Strategii nastąpi: 
• wzrost liczby podmiotów gospodarczych, 
• wzrost zatrudnienia w podmiotach gospodarczych, 
• utrzymanie miejsc pracy w funkcjonujących zakładach produkcyjno-usługowych, 
• zmniejszenie stopy bezrobocia, 
• wzrost liczby miejsc pracy, 
• wzrost liczby inwestorów zewnętrznych, 
• wzrost długości ulepszonych dróg publicznych na terenie miasta, 
• skrócenie czasu podróŜy, 
• dokończenie kanalizacji miasta, 
• poprawa stanu bazy oświatowej, kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej, 
• uporządkowanie zaopatrzenia w wodę 
• zwiększenie dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz wykorzystania technik 

informacyjnych. 
 
Przy załoŜeniu pełnej realizacji zadań określonych w rozdziale IV „Realizacja zadań i projektów” 
na lata 2008– 2015 wartości poszczególnych wskaźników przedstawiałyby się następująco: 
 
1. Wskaźniki produktu: 

• Długość wybudowanych i zmodernizowanych dróg – 46,0 km, w tym: 
− długość zmodernizowanych dróg krajowych – 5,2 km; 
− długość zmodernizowanych dróg wojewódzkich – 5,0 km; 
− długość zmodernizowanych dróg powiatowych – 12,5 km; 
− długość wybudowanych i zmodernizowanych dróg gminnych o nawierzchni 

bitumicznej – 25,3 km. 
• Długość wybudowanej sieci wodociągowej – 13,0 km. 
• Długość nowej sieci kanalizacyjnej – 54,7 km. 
• Długość nowej sieci oświetlenia ulicznego – 4,8 km. 
• Liczba wyremontowanych obiektów oświatowych – 3. 
• Liczba zmodernizowanych obiektów kultury – 2.  
• Liczba wybudowanych obiektów sportowych – 7. 
• Liczba zmodernizowanych obiektów sportowych – 1. 
• Liczba wybudowanych obiektów rekreacyjnych – 2. 
• Liczba zrewitalizowanych obszarów – 2. 
• Liczba nowych cmentarzy – 1. 
• Liczba przygotowanych stref inwestycyjnych – 2. 
• Liczba systemów informacji turystycznej – 1. 
• Liczba miejskich systemów informatycznych – 1. 
• Liczba publicznych punktów dostępu do Internetu – 30. 
• Liczba nowych mieszkań socjalnych – 10. 

 



 
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DĘBLIN  2008 - 2015 

 76 

2. Wskaźniki rezultatu: 
• Liczba gospodarstw domowych, które uzyskały dostęp do nowowybudowanych  

i zmodernizowanych dróg. 
• Liczba podmiotów gospodarczych, których siedziby uzyskały dostęp  

do nowowybudowanych bądź zmodernizowanych dróg. 
• Liczba gospodarstw domowych podłączonych do nowej sieci wodociągowej. 
• Przyrost długości sieci wodociągowej. 
• Zwiększenie ilości  ścieków przyjętych do oczyszczania. 
• Liczba gospodarstw domowych podłączonych do sieci kanalizacyjnej. 
• Liczba podmiotów gospodarczych i instytucji podłączonych do sieci kanalizacyjnej. 
• Powierzchnia terenów inwestycyjnych objętych działaniem sieci kanalizacyjnej. 
 

Przyjęte wyŜej oczekiwane wskaźniki osiągnięć Strategii Rozwoju Lokalnego są wskaźnikami 
optymistycznymi przy załoŜeniu realizacji wszystkich zamierzeń w niej ujętych. NaleŜy jednak 
liczyć się z tym, Ŝe nie wszystkie zamierzenia da się zrealizować.  
 
NaleŜy przyjąć, Ŝe oczekiwania zostaną spełnione, jeŜeli zamierzenia określone w Strategii 
zostaną zrealizowane w 50%. 
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IX. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA  
 
1. Uwagi ogólne  

Z analizy sytuacji finansowej Miasta wynika, Ŝe realizacja zadań wyłącznie z budŜetu własnego 
nie doprowadzi do szybkiej poprawy sytuacji.  
W celu zdynamizowania rozwoju Miasta konieczne jest wykorzystanie w szerokim zakresie 
dostępnych funduszy z Unii Europejskiej, w tym w szczególności w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Programu Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko oraz innych funduszy pomocowych (np. Norweski Mechanizm Finansowy, czy teŜ 
przygotowywany Szwajcarski Mechanizm Finansowy), a takŜe fundusze centralne i wojewódzkie. 
Niniejszy rozdział przedstawia zasady finansowania projektów i zadań inwestycyjnych  
wymienionych w rozdziale III. Zgodnie z przyjętymi załoŜeniami projekty zakwalifikowane  
do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  mogą być 
dofinansowane w wysokości do 85% środków publicznych przewidzianych na realizację zadania,  
z tym Ŝe przewiduje się kwotowe limity dofinansowania. 
Strategia, jako dokument dotyczący całości rozwoju miasta określa równieŜ zadania,  których 
realizacja naleŜy do obowiązków innych podmiotów. W związku z tym równieŜ finansowanie 
będzie następowało nie tylko z budŜetu miasta i środków pozyskanych przez miasto. 
Zakłada się więc, Ŝe niektóre przedsięwzięcia realizowane na terenie miasta finansowane będą: 

• z budŜetu państwa – modernizacja drogi krajowej, 
• z budŜetu województwa – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 801, 
• z budŜetu powiatu – modernizacja dróg powiatowych, 
• z funduszy celowych (np. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), 
• ze środków prywatnych – przedsięwzięcia biznesowe. 

W przypadku inwestycji i zadań prowadzonych przez miasto zadania są w całości finansowane  
ze środków publicznych. 
W budŜecie muszą być jednak zabezpieczone środki na całość zadania w roku budŜetowym 
poniewaŜ dofinansowanie z funduszy unijnych następuje na zasadzie refundacji juŜ poniesionych 
(opłaconych wydatków), a procedura jest kilkumiesięczna. 
W związku z powyŜszym, przynajmniej przy finansowaniu pierwszych inwestycji, konieczne 
będzie posiłkowanie się kredytem w celu zapewnienia moŜliwości opłacenia naleŜności. 
Analizując budŜety miasta z minionych lat i biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia bieŜącego 
funkcjonowania Miasta, przyjęto, Ŝe na zadanie inwestycyjne będzie przeznaczane corocznie  
ok. 4.500.000 do 5.000.000 zł, ze środków własnych  a więc ok.  12% wydatków budŜetu. Wydaje 
się, Ŝe jest to załoŜenie realne. 
Przedstawiony w tym rozdziale plan finansowy przyjęto na podstawie cen i kosztów roku 2007  
i będą one odpowiednio modyfikowane w budŜetach na poszczególne lata. 
 
2. Programy unijne, z których moŜe być dofinansowana realizacja Strategii Rozwoju 
 
Niektóre z zadań określonych w niniejszej Strategii mogą być osiągane przy pomocy wsparcia 
finansowego funduszy strukturalnych, a w szczególności w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPO WL). 
Celem RPO WL jest podniesienie konkurencyjności regionu prowadzące do szybszego wzrostu 
gospodarczego, zwiększenia zatrudnienia oraz poprawy spójności społecznej, gospodarczej  
i przestrzennej województwa. 
Dęblin będzie mógł takŜe sięgać po środki w ramach krajowego Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko. 
Miasto moŜe przede wszystkim korzystać z dofinansowania na zadania związane z budową  
i modernizacją infrastruktury technicznej oraz społecznej w ramach RPO WL, a w zakresie sieci 
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kanalizacji sanitarnej równieŜ z PO IiŚ. Zakłada się, Ŝe środki z funduszy unijnych będą podstawą 
do dynamiczniejszego rozwoju miasta i zniwelowania zapóźnień w zakresie wyposaŜenia miasta  
w infrastrukturę techniczną i społeczną.  
 
2.1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego. 
 
Układ osi priorytetowych i działań RPO WL 2007- 2013 wynikający z negocjacji z Komisją 

Europejską w dniu 24 maja 2007 r. 
 
Oś priorytetowa 1  Przedsiębiorczość i innowacje (242,73 mln € ) 

1.1.Dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw (231,17 mln €) 
1.1.1.Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw (23,12 mln €) 
1.1.2.Dotacje inwestycyjne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (69,35 mln €) 
1.1.3.Dotacje inwestycyjne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie 

przedsięwzięć innowacyjnych (69,35 mln €) 
1.1.4.Dotacje inwestycyjne w zakresie odnawialnych źródeł energii (23,12 mln €) 
1.1.5.Dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw turystycznych (46,23 mln €) 

1.2.Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach (5,78 mln €) 
1.3.Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo (5, 78 mln €) 
 
Oś priorytetowa  2   Infrastruktura ekonomiczna (75,13 mln € ) 

2.1. Instrumenty poŜyczkowe i poręczeniowe dla przedsiębiorstw (34,68 mln €) 
2.1.1. Dokapitalizowanie i tworzenie funduszy poŜyczkowych (23,12 mln €) 
2.1.2. Dokapitalizowanie i tworzenie funduszy poręczeń kredytowych (11,56 mln €) 

2.2. Regionalna infrastruktura B+R (15,02 mln €) 
2.3. Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy (17,34 mln €) 
2.4. Marketing gospodarczy (8,09 mln €) 
 
Oś priorytetowa 3  Atrakcyjno ść obszarów miejskich i tereny inwestycyjne (69,35 mln €) 

3.1. Tworzenie terenów inwestycyjnych (18,49 mln €) 
3.2. Rewitalizacja miast i zdegradowanych obszarów zurbanizowanych (50,86 mln €) 
 
Oś priorytetowa 4  Społeczeństwo informacyjne (57,79 mln €) 

4.1. Społeczeństwo informacyjne (57,79 mln €) 
 
Oś priorytetowa  5  Transport (260,07 mln €) 

5.1. Regionalny układ transportowy (69,35 mln €) 
5.2. Lokalny układ transportowy (98,25 mln €) 
5.3. Miejski transport publiczny (23,12 mln €) 
5.4. Transport kolejowy (36,99 mln €) 
5.5. Transport lotniczy (32,36 mln €) 
 
Oś priorytetowa 6 Środowisko i czysta energia (156,04 mln €) 

6.1. Ochrona i kształtowanie środowiska (138,70 mln €) 
6.2. Energia przyjazna środowisku (17,34 mln €) 
 
Oś priorytetowa 7 Kultura, turystyka i współpraca mi ędzyregionalna (109,81 mln €) 

7.1. Infrastruktura kultury i turystyki ( 98,25 mln €) 
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7.2. Promocja kultury i turystyki ( 5,78 mln €) 
7.3. Współpraca międzyregionalna ( 5,78 mln €) 
  
Oś priorytetowa 8 Infrastruktura społeczna (152,57 mln €) 

8.1. Edukacja i sport ( 94,78 mln €) 
8.1.1 Infrastruktura dydaktyczna i społeczna szkół wyŜszych ( 31,21 mln €) 
8.1.2 Infrastruktura szkolna i sportowa ( 63,57 mln €) 

8.2. Ochrona zdrowia ( 53,46 mln €) 
8.3  Pomoc społeczna (4,33 mln €) 
 
Oś priorytetowa 9 Pomoc techniczna (32,36 mln €) 

9.1. Wsparcie wdraŜania RPO ( 28,89 mln €) 
9.2. Informacja i promocja RPO ( 3,47 mln €) 
 
Łączna alokacja ze środków UE dla RPO w latach 2007 – 2013 wynosi 1 155,85 mln € 
 
 
2.2. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
 
Oś priorytetowa I:  Gospodarka wodno-ściekowa 

W ramach osi priorytetowej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej wspierane będą głównie 
przedsięwzięcia zmierzające do zapewnienia skutecznych efektywnych systemów zbierania  
i oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracjach powyŜej 15 tys. RLM. W przypadku 
projektów, w których występuje tylko jeden beneficjent środków oraz projekt dotyczy 
kompleksowego rozwiązania problemów gospodarki wodno-ściekowej na danym obszarze, 
dopuszcza się włączenie do zakresu przedsięwzięcia zadań realizowanych w aglomeracjach  
o RLM od 2 tys. do 15 tys. 
Projekty te dotyczyć będą takŜe wyeliminowania ze ścieków niektórych substancji 
niebezpiecznych bezpośrednio zagraŜających Ŝyciu i zdrowiu ludzi, dotrzymywania bezpiecznych 
wskaźników emisyjnych w odniesieniu do pozostałych substancji zagraŜającym ekosystemom 
wodnym. 
W przypadku realizacji kompleksowych projektów, istnieje moŜliwość włączenia w projekt zadań 
dotyczących zaopatrzenia w wodę oraz budowy kanalizacji deszczowej, pod warunkiem 
przyczyniania się do realizacji dyrektywy 91/271/EWG. Nie przewiduje się natomiast 
współfinansowania indywidualnych projektów dotyczących zaopatrzenia w wodę lub budowy 
kanalizacji deszczowej.  
Wsparcie w ramach osi priorytetowej otrzyma równieŜ przygotowanie dokumentacji niezbędnej  
do wnioskowania i realizacji przedsięwzięcia (dokumentacja techniczna dla projektów). 
W ramach Programu ustalono 25 inwestycji kluczowych, które mają promesę na dofinansowanie. 
Pozostałe projekty będą dofinansowywane w drodze konkursów. 
Zakłada się, Ŝe z tego Programu będzie finansowana rozbudowa kanalizacji na terenie miasta 
Dęblin. 
 
3. Inne programy pomocowe 
 
3.1. Norweski Mechanizm Finansowy  
MoŜliwość dofinansowania w zakresie: 

- rozbudowa miejskich systemów ciepłowniczych w celu eliminowania źródeł niskiej emisji, 
- zastąpienie przestarzałych źródeł energii cieplnej nowoczesnymi (w tym likwidacja 

przestarzałych kotłowni węglowych), 
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- termomodernizacja budynków uŜyteczności publicznej, 
- budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, 
- budowa sieci kanalizacyjnych, 
- wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, 
- działania na rzecz poprawy poziomu edukacji ekologicznej, 
- rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne obiektów historycznych i zespołów 

zabytkowych, 
- rewitalizacja historycznych obszarów miejskich, 
- rewitalizacja obiektów poprzemysłowych o wysokiej wartości historycznej na cele 

kulturalne, 
- renowacja, ochrona i zachowanie miejsc pamięci i martyrologii, 
- promowanie szkoleń zawodowych dla pracowników administracji samorządowej, 
- wspieranie doradztwa i informacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz 

sektora pozarządowego, 
- modernizacja usług administracji centralnej i samorządowej przy wykorzystaniu 

technologii informatycznych, 
- wspieranie współpracy władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi, 
- promocji zdrowia i programów profilaktyki, 
- integracji dzieci niepełnosprawnych z pełnosprawnymi, 
- tworzenia ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej, 
- podnoszenia dostępności i jakości usług medycznych. 

 
3.2. Szwajcarsko-Polski Program Współpracy 
Nowy Program, który będzie dostępny od 2008 r. MoŜliwe będzie dofinansowanie następujących 
przedsięwzięć: 

• bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform:  
o inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo 

rozwiniętych;  
o zwiększenie ochrony wschodnich granic Unii Europejskiej; 

• środowisko i infrastruktura:  
o odbudowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury środowiskowej oraz poprawa 

stanu środowiska (m.in. zarządzanie odpadami stałymi, systemy energii 
odnawialnej, poprawa wydajności energetycznej);  

o poprawa publicznych systemów transportowych;  
o bioróŜnorodność i ochrona ekosystemów oraz wsparcie transgranicznych inicjatyw 
środowiskowych; 

• sektor prywatny:  
o poprawa środowiska biznesowego i dostępu do kapitału dla małych i średnich 

przedsiębiorstw (MŚP);  
o rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP; 

• rozwój społeczny i zasobów ludzkich:  
o ochrona zdrowia (m.in. profilaktyka i kampanie promocji zdrowia oraz poprawa 

opieki społecznej);  
o badania i rozwój (m.in. Fundusz Stypendialny, projekty badawcze). 
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X. KRÓTKI OPIS KONSULTACJI SPOŁECZNYCH  
 
Przyjęty przez Burmistrza Miasta Dęblin projekt Strategii Rozwoju Lokalnego Miasta Dęblin 
został poddany konsultacjom społecznym. 
Projekt, w dniu 3 kwietnia 2008 r. został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta 
Dęblin (www.deblin.pl) oraz przekazany radnym i przewodniczącym zarządó Osiedli. 
Do dnia 15 kwietnia 2008 r. moŜna było składać uwagi drogą pisemną i elektroniczną. 
W tym terminie do Urzedu Miasta wpłynęło 8 wniosków, które zostały rozpatrzone i w większości 
zaakceptowane. 

Lp. Data wpływu Treść wniosku Opinia Burmistrza Decyzja Rady 
Miasta 

1. 11.04.2008 r. 
Ujęcie w Strategii budowy dróg na 
Rycicach - ulice Stara i Nowa 
łącznie z ulicą Kolejową 

Wniosek zasadny. 
Nie moŜna modernizować ul. 
Kolejowej bez dokończenia 
modernizacji ul. Nowej.  
Propozycja ujęcia do Strategii. 

 

2. 14.04.2008 r. 
Zapomniano o drogach i zatokach 
parkingowych na Os. Wiślana 
Wysoka 

Wniosek niezasadny 
W WPI pkt. I poz. 13 na rok 2008 
ujęto Budowa drogi na Os. Wiślana 
wzdłuŜ bloków 31 – 27. Ta 
inwestycja zakończy proces 
modernizacji dróg na Os. Wiślana. 
Na lata 2009-2010 ujęto zadanie 
Rozbudowa miejsc parkingowych na 
os. Wiślana (pkt. I poz. 32). 

 

3. 14.04.2008 r. 
Pozyskanie działek pod osiedlowy 
parking dla samochodów na 
Osiedlu Wiślana. 

Opinia negatywna. 
Miasto będzie realizowało zadanie 
w zakresie zwiększenia miejsc 
parkingowych w pasach drogowych 
(pkt I.32 WPI).  
Miasta obecnie nie stać na wykup 
gruntów i tworzenie odrębnych 
parkingów osiedlowych.  

 

4. 14.04.2008 r. 

Pozyskać pomieszczenie na 
świetlicę osiedlową na Os. Wiślana 
z centrum internetowym; w 
przyszłości stworzenie darmowego 
bezprzewodowego dostępu do 
internetu (HOT-SPOT). 

Opinia negatywna. 
Nie widzę zasadności tworzenia 
dodatkowej świetlicy osiedlowej, w 
sytuacji gdy w niedalekiej 
odległości jest (i będzie) siedziba 
MDK. 
Sprawa punktu dostępu do Internetu 
będzie rozpatrzona w projekcie pod 
nazwą Rozbudowa infrastruktury 
teleinformatycznej w mieście Dęblin 
(pkt I.20 WPI) 
 

 

5. 14.04.2008 r. 

Włączenie do składu Zespołu 
Zarządzającego radnych z Komisji 
Gospodarki Przestrzennej i 
BudŜetu oraz Komisji Rewizyjnej. 

Wydaje się, Ŝe radni jako 
członkowie organu stanowiącego i 
kontrolnego nie powinni być w 
Zespole typowo wykonawczym.  
Rada i jej Komisje z mocy swoich 
uprawnień będą miały stały dostęp 
do informacji w zakresie realizacji 
Strategii oraz moŜliwość kontroli. 

 

6. 14.04.2008 r. Ująć budowę basenu  

Wniosek zasadny. 
Propozycja budowy basenu przy 
ZSO. 
Rozszerzyć zakres projektu ujętego 
w pkcie I.24 WPI. 
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7. 15.04.2008 r. 

Ująć odrębnie magistralę 
wodociągową do Os. Lotnisko w 
związku z projektem 
przygotowywanym przez MZGK 

Wniosek zasadny. 
Projekt ujęty w pkcie I. 46 WPI 

 

8. 15.04.2008 r. 

Włączenie do Strategii punktu  
Podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych mieszkańców 
naszego miasta, w tym takŜe 
pracujących 

Wniosek zasadny. 
Zapis zostanie ujęty w Strategii. 

 

 
W dniu 16 kwietnia 2008 r. odbyło się w Urzędzie Miasta spotkanie mające na celu przybliŜenie 
istoty Strategii, procesu jej powstawania oraz celów  zadań w niej zawartych. 
W spotkaniu uczestniczyli: 

− radni Rady Miasta Dęblin 
− radni Rady Powiatu Ryckiego reprezentujący Dęblin, 
− przewodniczący Zarządów Osiedli, 
− dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, 
− przedstawiciele wojska w tym Komendy WyŜszej Oficerskiej Szkoły Sił Powietrznych, 
− przedstawiciele szkół średnich, 
− mieszkańcy 
− pracownicy Urzędu Miasta Dęblin. 

 
W trakcie spotkania omówiony został  szczegółowo projekt Strategii, w tym zadania ujęte w 
Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. W dyskusji zgłoszono 7 wniosków: 
 

Lp. Data wpływu Treść wniosku Opinia Burmistrza Decyzja Rady 
Miasta 

1. 16.04.2008 
Wyodrębnienie w strukturach 
organizacyjnych miasta stanowiska 
(komórki) ds. sportu i rekreacji 

Opinia pozytywna. Dodano zapis 
(str. 67) 
Ustanowienie systemu sprawnego 
zarządzania infrastrukturą sportową 
i rekreacyjną, jej utrzymania oraz 
organizacją imprez sportowo-
rekreacyjnych 

 

2. 16.04.2008 r. 
Ująć rewitalizację ul. 
Rogowskiego 

Opinia pozytywna. 
Wniosek ujęto jako stara część Os. 
Lotnisko. 
Szczegóły do ustalenia w Programie 
Rewitalizacji Miasta 

 

3. 16.04.2008 r. 
Ująć drogę łączącą ul. 
Urbanowicza i Kowalskiego z ul. 
Krasickiego 

Wniosek zasadny 
Rozszerzono zadanie ujęte w pkcie 
XI.1.10 

 

4. 16.04.2008 r. 

Dodać zapis o wyodrębnieniu 
terenów inwestycyjnych przy 
planowanym nowym przebiegu 
drogi wojewódzkiej Nr 801 

Ogólne zapisy istnieją w Strategii.  
Wniosek do mpzp 

 

5. 16.04.2008 r. 
Dodać opracowanie koncepcji 
budowy zbiornika na rzece Wieprz 

Opinia pozytywna. 
Wniosek ujęto w pcie XI.2. 15 WPI 

 

6. 16.04.2008 r. 
Budowa drogi od ul. 15 pp Wilków 
(DK Nr 48) do Młynek 

Wniosek zasadny. 
Opinia negatywna ze względu na 
brak mpzp. 
Rozpatrzeć przy zmianach planu. 

 

7. 16.04.2008 r. 
Modernizacja dróg gminnych na 
Os. 15 pp Wilków 

Opinia negatywna. 
Propozycje zbyt szczegółowe aby 
rozpatrywać je przy Strategii. 
Pośrednio ujęte w rewitalizacji Os. 
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XI. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY  
 
1. Projekty inwestycyjne planowane do rozpoczęcia do roku 2010 

 
1. Budowa kanalizacji podciśnieniowej – zlewnia Nr 1 (etap I) 

 zakres – budowa pompowni ścieków, budowa kolektorów ściekowych o łącznej długości 
6.754 m w ulicach: Okólna, Grunwaldzka, Rynek, PCK, Prosta, Wąska, śabia, 
Niepodległości, część 1 Maja 

 inwestycja zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin 
 realizacja  w latach: 

− 2007 r.  –  wykonanie rzeczowe 
− 2008 r. -  rozliczenie zadania 

 oczekiwane rezultaty –  włączenie do sieci kanalizacji sanitarnej ok. 150 gospodarstw 
domowych oraz obiektów uŜyteczności publicznej w centrum miasta; liczba osób 
korzystających z kanalizacji – ok. 1.300, ilość odbieranych ścieków – 104 m3 na dobę 

 podmioty uczestniczące we wdraŜaniu: miasto Dęblin, MZGK Dęblin. 
 koszt –  3.902.865 zł + 500.000 zł 
 Finansowanie: 

- ZPORR –  2.767.743 zł, 
- budŜet państwa – 369.032 zł  
- budŜet miasta – 766.090 zł,  

 dodatkowe przyłącza realizowane w 2008 r. – 500.000 zł. 
 

2. Budowa kanalizacji podciśnieniowej w ulicy Piłsudskiego 

 zakres – budowa kolektora sanitarnego o łącznej długości 369 m (18 przyłączy)  
wraz z odtworzeniem nawierzchni na całej szerokości ulicy 

 inwestycja zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin 
 realizacja  w latach: 

− 2007 r.  – wykonanie kolektora 
− 2008 r. -  wykonanie przyłączy 

 oczekiwane rezultaty –  przyłączenie do sieci kanalizacyjnej budynków  
przy ul. Piłsudskiego 

 podmioty uczestniczące we wdraŜaniu: miasto Dęblin, MZGK Dęblin. 
 koszt –  300.000 zł 
 Finansowanie: 

- budŜet miasta – 300.000 zł. 
 

3. Budowa kanalizacji podciśnieniowej w ulicy Bankowej 

 zakres – budowa kolektora sanitarnego o łącznej długości 234  m (9 przyłączy)   
 inwestycja zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin 
 realizacja  w latach: 

− 2007 r.  – wykonanie kolektora  
− 2008 r. -  wykonanie przyłączy 

 oczekiwane rezultaty –  przyłączenie do sieci kanalizacyjnej budynków przy części  
ul. Bankowej (w tym bloki) 

 podmioty uczestniczące we wdraŜaniu: miasto Dęblin, MZGK Dęblin. 
 koszt – 150.000 zł 
 Finansowanie: 

- budŜet miasta – 150.000 zł. 
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4. Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę  

na terenie aglomeracji Dęblin 

 zakres – dokończenie budowy kanalizacji na obszarze miasta (osiedla Starówka, śdŜary, 
Jagiellońskie, Stawy, Rycice, Mierzwiączka, Michalinów, Masów, Młynki), budowa 
magistrali wodociągowej do Os. Lotnisko i os. Wiślana; budowa kanalizacji  
w miejscowości StęŜyca, budowa sieci wodociągowych w miejscowościach Długowola, 
Pawłowice, Piotrowice, Paprotnia 

 inwestycja zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin 
 realizacja  w latach 2008 - 2015: 

− budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej zlewnia Nr I – II etap w Dęblinie –  
os. Jagiellońskie, śdŜary, Starówka, Mierzwiączka, Rycice – ok. 26 km (2008-2011) 

− dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w ul. Bankowej – ok. 0,3 
km (2008 r.) 

− budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej zlewna Nr 2 w Dęblinie –  
os. Michalinów, Wiślana – ok.11 km (2010 – 2012)   

− budowa kanalizacji sanitarnej (ok. 3,9 km) i sieci wodociągowej (3,5 km) do Os. Stawy 
(2008 - 2009) 

− Budowa kanalizacji sanitarnej Os. Młynki - 1 km (2013 – 2015) 
− Budowa kanalizacji sanitarnej Os. Masów – 3,3 km (2013 – 2015) 
− Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej – 1,5 km (2014) 
− Wymiana sieci wodociągowej w ul. Warszawskiej i Niepodległości – 1,4 km (2008) 
− Budowa magistrali wodociągowej z ujęcia Jagiellońska do Os. Lotnisko – 4 km (2009) 
− Budowa magistrali wodociągowej z ujęcia Jagiellońska do Os. Wiślana – 3,7 km (2010 

– 2013) 
− Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Długowola, Pawłowice, Piotrowice, 

Paprotnia (2008 – 2009) 
− Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości StęŜyca (2009 – 2010) 

 oczekiwane rezultaty –  dokończenie kanalizowania miasta Dęblin oraz miejscowości 
StęŜyca, zabezpieczenie dostaw dobrej jakości wody do Osiedla Lotnisko w Dęblinie, 
poprawa bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę (spięcie dwóch ujęć wody w jeden system), 
zabezpieczenie dostaw wody z wodociągu dla 4 miejscowości gminy StęŜyca 

 podmioty uczestniczące we wdraŜaniu: miasto Dęblin, gmina StęŜyca, MZGK Dęblin. 
 koszt –  65.148.000 zł 
 Finansowanie: 

- PO IiS – 48.861.000 zł, 
- WFOŚiGW – 6.514.800 zł 
- budŜet miasta Dęblin – 7.777.500 zł,  
- budŜet gminy StęŜyca – 1.994.700 zł. 
 

5. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Hładuniaka i boczna Stawskiej 

 zakres – budowa sieci kanalizacyjnej o długości ok. 250 m 
 inwestycja zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin 
 realizacja  w 2008 r. 
 oczekiwane rezultaty –  podłączenie do sieci kanalizacyjnej  nieruchomości w tych ulicach 
 podmioty uczestniczące we wdraŜaniu: miasto Dęblin, MZGK Dęblin. 
 koszt –  100.000 zł 
 Finansowanie: 

- budŜet miasta – 100.000 zł. 
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6. Budowa sieci wodociągowej w ul. Nadrzecznej 

 zakres – budowa sieci wodociągowej o długości ok. 200 m 
 inwestycja zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin 
 realizacja  w roku 2008 
 oczekiwane rezultaty – podłączenie do sieci wodociągowej nieruchomości  

w ul. Nadrzecznej 
 podmioty uczestniczące we wdraŜaniu: miasto Dęblin, MZGK Dęblin. 
 koszt –  50.000 zł 
 Finansowanie: 

- budŜet miasta – 50.000 zł. 
 
7. Budowa sieci wodociągowej w os Wiślana-świca (nowa część) wraz z doprowadzeniem 

sieci w rejon planowanego osiedla przy drodze nazywanej Zagórze 

 zakres – budowa sieci wodociągowej o długości ok. 500 m 
 inwestycja zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin 
 realizacja  w roku 2009 
 oczekiwane rezultaty –  podłączenie do sieci wodociągowej  nieruchomości w Osiedlu 
 podmioty uczestniczące we wdraŜaniu: miasto Dęblin, MZGK Dęblin. 
 koszt –  50.000 zł 
 Finansowanie: 

- budŜet miasta – 50.000 zł.  
 
8. Budowa kanalizacji deszczowej w mieście 

 zakres – budowa sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z opracowaną koncepcją 
 inwestycja zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin 
 realizacja  w latach: 

− 2008 r. -  przygotowanie koncepcji  
− 2009 r. – przygotowanie dokumentacji 
− 2010 r. -  roboty budowlane 
− 2011 r. – roboty budowlane 

 oczekiwane rezultaty –  zapewnienie właściwego utrzymania dróg poprzez odprowadzenie 
wód deszczowych 

 koszt – 2.000.000 zł 
 Finansowanie: 

- RPO –  1.700.000 zł, 
- budŜet miasta – 300.000 zł. 

 
9. Poprawa dostępności do regionalnego układu komunikacyjnego poprzez modernizacje 

dróg na Osiedlu Wiślana-świca w Dęblinie 

 zakres – budowa nawierzchni drogowej o długości 3,1 km wraz z chodnikami, budowa 
kanalizacji deszczowej o długości 2,1 km, wymiana oświetlenia ulicznego na długości  
ok. 1,5 km 

 inwestycja zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin 
 realizacja  w latach: 

− 2007 r.  – przygotowanie dokumentacji technicznej, wykonanie kanalizacji deszczowej 
w ul. Kopernika 

− 2008 r. -  przygotowanie studium wykonalności; rozpoczęcie robót budowlanych 
− 2009 r. – roboty budowlane 
− 2010 r. -  roboty budowlane 
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 oczekiwane rezultaty –  poprawa dostępu do sieci dróg krajowych i wojewódzkich  
dla  gospodarstw domowych oraz  podmiotów gospodarczych 

 podmioty uczestniczące we wdraŜaniu: miasto Dęblin. 
 koszt –  11.354.860 zł 
 koszt do poniesienia – 10.767.977 zł 
 Finansowanie: 

- RPO –  6.000.000 zł, 
- budŜet miasta – 4.767.977 zł,  
- koszty poniesione z budŜetu miasta w latach 2005-2007 – 586.883 zł. 

 
10. Budowa ul. Urbanowicza i Trapezowej wraz z łącznikiem do ul. Krasickiego 

 zakres – budowa nawierzchni drogowej na odcinku ok.1,5  km wraz z chodnikami 
 inwestycja zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin 
 realizacja  w latach: 

− 2007 r. – przygotowanie studium wykonalności i aktualizacja dokumentacji 
− 2008 r. -  roboty budowlane 
− 2009 r. – roboty budowlane 

 oczekiwane rezultaty –  poprawa dostępu do sieci dróg powiatowych dla WSM „Trapez” 
oraz dla części Osiedla Lotnisko; 

 podmioty uczestniczące we wdraŜaniu: miasto Dęblin. 
 koszt –  1.100.000 zł 
 Finansowanie: 

- RPO –  935.000 zł, 
- budŜet miasta – 165.000 zł. 

 
11. Budowa ul. Okrzei i Słonecznej w Dęblinie 

 zakres – budowa drogi w ciągu ulicy Okrzei (1,25 km) oraz ciągu pieszo jezdnego  
w ul. Słonecznej (0,6 km) 

 inwestycja zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin 
 realizacja  w latach: 

− 2007 r.  – wykonanie dokumentacji technicznej 
− 2008 r. -  przygotowanie studium wykonalności 
− 2009 r. – wykup terenów 
− 2010 r. -  roboty budowlane 
− 2011 r. – roboty budowlane 

 oczekiwane rezultaty –  poprawa dostępu do drogi wojewódzkiej i drogi powiatowej  
dla Osiedli Michalinów i Młynki;   

 podmioty uczestniczące we wdraŜaniu: miasto Dęblin. 
 koszt –  3.000.000 zł 
 Finansowanie: 

- RPO –  2.550.000 zł, 
- budŜet miasta – 450.000 zł. 

 
12. Budowa chodnika w os. 15 pp „Wilków” 

 zakres – budowa chodnika z kostki brukowej o długości ok. 500 m 
 inwestycja zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin 
 realizacja  w roku 2008 
 oczekiwane rezultaty –  poprawa standardu Ŝycia na Osiedlu 
 podmioty uczestniczące we wdraŜaniu: miasto Dęblin. 
 koszt –  130.000 zł 
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 Finansowanie: 
- budŜet miasta – 130.000 zł.  

 
13. Budowa nawierzchni drogi na Os. Wiślana wzdłuŜ bloków 31 - 27 

 zakres – budowa nawierzchni z kostki brukowej  
 inwestycja zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin 
 realizacja  w roku 2008 
 oczekiwane rezultaty –  poprawa standardu Ŝycia na Osiedlu 
 podmioty uczestniczące we wdraŜaniu: miasto Dęblin. 
 koszt –  150.000 zł 
 Finansowanie: 

- budŜet miasta – 150.000 zł.  
 

14. Budowa chodnika w ul. Staszica 
 zakres – budowa chodnika z kostki brukowej na długości ok. 100 m 
 inwestycja zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin 
 realizacja  w roku 2008 
 oczekiwane rezultaty –  poprawa standardu Ŝycia na Osiedlu 
 podmioty uczestniczące we wdraŜaniu: miasto Dęblin. 
 koszt –  30.000 zł 
 Finansowanie: 

- budŜet miasta – 30.000 zł. 
 
15. Budowa ulicy Kołłątaja  

 zakres – budowa drogi (ciąg pieszo-jezdny) w ul Kołłątaja (na  odcinku ok. 0,400 km) 
 inwestycja zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin 
 realizacja  w latach: 

− 2008 r. -  przygotowanie dokumentacji i rozpoczęcie robót budowlanych 
− 2009 r. – roboty budowlane  

 oczekiwane rezultaty –  poprawa dostępności osiedla do sieci drogowej na terenie miasta 
oraz poprawa standardu Ŝycia mieszkańców 

 koszt – 230.000 zł 
 Finansowanie: 

- budŜet miasta – 230.000 zł. 
 
16. Budowa infrastruktury drogowej na Os. Jagiellońskim 

 zakres – odbudowa dróg na os. Jagiellońskim (ok. 4,1 km) 
 inwestycja zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin 
 realizacja  w latach: 

− 2010 r. -  przygotowanie dokumentacji 
− 2011 r. – roboty budowlane 
− 2012 r. – roboty budowlane 

 oczekiwane rezultaty –  poprawa dostępności osiedla do sieci drogowej na terenie miasta 
 koszt – 7.000.000 zł 
 Finansowanie: 

- RPO –  5.950.000 zł, 
- budŜet miasta – 1.050.000 zł. 

 
17. Modernizacja układu drogowego w ciągu ulic Składowa, Konopnickiej, Śląska, 

Orzeszkowej, Pułaskiego, Słowackiego, Hładuniaka 
 zakres – modernizacja ciągów drogowych o łącznej długości ok. 3,8 km 
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 inwestycja zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin 
 realizacja  w latach: 

− 2008 r. -  wykup nieruchomości  
− 2009 r. – przygotowanie dokumentacji technicznej  
− 2010 r. -  roboty budowlane  
− 2011 r. – roboty budowlane  

 oczekiwane rezultaty –  poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz standardu  Ŝycia 
mieszkańców 

 koszt – 6.450.000 zł 
 Finansowanie: 

- RPO –  5.482.500 zł, 
- budŜet miasta – 967.500 zł. 

 
18. Budowa ścieŜki pieszo-rowerowej w ul. Mickiewicza 

 zakres – budowa ok. 530 m ścieŜki pieszo rowerowej z kostki brukowej 
 inwestycja zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin 
 realizacja  w roku 2008 
 oczekiwane rezultaty –  poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów 
 koszt – 320.000 zł 
 Finansowanie: 

- BudŜet województwa lubelskiego – 120.000 zł, 
- budŜet miasta – 200.000 zł.  

 
19. Rozbudowa i modernizacja oświetlenia drogowego 

 zakres – modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego oraz budowa nowego oświetlenia  
 inwestycja zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin 
 realizacja  w latach: 

− 2008 r. -  budowa oświetlenia w ulicach Konopnickiej (350 m) i Mickiewicza (530 m), 
opracowanie dokumentacji technicznej na ulice Balonna oraz Warszawska  
i Niepodległości  

− 2009 r. –  przebudowa oświetlenia w ul. Warszawska i Niepodległości (500 m)  
oraz budowa w ul. Balonna  (500  m) 

− 2010 r. -  przebudowa oświetlenia w ul. Asnyka i Grunwaldzkiej oraz w Os. Wiślana 
(1,5 km) 

 oczekiwane rezultaty –  poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i bezpieczeństwa 
publicznego oraz podniesienie standardu  Ŝycia mieszkańców 

 podmioty uczestniczące we wdraŜaniu: miasto Dęblin. 
 koszt –  720.000 zł 
 Finansowanie: 

- budŜet miasta – 720.000 zł.  
 
 
20. Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w mieście Dęblin 

 zakres – wykonanie kompleksowej miejskiej sieci komputerowej z dostepem do 
szerokopasmowego internetu, w tym: 

− połączenie wszystkich jednostek organizacyjnych wraz z dostępem  
do szerokopasmowego internetu 

− uruchomienie publicznych punktów dostępu do internetu (TELECENTRA, 
INFOMATY, HOTSPOTY), 

− wdroŜenie elektronicznego systemu zarządzania JST, 
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− instalacja monitoringu wizyjnego jako elementu wspomagającego system zarządzania 
miastem, 

− uruchomienie taniej telefonii internetowej VoIP 
− zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego 

 inwestycja zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin 
 realizacja  w latach: 

− 2007 r.  – połoŜenie światłowodu przy budowie kanalizacji sanitarnej w centrum miasta 
− 2008 r. -  wykonanie studium wykonalności, 
− 2009 r. – wykonanie dokumentacji technicznej, rozpoczęcie robót budowlanych 
− 2010 r. -  roboty budowlane,  dostawy sprzętu i oprogramowania 
− 2011 r. - roboty budowlane,  dostawy sprzętu i oprogramowania 
− 2012 r. - roboty budowlane,  dostawy sprzętu i oprogramowania 

 oczekiwane rezultaty –  poprawa dostępności do szerokopasmowego internetu oraz 
informacji elektronicznej i usług elektronicznych dla mieszkańców Dęblina 

 podmioty uczestniczące we wdraŜaniu: miasto Dęblin. 
 koszt –  4.000.000 zł 
 Finansowanie: 

- RPO – 3.400.000 zł, 
- budŜet miasta – 600.000 zł. 

 
21. Rozbudowa i modernizacja remizy OSP Masów z dostosowaniem do funkcji kulturalnej  

 zakres – dokończenie rozbudowy obiektu remizy na Os. Masów z (biblioteka, świetlica 
osiedlowa, centrum informatyczne) 

 inwestycja zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin 
 realizacja  w latach: 

− 2008 r. -  przygotowanie studium wykonalności i dokumentacji technicznej 
− 2009 r. – roboty budowlane 
− 2010 r. -  roboty budowlane 

 oczekiwane rezultaty –  zapewnienie mieszkańcom Os. Masów dostępności do biblioteki 
oraz szerokopasmowego internetu 

 podmioty uczestniczące we wdraŜaniu: miasto Dęblin. 
 koszt – 850.000 zł 
 Finansowanie: 

- RPO –  722.500 zł, 
- budŜet miasta – 127.500 zł.  
 

22.  Budowa osiedlowych stref sportowo-rekreacyjnych 
 zakres – budowa kompleksów boisk sportowych na osiedlach Lotnisko, Staszica i Wiślana 
 inwestycja zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin 
 realizacja  w latach: 

− 2007 r.  – przygotowanie dokumentacji technicznej 
− 2008 r. -  przygotowanie studium wykonalności i rozpoczęcie robót budowlanych 
− 2009 r. –  roboty budowlane 

 oczekiwane rezultaty –  poprawa dostępności dzieci i młodzieŜy z trzech Osiedli  
do obiektów rekreacji sportowej 

 podmioty uczestniczące we wdraŜaniu: miasto Dęblin. 
 koszt –  1.650.000 zł 
 Finansowanie: 

- RPO –  1.402.500 zł, 
- budŜet miasta – 247.500 zł. 
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23.  Rewitalizacja centrum miasta Dęblin 
 zakres – przebudowa ulic,  placów, zieleni i małej architektury w centrum miasta (ulice 

Warszawska, Bankowa, Plac Orląt Dęblińskich, Niepodległości, PCK, Rynek Prosta, 
Piłsudskiego, Wąska, śabia, Przechodnia, Okólna), wymiana sieci wodociągowej z rur 
azbestocementowych,  generalny remont budynku przy ul. Okólnej 19 z dostosowaniem  
do funkcji publicznej – Biblioteka z centrum multimedialnym, przebudowa oświetlenia  
w ul Niepodległości, Rynek, Piłsudskiego, Prosta, Wąska, śabia, Przechodnia, Plac Orląt 
Dęblińskich 

 inwestycja zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin 
 realizacja  w latach: 

− 2008 r. -  przygotowanie studium wykonalności 
− 2009 r. – przygotowanie dokumentacji technicznej, rozpoczęcie robót budowlanych 
− 2010 r. -  roboty budowlane 
− 2011 r. – roboty budowlane 
− 2012 r. – roboty budowlane 

 oczekiwane rezultaty –  zmiana wizerunku centrum miasta i uczynienie go miejscem 
atrakcyjnym turystycznie i gospodarczo, zmiana profilu działalności gospodarczej 
prowadzonej w centrum miasta, z rozbudową gastronomia, usług hotelarskich 

 podmioty uczestniczące we wdraŜaniu: miasto Dęblin. 
 koszt – 12.050.000 zł 
 Finansowanie: 

- RPO –  10.242.500 zł, 
- budŜet miasta – 1.807.500 zł.  
 

24. Modernizacja budynku ZSO wraz z budową Sali gimnastycznej i basenem. 
 zakres – termomodernizacja budynku z remontem instalacji centralnego ogrzewania, 

wymiana instalacji elektrycznej, modernizacja wentylacji budynku, odnowa korytarzy i sal 
lekcyjnych, budowa nowej Sali gimnastycznej pełnowymiarowej, budowa besenu 
pływackiego o długości 25 m; rewitalizacja terenu szkoły (drogi wewnętrzne, chodniki, 
place) 

 inwestycja zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin 
 realizacja  w latach: 

− 2008 r. -  przygotowanie studium wykonalności i dokumentacji technicznej 
− 2009 r. – roboty budowlane 
− 2010 r. -  roboty budowlane 
− 2011 r. – roboty budowlane 

 oczekiwane rezultaty –  poprawa dostępu dzieci i młodzieŜy do infrastruktury oświatowej  
i sportowej, zwiększenie liczby uczniów w Liceum Ogólnokształcącym poprzez lepsze 
warunki nauki, zmniejszenie kosztów ogrzewania 

 podmioty uczestniczące we wdraŜaniu: miasto Dęblin. 
 koszt –  10.800.000 zł 
 Finansowanie: 

- RPO –  9.180.000 zł, 
- budŜet miasta – 1.620.000 zł.  
 

25. Modernizacja budynku Przedszkola Nr 3 
 zakres – wymiana pokrycia dachowego, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, 

remont elewacji 
 inwestycja zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin 
 realizacja  w latach: 

− 2008 r. -  przygotowanie dokumentacji technicznej 
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− 2009 r. – roboty budowlane 
− 2010 r. -  roboty budowlane 

 oczekiwane rezultaty –  zmniejszenie kosztów ogrzewania, poprawa warunków nauki  
 podmioty uczestniczące we wdraŜaniu: miasto Dęblin. 
 koszt –  600.000 zł 
 Finansowanie: 

- premia termomodernizacyjna – 120.000 zł, 
- budŜet miasta – 480.000 zł.  
 

26. Budowa alejki na cmentarzu komunalnym (alternatywnie przebudowa istniejącego 
ogrodzenia w celu wygospodarowania dodatkowych miejsc) 

 zakres – budowa alejek z kostki brukowej na cmentarzu komunalnym 
 inwestycja zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin 
 realizacja  w roku 2008 
 oczekiwane rezultaty –  poprawa warunków uŜytkowania cmentarza 
 podmioty uczestniczące we wdraŜaniu: miasto Dęblin. 
 koszt –  80.000 zł 
 Finansowanie: 

- budŜet miasta – 80.000 zł.  
 

27. Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu 
 zakres – zakup samochodu osobowego słuŜbowego 
 realizacja  w roku 2008 
 oczekiwane rezultaty –  zapewnienie samochodu do celów słuŜbowych (obecny ma 10 lat) 
 podmioty uczestniczące we wdraŜaniu: miasto Dęblin. 
 koszt –  70.000 zł 
 Finansowanie: 

- budŜet miasta –  70.000 zł,  
 
28. Modernizacja układu drogowego na Osiedlu Lotnisko (ulice Ścibiora, Kowalskiego  

i Rogowskiego) 
 zakres – budowa nowej nawierzchni jezdni oraz chodników na ul. Ścibiora (0,500 km)  

oraz części ulic Rogowskiego (0,200 km) i Kowalskiego (0,300 km) 
 inwestycja zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin 
 realizacja  w latach: 

− 2009 r. – przygotowanie studium wykonalności 
− 2010 r. -  roboty budowlane 

 oczekiwane rezultaty –  poprawa dostępności komunikacyjnej osiedla, poprawa standardu 
Ŝycia mieszkańców osiedla 

 koszt – 1.030.000 zł 
 Finansowanie: 

- RPO –  875.500 zł, 
- budŜet miasta – 154.500 zł.  

 
29. Modernizacja dróg w rejonie dworca kolejowego (Dworcowa, Kolejowa, Stara, Nowa) 

 zakres – modernizacja nawierzchni dróg oraz chodników w ul. Dworcowej (0,300 km), 
Kolejowa (0,200 km) wraz z chodnikami, urządzenie parkingów oraz przystanku 
autobusowego a takŜe ul. Nowej i Starej (ok. 2 km) 

 inwestycja zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin 
 realizacja  w latach: 

− 2009 r. – przejęcie gruntów na własność miasta od PKP 
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− 2010 r. -  przygotowanie studium wykonalności i dokumentacji 
− 2011 r. – roboty budowlane 

 oczekiwane rezultaty –  poprawa dostępności komunikacyjnej dworca PKP, udostępnienie 
terenów inwestycyjnych, poprawa standardu obsługi osób korzystających z dworca 
kolejowego 

 koszt – 3.000.000 zł 
 Finansowanie: 

- RPO –  2.550.000 zł, 
- budŜet miasta – 450.000 zł. 

 
30. Budowa ul. Saperów 

 zakres – budowa nawierzchni drogi wraz z chodnikiem i oświetleniem ulicznym (0,750 km) 
 inwestycja zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin 
 realizacja  w latach: 

− 2009 r. – przejęcie terenu od Skarbu Państwa,  
− 2010 r. -  przygotowanie studium wykonalności i dokumentacji technicznej 
− 2011 r. – roboty budowlane 

 oczekiwane rezultaty –  zapewnienie dostępności komunikacyjnej dla jednostki wojskowej 
oraz stadionu sportowego 

 koszt – 2.030.000 zł 
 Finansowanie: 

- RPO –  1.725.500 zł, 
- budŜet miasta – 304.500 zł. 

 
31. Budowa ulicy łączącej ulicę Bankową z ul. 1 Maja 

 zakres – budowa nowego ciągu drogowego z chodnikiem oraz mostu na rzece Irenka  
(0,600 m) 

 inwestycja zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin 
 realizacja  w latach: 

− 2008 r. -  wykup terenów 
− 2009 r. – wykup terenów 
− 2010 r. -  przygotowanie studium wykonalności i dokumentacji technicznej 
− 2011 r. – roboty budowlane 
− 2012 r. – roboty budowlane 

 oczekiwane rezultaty –  dalsze kształtowanie centrum miasta, otwarcie nowych terenów 
inwestycyjnych 

 koszt – 4.050.000 zł  
 Finansowanie: 

- RPO –  3.442.500 zł, 
- budŜet miasta – 607.500 zł.  

 
32. Rozbudowa miejsc parkingowych na Osiedlu Wiślana 

 zakres – budowa miejsc parkingowych na osiedlu  
 inwestycja zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin 
 realizacja  w latach: 

− 2009 r. – przygotowanie koncepcji, rozpoczęcie budowy 
− 2010 r. -  zakończenie budowy 

 oczekiwane rezultaty –  złagodzenie deficytu miejsc parkingowych na osiedlu 
 koszt – 450.000 zł 
 Finansowanie: 
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- budŜet miasta –  450.000 zł.  
 
33. Budowa dróg powiatowych na terenie miasta Dęblin (ul. Towarowa – Michalinowska – 

Wolności – Kościuszki) 
 zakres – dofinansowanie przez miasto modernizacji nawierzchni drogowej oraz chodników  

(ok. 4,00 km)  
 inwestycja zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin 
 realizacja  w latach 2008 - 2010 

− 2008 r. -  (125.000 zł) 
− 2009 r. – (320.000) 
− 2010 r. -  (317.750) 

 oczekiwane rezultaty –  poprawa dostępności komunikacyjnej obszaru miasta połoŜonego 
przy terenach kolejowych do sieci dróg krajowych i wojewódzkich 

 koszt całkowity – 6.780.000 zł (dofinansowanie miasta w wysokości 75% udziału własnego 
samorządu)) 

 Finansowanie: 
- budŜet miasta – 762.750 zł. 

 
34. Modernizacja skrzyŜowania ulic Spacerowej, Ścibiora, Kowalskiego i Krasickiego. 

 zakres – dofinansowanie przez miasto modernizacji skrzyŜowania (50% wartości 
inwestycji) 

 inwestycja zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin 
 realizacja  w roku 2008  
 oczekiwane rezultaty –  poprawa dostępności komunikacyjnej osiedla Lotnisko i Masów 
 koszt – 100.000 zł (dofinansowanie miasta)  
 Finansowanie: 

- budŜet miasta – 100.000 zł,  
 
35. Rozbudowa systemu ścieŜek rowerowych 

 zakres – budowa ścieŜek rowerowych wzdłuŜ głównych ciągów drogowych oraz na wale 
przeciwpowodziowym wzdłuŜ Wisły 

 inwestycja zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin 
 realizacja  w latach 2009 - 2012 

− 2008 r. -  pozyskanie gruntów pod budowę 
− 2009 r. – przygotowanie studium wykonalności oraz dokumentacji technicznej 
− 2010 r. -  roboty budowlane 
− 2011 r. – roboty budowlane 
− 2012 r. – roboty budowlane 

 oczekiwane rezultaty –  poprawa bezpieczeństwa rowerzystów, stworzenie miejsc  
do rekreacji 

 koszt – 1.550.000 zł 
 Finansowanie: 

- RPO – 1.317.500 zł, 
- budŜet miasta – 232.500 zł. 

 
36. Modernizacja stadionu przy ul. 15 pp „Wilków” 

 zakres – budowa budynku socjalnego z salą treningową, modernizacja trybun, budowa 
wjazdu i parkingu od strony ul Saperów, budowa boisk ze sztucznej nawierzchni 

 inwestycja zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin 
 realizacja  w latach: 

− 2008 r. -  przygotowanie dokumentacji 
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− 2009 r. – prace budowlane 
− 2010 r. -  prace budowlane 

 oczekiwane rezultaty –  zapewnienie warunków socjalnych dla zawodników podczas 
meczów i treningów, zapewnienie właściwych warunków oglądania zawodu sportowych 
oraz bezpieczeństwa dla kibiców 

 koszt – 1.000.000 zł 
 Finansowanie: 

- fundusze zewnętrzne (totalizator, programy rządowe, organizacje pozarządowe)  –  
700.000 zł, 

- KKS „Czarni” Dęblin – 150.000 zł  
- budŜet miasta –  150.000 zł.  

 
37. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 

 zakres – docieplenie budynku, wymiana okien, wymiana instalacji c.o. 
 inwestycja zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin 
 realizacja  w latach: 

− 2009 r. – przygotowanie dokumentacji 
− 2010 r. -  roboty budowlane 

 oczekiwane rezultaty –  zmniejszenie kosztów ogrzewania, poprawa warunków nauki 
 koszt – 600.000 zł 
 Finansowanie: 

- premia termomodernizacyjna – 150.000 zł, 
- budŜet miasta – 450.000 zł. 

 
38. Przygotowanie strefy inwestycyjnej „NADATKI” 

 zakres – wykup terenów, doprowadzanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, dróg, energii 
elektrycznej i gazu 

 inwestycja zgodna z przygotowywanym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego miasta Dęblin na obszarze „Nadatki” 

 realizacja  w latach: 
− 2008 r. -  uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
− 2009 r. – wykup gruntów, przygotowanie dokumentacji 
− 2010 r. -  roboty budowlane 
− 2011 r. – roboty budowlane 

 oczekiwane rezultaty –  kompletne uzbrojenie terenu o powierzchni ok. 8 ha,  
z przeznaczeniem na działalność gospodarczą, utworzenie nowych miejsc pracy 

 koszt – 2.500.000 zł 
 Finansowanie: 

- RPO – 2.125.000 zł, 
- budŜet miasta – 375.000 zł.  
 

39. Przygotowanie strefy inwestycyjnej „śdŜary-Lotnisko” 
 zakres – wykup terenów, doprowadzanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, dróg, energii 

elektrycznej i gazu 
 inwestycja zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin  
 realizacja  w latach: 

− 2009 r. –  przygotowanie studium wykonalności 
− 2010 r. -  wykup gruntów, przygotowanie dokumentacji 
− 2011 r. – roboty budowlane 
− 2012 – roboty budowlane 
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− 2013 – roboty budowlane 
 oczekiwane rezultaty –  kompletne uzbrojenie terenu o powierzchni ok. 20 ha,  

z przeznaczeniem na działalność gospodarczą, utworzenie nowych miejsc pracy, 
umoŜliwienie cywilnego wykorzystania lotniska wojskowego 

 koszt – 10.000.000 zł 
 Finansowanie: 

- RPO – 8.500.000 zł, 
- budŜet miasta – 1.000.000 zł,  
- budŜet powiatu i województwa – 500.000 zł. 
 

40. Wykup nieruchomości 
 zakres – wykup nieruchomości pod przyszłe inwestycje  
 inwestycja zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin 
 realizacja  w latach 2008 - 2015 
 oczekiwane rezultaty –  umoŜliwienie realizacji planowanych inwestycji 
 koszt – 1.600.000 zł 
 Finansowanie: 

- budŜet miasta – 1.600.000 zł.  
 

41. Budowa nowego cmentarza komunalnego 
 zakres – wykup gruntów pod cmentarz, budowa ogrodzenia, budowa drogi dojazdowej 
 inwestycja zgodna ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Dęblin 
 realizacja  w latach: 

− 2008 r. -  ustalenie lokalizacji 
− 2009 r. – wykup gruntów 
− 2010 r. -  budowa ogrodzenia i drogi dojazdowej 

 oczekiwane rezultaty –  zapewnienie miejsc pochówku dla zmarłych mieszkańców Dęblina 
 koszt – 1.500.000 zł 
 Finansowanie: 

- budŜet miasta – 1.500.000 zł,  
 

42. Wprowadzenie systemu multimedialnej i wizualnej informacji turystycznej 
 zakres – przygotowanie systemu informacji multimedialnej o mieście w oparciu o DCI, 

przygotowanie systemu informacji wizualnej o ciekawych miejscach (tablice informacyjne 
oraz drogowskazy) na terenie miasta  

 inwestycja zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin 
 realizacja  w latach: 

− 2008 r. -  przygotowanie studium wykonalności 
− 2009 r. – przygotowanie materiałów 
− 2010 r. -  instalacja systemu w terenie 

 oczekiwane rezultaty –  zwiększenie zainteresowania turystów miastem, ułatwienie dotarcia 
do ciekawych obiektów w Dęblinie 

 koszt – 520.000 zł 
 Finansowanie: 

- RPO –  440.000 zł, 
- budŜet miasta –  80.000 zł.  
 

43. Utworzenie Ośrodka Rekreacji Wodnej nad Wisłą 
 zakres – budowa przystani, budowa nabrzeŜa, adaptacja budynku na potrzeby ośrodka 
 inwestycja zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin 
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 realizacja  w latach: 
− 2008 r. -  pozyskanie nieruchomości od powiatu 
− 2009 r. – przygotowanie studium wykonalności oraz dokumentacji 
− 2010 r. -  roboty budowlane 
− 2011 r. – roboty budowlane 
− 2012 r. – roboty budowlane 

 oczekiwane rezultaty –  zagospodarowanie wybrzeŜa Wisły na cele rekreacji wodnej, 
ściągnięcie miłośników aktywnego wypoczynku nad wodą, utworzenie nowych miejsc 
pracy 

 koszt – 3.500.000 zł 
 Finansowanie: 

- RPO –  2.975.000 zł, 
- budŜet miasta – 525.000 zł.  
 

44. Adaptacja obiektu byłego kina „Twierdza” na potrzeby Miejskiego Domu Kultury 
 zakres – generalny remont budynku byłego kina „Twierdza” przy ul. 15 pp „Wilków”, 

adaptacja budynku dla potrzeb działalności kulturalnej, zagospodarowanie otoczenia 
(dojazd, parkingi, zieleń) 

 inwestycja zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin 
 realizacja  w latach: 

− 2008 r. -  pozyskanie nieruchomości od MON 
− 2009 r. – przygotowanie studium wykonalności oraz dokumentacji 
− 2010 r. -  roboty budowlane 
− 2011 r. – roboty budowlane 
− 2012 r. – roboty budowlane 

 oczekiwane rezultaty –  stworzenie właściwych warunków do prowadzenia działalności 
kulturalnej przez MDK, w tym do organizowanie koncertów, spektakli i innych imprez  
dla większej liczby uczestników, zwiększenie liczby uczestników zajęć prowadzonych 
przez MDK 

 koszt – 3.500.000 zł 
 Finansowanie: 

- RPO –  2.975.000 zł, 
- budŜet miasta – 525.000 zł.  

 
45. Zakup samochodu wysokiego zgniotu do wywozu odpadów stałych 

 zakres – zakup samochodu  
 realizacja  w roku 2008 
 oczekiwane rezultaty –  wyposaŜenie w nowoczesny sprzęt, poprawa efektywności 

ekonomicznej gminnego podmiotu zajmującego  się wywozem śmieci 
 koszt – 800.000 zł 
 Finansowanie: 

- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska –  50.000 zł,  
- RPO – 400.000 zł 
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska – 200.000 zł 
- MZGK – 150.000 zł. 

 
46. Budowa przesyłowej sieci wodociągowej od ujęcia wody Jagiellońska od Os. Lotnisko 

 zakres – budowa sieci wodociągowej przesyłowej o długości ok. 4 km 
 inwestycja zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin 
 realizacja  w latach: 
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− 2008 r. – przygotowanie studium wykonalności oraz dokumentacji i rozpoczęcie robót 
− 2009 r. -  roboty budowlane 

 oczekiwane rezultaty –  podłączenie do miejskiej sieci wodociągowej  Osiedla Lotnisko 
 podmioty uczestniczące we wdraŜaniu: miasto Dęblin, MZGK Dęblin. 
 koszt –  6.805.631 zł 
 Finansowanie: 

- RPO – 7.784.786 zł 
- budŜet miasta – 510.422 zł 
- MZGK – 510.423 zł.  

  
47. DoposaŜenie Przychodni Miejskiej w sprzęt medyczny 

 zakres –  zakup sprzętu i urządzeń medycznych oraz adaptacja pomieszczeń w tym zakresie 
 realizacja  w latach 2008 - 2009 
 oczekiwane rezultaty –  poprawa dostępności do usług medycznych dla mieszkańców 

Dęblina, poprawa jakości świadczonych usług 
 podmioty uczestniczące we wdraŜaniu: miasto Dęblin i SPZOZ Dęblin. 
 koszt –  1.300.000 zł 
 Finansowanie: 

- RPO –  1.100.000 zł, 
- budŜet miasta – 50.000 zł,  
- środki SPZOZ – 150.000 zł. 
 

48. DoposaŜenie Komisariatu Policji w Dęblinie 
 zakres – dofinansowanie zakupu samochodu oraz montaŜu fotoradarów 
 realizacja  w roku 2008  
 oczekiwane rezultaty –  poprawa bezpieczeństwa publicznego 
 koszt – 35.000 zł 
 Finansowanie: 

- budŜet miasta –  35.000 zł. 
 

49. Monitoring miasta 
 zakres – montaŜ kamer do monitoringu wizyjnego (3 kamery) – kontynuacja później  

w ramach projektu informatycznego 
 realizacja  w roku 2008  
 oczekiwane rezultaty –  poprawa bezpieczeństwa publicznego 
 koszt – 40.000 zł 
 Finansowanie: 

- budŜet miasta – 40.000 zł. 
 

50.  WyposaŜanie osiedlowych placów zabaw 
 zakres – montaŜ trzech placów zabaw (os. Mierzwiączka, os. Pułaskiego, os. Stawy) 
 realizacja  w roku 2008  
 oczekiwane rezultaty –  poprawa standardu Ŝycia na Osiedlu 
 koszt – 30.000 zł 
 Finansowanie: 

- budŜet miasta –  30.000 zł. 
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2. Projekty inwestycyjne planowane do rozpoczęcia w latach 2011 – 2015 

 
1. Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z oświetleniem ulicznym na os. Stawy 

 zakres – wykonanie nowych nawierzchni dróg osiedlowych oraz chodników, wymiana 
oświetlenia ulicznego (2,200 km) 

 inwestycja zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin 
 realizacja  w latach: 

− 2013 r. – przygotowanie dokumentacji 
− 2014 r. – roboty budowlane 
− 2015. r. – roboty budowlane 

 oczekiwane rezultaty –  poprawa dostępności komunikacyjnej osiedla, poprawa standardu 
Ŝycia na Osiedlu 

 koszt –  3.000.000 zł 
 Finansowanie: 

- Środki unijne –  2.250.000 zł, 
- budŜet miasta –  750.000 zł.  

 
2. Utworzenie domu pomocy społecznej 

 zakres – adaptacja budynku na potrzeby domu pomocy (budynki gminne w os. Stawy), 
zakup wyposaŜenia 

 inwestycja zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin 
 realizacja  w latach: 

− 2011 r. – przygotowanie studium wykonalności i dokumentacji  
− 2012 r. – roboty budowlane 
− 2013 r. – roboty budowlane 

 oczekiwane rezultaty –  zabezpieczenie spokojnej starości dla mieszkańców Dęblina 
 koszt –  5.000.000 zł 
 Finansowanie: 

- Środki unijne  –  3.750.000 zł, 
- budŜet miasta –  1.250.000 zł.  

 
3. Budowa zbiornika retencyjno-rekreacyjnego na rzece Irenka na wysokości Os. Stawy 

 zakres – budowa zbiornika retencyjno-rekreacyjnego, budowa zaplecza dla wykorzystania 
zbiornika do celów rekreacyjnych 

 inwestycja zgodna ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Dęblin 

 realizacja  w latach: 
− 2013  – przygotowanie niezbędnej dokumentacji 
− 2014 – 2017 – wykonanie robót budowlanych 

 oczekiwane rezultaty –  zapewnienie miejsca wypoczynku dla mieszkańców Dęblina, 
uatrakcyjnienie powojskowego osiedla Stawy 

 koszt –  6.000.000 zł, w tym w latach 2014-2015 – 2.000.000 zł i po 2015 r. – 4.000.000 zł 
 Finansowanie: 

- Środki unijne – 4.500.000 zł 
- budŜet miasta –  1.500.000 zł. 

 
4. Budowa budynku socjalnego 

 zakres – budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi dla 10 rodzin 
 inwestycja zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin 
 realizacja  w latach: 
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− 2012 r. przygotowanie dokumentacji technicznej 
− 2013 r. – roboty budowlane, 
− 2014 r. – roboty budowlane 

 oczekiwane rezultaty –  zapewnienie mieszkań socjalnych dla 10 rodzin 
 koszt –  2.000.000 zł 
 Finansowanie: 

- budŜet miasta –  2.000.000 zł. 
 

5. Budowa Sali gimnastycznej w ZS Nr 3 
 zakres – budowa nowej, pełnowymiarowej Sali gimnastycznej 
 inwestycja zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin 
 realizacja  w latach: 

− 2013r. – przygotowanie dokumentacji technicznej 
− 2014r. – roboty budowlane 
− 2015 r. – roboty budowlane 

 oczekiwane rezultaty –  stworzenie odpowiednich warunków dla prowadzenia zajęć 
sportowych w szkole, udostępnienie Sali dla społeczności lokalnej 

 koszt –  3.000.000 zł 
 Finansowanie: 

- Środki unijne – 2.250.0000 zł 
- budŜet miasta – 750.000 zł. 

 
6. Budowa ulic na Os. Michalinów (Kwiatowa, Reymonta, Spokojna, Traugutta, 
śeromskiego) 

 zakres – budowa nawierzchni drogowej oraz chodników w ww. ulicach (ok. 1,7 km)oraz 
uregulowanie stosunków własnościowych 

 inwestycja zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin 
 realizacja  w latach: 

− 2014 r. – przygotowanie dokumentacji, rozpoczęcie robót 
− 2015 r. – roboty budowlane 

 oczekiwane rezultaty –  poprawa dostępności komunikacyjnej osiedla Michalinów oraz 
poprawa standardu Ŝycia mieszkańców Osiedla 

 koszt – 2.000.000 zł 
 Finansowanie: 

- środki unijne – 1.500.000  zł, 
- budŜet miasta – 500.000 zł.  

 
7. Modernizacja układu dróg powiatowych ul. Lipowa – Stawska – 1 Maja - Tysiąclecia 

 zakres – modernizacja nawierzchni dróg oraz chodników w ciągach drogowych ww. ulic 
(ok. 6,13 km) 

 inwestycja zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin 
 realizacja  w latach: 

− 2011 r. – dofinansowanie inwestycji powiatu  - 400.000 zł 
− 2012 r. – dofinansowanie inwestycji powiatu – 300.000 zł 

 oczekiwane rezultaty –  poprawa dostępności os. Mierzwiączka do sieci dróg krajowych  
 koszt – dofinansowanie inwestycji powiatu ryckiego – 700.000 zł 
 Finansowanie: 

- budŜet miasta – 700.000 zł. 
 

8. Budowa ulicy Środkowej 
 zakres – budowa nawierzchni ulicy wraz z chodnikami -  0,690 km 
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 inwestycja zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin 
 realizacja  w latach: 

− 2013 r. – przygotowanie dokumentacji technicznej 
− 2014 r. – roboty budowlane 
− 2015 r. – roboty budowlane 

 oczekiwane rezultaty –  poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców do drogi 
krajowej i poprawa standardu Ŝycia mieszkańców 

 koszt – 700.000 zł 
 Finansowanie: 

- budŜet miasta – 700.000 zł. 
 

9. Modernizacja dróg powiatowych w ciągu ulic Jagiellońska – Staromiejska – 
Partyzantów.  

 zakres – budowa nawierzchni ulic i chodników w ciągach tych ulic  (ok. 2,33 km);  
 inwestycja zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin 
 realizacja  w latach: 

− 2015 r. – dofinansowanie inwestycji realizowanej przez powiat rycki 
 oczekiwane rezultaty –  poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców do drogi 

krajowej i poprawa standardu Ŝycia mieszkańców 
 koszt – 500.000 zł 
 Finansowanie: 

- budŜet miasta – 500.000 zł 
 

10. Odbudowa dróg w os. Masów 
 zakres – odbudowa dróg po budowie kanalizacji sanitarnej 
 inwestycja zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin 
 realizacja  w latach: 

− 2014 r. – przygotowanie dokumentacji i rozpoczęcie robót 
− 2015 r. – roboty budowlane 

 oczekiwane rezultaty –  poprawa dostępności komunikacyjnej osiedla, poprawa dostępności 
do terenów inwestycyjnych 

 koszt – 2.000.000 zł 
 Finansowanie: 

- Środki unijne –  1.500.000 zł, 
- budŜet miasta – 500.000 zł. 

 
11. Odbudowa ul. Bobrowskiej 

 zakres – odbudowa nawierzchni jezdni oraz chodników (0,250 km) 
 inwestycja zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin 
 realizacja  w latach: 

− 2014 r. – opracowanie dokumentacji technicznej  
− 2015 r. – roboty budowlane  

 oczekiwane rezultaty –  poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców tej ulicy, 
poprawa standardu Ŝycia mieszkańców 

 koszt – 400.000 zł 
 Finansowanie: 

- budŜet miasta – 400.000 zł. 
 

12. Odbudowa ulicy Ogrodowej wraz z budową nowej ulicy łączącej z ulicą PCK 
 zakres – odbudowa nawierzchni ulicy Ogrodowej wraz z chodnikiem oraz budowa drogi 

łączącej ulicę Ogrodową z ulicą PCK  (ok. 1,3 km) 
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 inwestycja zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin 
 realizacja  w latach: 

− 2013 r. – wykup gruntów, przygotowanie dokumentacji technicznej 
− 2014 r. – roboty budowlane 
− 2015 r. – roboty budowlane 

 oczekiwane rezultaty –  otwarcie nowych terenów na inwestycji, kształtowanie centrum 
miasta, poprawa standardu Ŝycia mieszkańców 

 koszt – 3.000.000 zł 
 Finansowanie: 

- Środki unijne – 2.250.000  zł, 
- budŜet miasta –  750.000 zł. 

 
13. Budowa dróg na nowej części Os. Wiślana - świca 

 zakres – budowa dróg wraz z chodnikami w ulicach Matejki i innych 
 inwestycja zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin 
 realizacja  w latach: 

− 2014 r. – przygotowanie dokumentacji 
− 2015 r. – roboty budowlane 

 oczekiwane rezultaty –  poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców do drogi 
wojewódzkiej i poprawa standardu Ŝycia mieszkańców 

 koszt – 1.500.000 zł 
 Finansowanie: 

- Środki unijne –  1.125.000 zł, 
- budŜet miasta – 375.000 zł. 

 
14. Wymiana sieci elektrycznej rozdzielczej napowietrznej na kablową na obszarach  

o duŜej gęstości zabudowy, uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarach 
zabudowanych 

 zakres – wymiana oświetlenia na ulicy Warszawskiej, 15 pp „Wilków”, Kockiej  
 inwestycja zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin 
 realizacja  w latach: 

− 2014 r. – przygotowanie dokumentacji 
− 2015 r. – roboty budowlane 

 oczekiwane rezultaty –  poprawa standardu Ŝycia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa 
publicznego 

 koszt – 1.500.000 zł 
 Finansowanie: 

- budŜet miasta – 375.000 zł,  
- środki unijne – 1.125.000 zł. 

 
15. Opracowanie koncepcji budowy zbiornika wodnego na rzece Wieprz 

 zakres –  opracowanie koncepcji budowy i zagospodarowania terenu 
 inwestycja zgodna ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Dęblin 
 realizacja  w latach: 

− 2015 r. – opracowanie koncepcji 
 koszt – 200.000 zł 
 Finansowanie: 

- budŜet miasta – 200.000  zł,  
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3. Plan finansowy projektów inwestycyjnych na lata 2008 – 2015. 

1. Uwagi ogólne  

  
Niniejszy rozdział przedstawia zasady finansowania projektów i zadań inwestycyjnych  
wymienionych w rozdziale III. Zgodnie z przyjętymi załoŜeniami projekty zakwalifikowane  
do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  mogą być 
dofinansowane w wysokości do 85% środków publicznych przewidzianych na realizację zadania,  
z tym Ŝe na niektóre rodzaje projektów dofinansowanie jest limitowane, np. drogi gminne do 
3.000.000 zł na projekt, projekty oświatowe do 10.000.000 zł na projekt. W przypadku inwestycji  
i zadań prowadzonych przez miasto zadania są w całości finansowane ze środków publicznych. 
W budŜecie muszą być jednak zabezpieczone środki na całość zadania w roku budŜetowym 
poniewaŜ dofinansowanie z funduszy unijnych następuje na zasadzie refundacji juŜ poniesionych 
(opłaconych wydatków), a procedura jest kilkumiesięczna. 
W związku z powyŜszym, przynajmniej przy finansowaniu pierwszych inwestycji, konieczne 
będzie posiłkowanie się kredytem w celu zapewnienia moŜliwości opłacenia naleŜności. 
Analizując budŜety gminy i biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia bieŜącego funkcjonowania 
Gminy, przyjęto, Ŝe na zadanie inwestycyjne będzie przeznaczane corocznie ok. 4.500.000 do 
5.000.000 zł, ze środków własnych  a więc ok.  12% wydatków budŜetu. Wydaje się, Ŝe jest to 
załoŜenie realne. 
Przedstawione w tym rozdziale plan finansowy przyjęto na podstawie cen i kosztów roku 2007  
i będą one odpowiednio modyfikowane w budŜetach na poszczególne lata. 

Zakłada się, Ŝe pierwszeństwo w finansowaniu przewidzianych w Strategii projektów 
inwestycyjnych będą miały te, które uzyskają dofinansowanie ze środków zewnętrznych,  
w tym w szczególności funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 
 
 
2. Plan finansowy na lata 2008 – 2015. 
 
Łączna wartość projektów planowanych do realizacji z udziałem środków gminnych w latach  
2008 – 2015 wynosi 199.879.358 zł, łącznie z inwestycjami realizowanymi wspólnie z miejskimi 
jednostkami organizacyjnymi oraz z udziałem w inwestycjach samorządu powiatowego i 
wojewódzkiego.  
Planowane nakłady do poniesienia przez Gminę ze środków własnych wynoszą 4852.649 zł  
oraz z funduszy strukturalnych – 146.386.785 zł. 
Przyjęty program działań w tym zakresie przewiduje, Ŝe moŜliwości finansowe w zakresie 
wygenerowania środków własnych na realizację zadań inwestycyjnych będą się kształtować  
na poziomie   4.400.000 – 5.000.000 zł. Ta wysokość wydatków uwzględnia obciąŜenia kredytowe 
na poziomie dotychczasowym, a więc na poziomie roku 2008 w wysokości ok. 2.500.000 zł. 
ZałoŜony w planie inwestycyjnym na lata 2008-2015 poziom wydatków inwestycyjnych 
spowoduje konieczność wzrostu zadłuŜenia długoterminowego o ok. 6.500.000 zł w okresie 
programowania tj. 2008-2015. Takie zadłuŜenie nie wpłynie na moŜliwości finansowe miasta  
w postaci zaciągania zobowiązań długoletnich. 
Szczegółowy plan finansowy na lata 2008 – 2015 przedstawiają poniŜsze tabele. 
Pierwsza z nich przedstawia nakłady finansowe w ujęciu zadaniowym a druga w ujęciu 
zadaniowym z rozbiciem na poszczególne lata budŜetowe. 
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Tabela Nr 19   Plan finansowy projektów inwestycyjnych na lata 2008 – 2015 w ujęciu zadaniowym. 

w tym 

Nazwa zadania 
Termin 

realizacji 
Koszt ogółem 

Śr. własne RPO POIiŚ 
Fundusz 
ochrony 
Środowiska 

inne 

Dokończenie budowy przyłączy w ramach inwestycji 
"Budowa kanalizacji podciśnieniowej - zlewnia Nr 1 
(eta I) 

2008 500.000 500.000     

Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania 
ścieków i zaopatrzenia w wodę na obszarze 
aglomeracji Dęblin 

2008-2015 65.148.000 7.777.500  48.861.000 6.514.800 
1.994.700 

(GminaSteŜyca) 

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Hładuniaka i 
bocznej Stawskiej 2008 100.000 100.000     

Budowa sieci wodociągowej w ul. Nadrzecznej 2008 50.000 50.000     

Budowa sieci wodociągowej w os. Wiślana-świca 2009 50.000 50.000     
Budowa przesyłowej sieci wodociągowej od ujecia 
wody Jagiellońska do Os. Lotnisko 2008-2009 6.805.631 510.422 5.784.785   510.424 

Budowa kanalizacji deszczowej w mieście 2008-2011 2.000.000 300.000 1.700.000    
Poprawa dostępności do regionalnego układu 
komunikacyjnego poprzez modernizacje dróg na 
Osiedlu Wiślana-świca w Dęblinie 

2007-2010 10.767.977 4.767.977 6.000.000    

Budowa ul. Urbanowicza i Trapezowej w Dęblinie 
waz z łącznikiem do ul Krasickiego 2007-2010 1.100.000 165.000 935.000    

Budowa ul. Okrzei i Słonecznej 2007-2011 3.000.000 450.000 2.550.000    

Budowa chodnika w ul. 15 pp "Wilków" 2008 130.000 130.000     

Budowa nawierzchni drogi w Os. Wiślana 2008 150.000 150.000     

Budowa chodnika w ul. Staszica 2008 30.000 30.000     

Budowa ul. Kołłątaja 2008-2009 230.000 230.000     
Modernizacja układu drogowego w ciągu ulic 
Składowa, Śląska, Konopnickiej, Orzeszkowej, 
Pułaskiego, Słowackiego, Hładuniaka 

2009-2011 6.450.000 967.500 5.482.500    

Modernizacja układu drogowego na Osiedlu 
Lotnisko (ulice Ścibiora, Kowalskiego i 
Rogowskiego) 

2009-2010 1.030.000 154.500 875.500    

Modernizacja dróg w rejonie dworca kolejowego 
(Dworcowa, Kolejowa, Stara, Nowa) 2010-2011 3.000.000 450.000 2.550.000    
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Budowa ul. Saperów 2010-2011 2.030.000 304.500 1.725.500    

Budowa ulicy łączącej ul. Bankową z ul. 1 Maja 2010-2012 4.050.000 607.500 3.442.500    
Budowa infrastruktury drogowej na os. 
Jagiellońskim 2011-2012 7.000.000 1.050.000 5.950.000    

Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z 
oświetleniem ulicznym na Os. Stawy 2013-2015 3.000.000 750.000 2.250.000    

Budowa ulicy Środkowej 2013-2015 700.000 700.000     

Budowa ulic na Os. Michalinów 2014-2015 2.000.000 500.000 1.500.000    

Budowa dróg na Os. Masów 2014-2015 2.000.000 500.000 1500.000    

Modernizacja ulicy Bobrowskiej 2014-2015 400.000 400.000     
Budowa ulicy Ogrodowej wraz z nową ulicą do ul. 
PCK 2014-2015 3.000.000 750.000 2.250.000    

Budowa dróg na nowej części Os. Wiślana-świca 2014-2015 1.500.000 375.000 1.125.000    

Rozbudowa miejsc parkingowych na Os. Wiślana 2009-2010 450.000 450.000     
Dofinansowanie budowy ścieŜki pieszo- rowerowej 
w ul. Mickiewicza 2008 200.000 200.000     

Rozbudowa systemu ścieŜek rowerowych 2009-2012 1.550.000 232.500 1.317.500    

Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych  2008-2015 2.062.750 2.062.750     

SkrzyŜowanie Spacerowa-Kowalskiego-Krasickiego 2008 100.000 100.000     
Modernizacja ulic Towarowa, Michalinowska, 
Wolności, Kościuszki 2008-2010 762.750 762.750     
Modernizacja ulic Lipowa-Stawska-1 Maja-
Tysiąclecia 2011-2012 700.000 700.000     

Modernizacja ulic Jagiellońska-Staromiejska-
Partyzantów 2015 500.000 500.000     

Rozbudowa i modernizacja oświetlenia drogowego 2008-2010 720.000 720.000     
Wymiana sieci oświetlenia drogowego w ulicach 
Warszawskiej, Kockiej, Grunwaldzkiej, Asnyka 2014-2015 1.500.000 375.000 1.125.000    

Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej 2007-2012 4.000.000 600.000 3.400.000    
Rozbudowa i modernizacja remizy OSP Masów z 
przystosowaniem do funkcji kulturalnej 2008-2010 850.000 127.500 722.500    

Budowa osiedlowych stref sportowo-rekreacyjnych 2007-2009 1.650.000 247.500 1.402.500    

Rewitalizacja centrum miasta Dęblin 2008-2012 12.050.000 1.807.500 10.242.500    
Modernizacja budynku ZSO wraz z budową Sali 
gimnastycznej i basenu. 2008-2011 10.800.000 1.620.000 9.180.000    

Modernizacja budynku Przedszkola Nr 3 2008-2010 600.000 480.000    120.000 
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Termomodernizacja budynku SP Nr 2 2009-2010 600.000 450.000    150.000 

Budowa Sali gimnastycznej w ZS Nr 3 2014-2015 3.000.000 750.000 2.250.000    

Budowa alejki na cmentarzu komunalnym 2008 80.000 80.000     

Zakup samochodu dla potrzeb Urzędu 2008 70.000 70.000     

Modernizacja stadionu przy ul. 15 pp Wilków 2008-2010 1.000.000 150.000    850.000 

Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Policji 2008 35.000 35.000     

Wprowadzenie monitoringu wizyjnego w mieście 2008 40.000 40.000     

Budowa osiedlowych placów zabaw 2008 30.000 30.000     

Przygotowanie strefy inwestycyjnej "Nadatki" 2008-2011 2.500.000 375.000 2.125.000    
Przygotowanie strefy inwestycyjnej "śdŜary-
Lotnisko" 2009-2013 10.000.000 1.000.000 8.500.000   500.000 

Budowa nowego cmentarza komunalnego 2009-2010 1.500.000 1.500.000     
Wprowadzenie systemu multimedialnej i wizualnej 
informacji turystycznej 2008-2010 520.000 80.000 440.000    

Utworzenie Ośrodka Rekreacji Wodnej nad Wisłą 2009-2012 3.500.000 525.000 2.975.000    
Budowa zbiornika retencyjno-rekreacyjnego na 
rzece Irenka na wysokości Os. Stawy 2014-2017 2.000.000 500.000 1.500.000    
Opracowanie koncepcji budowy zbiornika wodnego 
na rzece Wieprz 2015 200.000 200.000     

Adaptacja obiektu byłego kina "Twierdza" na 
potrzeby Miejskiego Domu Kultury 2009-2012 3.500.000 525.000 2.975.000    

Utworzenie Domu Pomocy Społecznej 2011-2013 5.000.000 1.250.000 3.750.000    

Budowa budynku socjalnego 2012-2014 2.000.000 2.000.000     
Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego do 
SPZOZ 2008 50.000 50.000     

Wykup nieruchomości 2008-2015 1.600.000 1.600.000     

 RAZEM 199.879.358 42.852.649 97.525.785 48.861.000 6.514.800 4.125.124 
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Tabela Nr 20  Plan finansowy projektów inwestycyjnych na lata 2008 – 2015 finansowanych z budŜetu miasta w rozbiciu na poszczególne lata. 
 

PLAN FINANSOWY ZADA Ń INWESTYCYJNYCH UJĘTYCH W STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA D ĘBLIN  
 W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE LATA 

       

Rok bud Ŝetowy/ nazwa zadania Nakłady 
ogółem Miasto  Fundusze 

unijne  
Bud Ŝet 

państwa 
 Inne  Suma kontrolna  

2008 r.             
Plan nakładów inwestycyjnych z bud Ŝetu 2008 r.              4 400 000               

Dokończenie budowy przyłączy w ramach inwestcyji "Budowa 
kanalizacji podciśnieniowej - zlewnia Nr 1 (etap I)                 500 000                 500 000             

Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków i 
zaopatrzenia w wodę na obszarze aglomeracji Dęblin              6 344 000                 677 100                 4 758 000                    908 900                    6 344 000     

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Hładuniaka i bocznej Stawskiej                 100 000                 100 000                             100 000     

Budowa przesyłowej sieci wodociągowej od ujęcia wody Jagiellońska 
do Os. Lotnisko                 358 174                   26 863                    304 447                      26 864                       358 174     

Budowa sieci wodociągowej w ul. Nadrzecznej                   50 000                   50 000                               50 000     

Budowa kanalizacji deszczowej w mieście                   30 000                     4 500                      25 500                             30 000     

Poprawa dostępności do regionalnego układu komunikacyjnego 
poprzez modernizacje dróg na Osiedlu Wiślana-świca w Dęblinie                 300 000                   45 000                    255 000                           300 000     

Budowa ul. Urbanowicza i Trapezowej w Dęblinie wraz z łącznikiem 
do ul. Krasickiego                 300 000                 300 000                             300 000     

Budowa ul. Okrzei i Słonecznej                     5 000                        750                        4 250                               5 000     

Budowa chodnika w ul. 15 pp "Wilków"                 130 000                 130 000                             130 000     

Budowa nawierzchni drogi w Os. Wiślana                 150 000                 150 000                             150 000     

Budowa chodnika w ul. Staszica                   30 000                   30 000                               30 000     

Budowa ul. Kołłątaja                   95 000                   95 000                               95 000     

Dofinansowanie budowy ścieŜki pieso- rowerowej w ul. Mickiewicza                 200 000                 200 000                             200 000     

Rozbudowa i modernizacja oświetlenia drogowego                  170 000                 170 000                             170 000     

Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej                   30 000                     4 500                      25 500                             30 000     

Rozbudowa i modernizacja remizy OSP Masów z przystosowaniem 
do funkcji kulturalnej                 100 000                   15 000                      85 000                           100 000     

Budowa osiedlowych stref sportowo-rekreacyjnych                 120 000                   18 000                    102 000                           120 000     

Rewitalizacja centrum miasta Dęblin                 105 000                   15 750                      89 250                           105 000     

Modernizacja budynku ZSO wraz z budową Sali gimnastycznej i 
basenu                 100 000                   15 000                      85 000                           100 000     
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Modernizacja budynku Przedszkola Nr 3                   63 000                   63 000                               63 000     

Budowa alejki na cmentarzu komunalnym                   80 000                   80 000                               80 000     

Zakup samochodu dla potrzeb Urzędu                   70 000                   70 000                               70 000     

Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych                 225 000                 225 000                             225 000     

Modernizacja stadionu przy ul. 15 pp „Wilków”                   50 000                   50 000                               50 000     

Wprowadzenie systemu multimedialnej i wizualnej informacjin 
turystycznej                   10 000                     2 000                        8 000                             10 000     

Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Policji                   35 000                   35 000                               35 000     

Wprowadzenie monitoringu wizyjnego w mieście                   40 000                   40 000                               40 000     

Budowa osiedlowych placów zabaw                   30 000                   30 000                               30 000     

Dofinansowanie zakupu sprzetu medycznego dla SPZOZ                   50 000                   50 000                               50 000     

Wykup nieruchomości                  200 000                 200 000                             200 000     

Suma wydatków w 2008 r.            10 070 174              3 392 463                 5 741 947                    935 764                  10 070 174     

Suma zwrotów z funduszy zewn ętrznych              6 677 711                                         -       

Saldo z roku 2008              1 007 537               

2009 r.             

Plan nakładów inwestycyjnych z bud Ŝetu 2009 r.              4 500 000               

Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków i 
zaopatrzenia w wodę na obszarze aglomeracji Dęblin            15 738 000              1 555 500               11 803 500                 2 379 000                  15 738 000     

Budowa sieci wodociągowej w os. Wiślana-świca                   50 000                   50 000                               50 000     

Budowa przesyłowej sieci wodociągowej od ujęcia wody Jagiellońska 
do Os. Lotnisko              6 447 457                 483 559                 5 480 338                    483 560                    6 447 457     

Budowa kanalizacji deszczowej w mieście                 150 000                   22 500                    127 500                           150 000     

Poprawa dostępności do regionalnego układu komunikacyjnego 
poprzez modernizacje dróg na Osiedlu Wiślana-świca w Dęblinie              6 526 814              3 526 814                 3 000 000                        6 526 814     

Budowa ul. Urbanowicza i Trapezowej w Dęblinie wraz z łącznikiem 
do ul. Krasickiego                 400 000                   60 000                    340 000                           400 000     

Budowa ul. Okrzei i Słonecznej                 195 000                   29 250                    165 750                           195 000     

Budowa ul. Kołłątaja                 135 000                 135 000                             135 000     

Modernizacja układu drogowego w ciągu ulic Składowa, Śląska, 
Konopnickiej, Orzeszkowej, Pułaskiego, Słowackiego, Hładuniaka                 100 000                   15 000                      85 000                           100 000     

Rozbudowa i modernizacja oświetlenia drogowego                  300 000                 300 000                             300 000     

Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej              2 000 000                 300 000                 1 700 000                        2 000 000     

Rozbudowa i modernizacja remizy OSP Masów z przystosowaniem 
do funkcji kulturalnej                 450 000                   67 500                    382 500                           450 000     

Budowa osiedlowych stref sportowo-rekreacyjnych              1 530 000                 229 500                 1 300 500                        1 530 000     

Rewitalizacja centrum miasta Dęblin                 945 000                 141 750                    803 250                           945 000     
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Modernizacja budynku ZSO wraz z budową Sali gimnastycznej i 
basenu              3 700 000                 555 000                 3 145 000                        3 700 000     

Modernizacja budynku Przedszkola Nr 3                 237 000                 237 000                             237 000     

Modernizacja układu drogowego na Osiedlu Lotnisko (ulice Ścibiora, 
Kowalskiego i Rogowskiego)                   30 000                     4 500                      25 500                             30 000     

Rozbudowa miejsc parkingowych na Os. Wiślana                 200 000                 200 000                             200 000     

Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych                 320 000                 320 000                             320 000     

Rozbudowa systemu ścieŜek rowerowych                   50 000                     7 500                      42 500                             50 000     

Modernizacja stadionu przy ul. 15 pp „Wilków”                 450 000                   50 000                      400 000                       450 000     

Termomodernizacja budynku SP Nr 2                   50 000                   50 000                               50 000     

Przygotowanie strefy inwestycyjnej "Nadatki"                 500 000                   75 000                    425 000                           500 000     

Przygotowanie strefy inwestycyjnej "śdŜary-Lotnisko"                 100 000                   15 000                      85 000                           100 000     

Budowa nowego cmentarza komunalnego                 500 000                 500 000                             500 000     

Wprowadzenie systemu multimedialnej i wizualnej informacjin 
turystycznej                 250 000                   38 000                    212 000                           250 000     

Utworzenie Ośrodka Rekreacji Wodnej nad Wisłą                 500 000                   75 000                    425 000                           500 000     

Adaptacja obiektu byłego kina "Twierdza" na potrzeby Miejskiego 
Domu Kultury                 500 000                   75 000                    425 000                           500 000     

Wykup nieruchomości                  200 000                 200 000                             200 000     

Suma wydatków w 2009 r.            42 554 271              9 318 373               29 973 338                      -                 3 262 560                  42 554 271     

Suma zwrotów z funduszy zewn ętrznych            33 235 898                                         -       

Saldo z roku 2009 -           4 818 373               

2010 r.             
Plan nakładów inwestycyjnych z bud Ŝetu 2010 r.              4 500 000               

Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków i 
zaopatrzenia w wodę na obszarze aglomeracji Dęblin            14 030 000              1 189 500               10 522 500                 2 318 000                  14 030 000     

Budowa kanalizacji deszczowej w mieście              1 000 000                 150 000                    850 000                        1 000 000     

Poprawa dostępności do regionalnego układu komunikacyjnego 
poprzez modernizacje dróg na Osiedlu Wiślana-świca w Dęblinie              3 941 163                 941 163                 3 000 000                        3 941 163     

Budowa ul. Urbanowicza i Trapezowej w Dęblinie wraz z łącznikiem 
do ul. Krasickiego                 400 000                   60 000                    340 000                           400 000     

Budowa ul. Okrzei i Słonecznej                 800 000                 120 000                    680 000                           800 000     

Modernizacja układu drogowego w ciągu ulic Składowa, Śląska, 
Konopnickiej, Orzeszkowej, Pułaskiego, Słowackiego, Hładuniaka              3 000 000                 450 000                 2 550 000                        3 000 000     

Rozbudowa i modernizacja oświetlenia drogowego                  250 000                 250 000                             250 000     

Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej                 500 000                   75 000                    425 000                           500 000     

Rozbudowa i modernizacja remizy OSP Masów z przystosowaniem 
do funkcji kulturalnej                 300 000                   45 000                    255 000                           300 000     
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Rewitalizacja centrum miasta Dęblin              4 000 000                 600 000                 3 400 000                        4 000 000     

Modernizacja budynku ZSO wraz z budową Sali gimnastycznej i 
basenu              5 000 000                 750 000                 4 250 000                        5 000 000     

Modernizacja budynku Przedszkola Nr 3                 300 000                 180 000                      120 000                       300 000     

Modernizacja układu drogowego na Osiedlu Lotnisko (ulice Ścibiora, 
Kowalskiego i Rogowskiego)              1 000 000                 150 000                    850 000                        1 000 000     

Modernizacja dróg w rejonie dworca kolejowego                 100 000                   15 000                      85 000                           100 000     

Budowa ul. Saperów                 130 000                   19 500                    110 500                           130 000     

Budowa ulicy łączącej ul. Bankową z ul. 1 Maja                 150 000                   22 500                    127 500                           150 000     

Rozbudowa miejsc parkingowych na Os. Wiślana                 250 000                 250 000                             250 000     

Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych                 317 750                 317 750                             317 750     

Rozbudowa systemu ścieŜek rowerowych                 500 000                   75 000                    425 000                           500 000     

Modernizacja stadionu przy ul. 15 pp „Wilków"                 500 000                   50 000                      450 000                       500 000     

Termomodernizacja budynku SP Nr 2                 550 000                 400 000                      150 000                       550 000     

Przygotowanie strefy inwestycyjnej "Nadatki"              1 000 000                 150 000                    850 000                        1 000 000     

Przygotowanie strefy inwestycyjnej "śdŜary-Lotnisko"              1 900 000                 285 000                 1 615 000                        1 900 000     

Budowa nowego cmentarza komunalnego              1 000 000              1 000 000                          1 000 000     

Wprowadzenie systemu multimedialnej i wizualnej informacjin 
turystycznej                 260 000                   40 000                    220 000                           260 000     

Utworzenie Ośrodka Rekreacji Wodnej nad Wisłą              1 000 000                 150 000                    850 000                        1 000 000     

Adaptacja obiektu byłego kina "Twierdza" na potrzeby Miejskiego 
Domu Kultury              1 000 000                 150 000                    850 000                        1 000 000     

Wykup nieruchomości                  200 000                 200 000                             200 000     

Suma wydatków w 2010 r.            43 378 913              8 085 413               32 255 500                      -                 3 038 000                  43 378 913     

Suma zwrotów z funduszy zewn ętrznych            35 293 500                                         -       

Saldo z roku 2010 -           3 585 413                                         -       

Saldo z lat 2008 - 2010 -           7 396 249                                         -       

 Suma nakładów w latach 2008 - 2010             96 003 358            20 796 249               67 970 785                      -                 7 236 324                  96 003 358     

2011 r.             
Plan nakładów inwestycyjnych z bud Ŝetu 2011 r.              4 500 000               

Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków i 
zaopatrzenia w wodę na obszarze aglomeracji Dęblin            10 980 000              1 647 000                 8 235 000                 1 098 000                  10 980 000     

Budowa kanalizacji deszczowej w mieście                 820 000                 123 000                    697 000                           820 000     

Budowa ul. Okrzei i Słonecznej              2 000 000                 300 000                 1 700 000                        2 000 000     

Budowa infrastruktury drogowej na os. Jagiellońskim              2 000 000                 300 000                 1 700 000                        2 000 000     

Modernizacja układu drogowego w ciągu ulic Składowa, Śląska, 
Konopnickiej, Orzeszkowej, Pułaskiego, Słowackiego, Hładuniaka              3 350 000                 502 500                 2 847 500                        3 350 000     
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Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej              1 000 000                 150 000                    850 000                        1 000 000     

Rewitalizacja centrum miasta Dęblin              5 000 000                 750 000                 4 250 000                        5 000 000     

Modernizacja budynku ZSO wraz z budową Sali gimnastycznej i 
basenu              2 000 000                 300 000                 1 700 000                        2 000 000     

Modernizacja dróg w rejonie dworca kolejowego              1 900 000                 285 000                 1 615 000                        1 900 000     

Budowa ul. Saperów              1 900 000                 285 000                 1 615 000                        1 900 000     

Budowa ulicy łączącej ul. Bankową z ul. 1 Maja              1 900 000                 285 000                 1 615 000                        1 900 000     

Rozbudowa systemu ścieŜek rowerowych                 500 000                   75 000                    425 000                           500 000     

Przygotowanie strefy inwestycyjnej "Nadatki"              1 000 000                 150 000                    850 000                        1 000 000     

Przygotowanie strefy inwestycyjnej "śdŜary-Lotnisko"              2 000 000                 200 000                 1 700 000                    100 000                    2 000 000     

Utworzenie Ośrodka Rekreacji Wodnej nad Wisłą              1 000 000                 150 000                    850 000                        1 000 000     

Adaptacja obiektu byłego kina "Twierdza" na potrzeby Miejskiego 
Domu Kultury              1 000 000                 150 000                    850 000                        1 000 000     

Utworzenie Domu Pomocy Społecznej                 300 000                   75 000                    225 000                           300 000     

Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych                 400 000                 400 000                             400 000     

Wykup nieruchomości                  200 000                 200 000                             200 000     

Suma wydatków w 2011 r.            39 250 000              6 327 500               31 724 500                 1 198 000                  39 250 000     

Suma zwrotów z funduszy zewn ętrznych            32 922 500               

Saldo z roku 2011 -           1 827 500               

2012 r.             
Plan nakładów inwestycyjnych z bud Ŝetu 2012 r.              5 500 000               

Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków i 
zaopatrzenia w wodę na obszarze aglomeracji Dęblin              4 148 000                 622 200                 3 111 000                    414 800                    4 148 000     

Budowa infrastruktury drogowej na os. Jagiellońskim              5 000 000                 750 000                 4 250 000                        5 000 000     

Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej                 470 000                   70 500                    399 500                           470 000     

Rewitalizacja centrum miasta Dęblin              2 000 000                 300 000                 1 700 000                        2 000 000     

Modernizacja dróg w rejonie dworca kolejowego               1 000 000                 150 000                    850 000                        1 000 000     

Budowa ulicy łączącej ul. Bankową z ul. 1 Maja              2 000 000                 300 000                 1 700 000                        2 000 000     

Rozbudowa systemu ścieŜek rowerowych                 500 000                   75 000                    425 000                           500 000     

Przygotowanie strefy inwestycyjnej "śdŜary-Lotnisko"              3 000 000                 250 000                 2 550 000                    200 000                    3 000 000     

Utworzenie Ośrodka Rekreacji Wodnej nad Wisłą              1 000 000                 150 000                    850 000                        1 000 000     

Adaptacja obiektu byłego kina "Twierdza" na potrzeby Miejskiego 
Domu Kultury              1 000 000                 150 000                    850 000                        1 000 000     

Utworzenie Domu Pomocy Społecznej              1 700 000                 425 000                 1 275 000                        1 700 000     

Budowa budynku socjalnego                 200 000                 200 000                             200 000     

Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych                 300 000                 300 000                             300 000     
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Wykup nieruchomości                  200 000                 200 000                             200 000     

Suma wydatków w 2012 r.            22 518 000              3 942 700               17 960 500                    614 800                  22 518 000     

Suma zwrotów z funduszy zewn ętrznych            18 575 300                                         -       

Saldo z roku 2012              1 557 300               

2013 r.             
Plan nakładów inwestycyjnych z bud Ŝetu 2013 r.              5 000 000               

Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków i 
zaopatrzenia w wodę na obszarze aglomeracji Dęblin              5 612 000                 841 800                 4 209 000                    561 200                    5 612 000     

Przygotowanie strefy inwestycyjnej "śdŜary-Lotnisko"              3 000 000                 250 000                 2 550 000                    200 000                    3 000 000     

Przygotowanie infrastruktury drogowej wraz z oswietleniem ulicznym 
na Os. Stawy                 100 000                   25 000                      75 000                           100 000     

Utworzenie Domu Pomocy Społecznej              3 000 000                 750 000                 2 250 000                        3 000 000     

Budowa budynku socjalnego                 800 000                 800 000                             800 000     

Budowa ulicy Środkowej                   50 000                   50 000                               50 000     

Wykup nieruchomości                  200 000                 200 000                             200 000     

Suma wydatków w 2013 r.            12 762 000              2 916 800                 9 084 000                    761 200                  12 762 000     

Suma zwrotów z funduszy zewnętrznych              9 845 200                                         -       

Saldo z roku 2013              2 083 200               

2014 r.             
Plan nakładów inwestycyjnych z bud Ŝetu 2014 r.              5 000 000               

Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków i 
zaopatrzenia w wodę na obszarze aglomeracji Dęblin              5 246 000                 786 900                 3 934 500                    524 600                    5 246 000     

Przygotowanie infrastruktury drogowej wraz z oswietleniem ulicznym 
na Os. Stawy              1 400 000                 350 000                 1 050 000                        1 400 000     

Przygotowanie zbiornika retencyjno-rekreacyjnego na rzece Irenka na 
wysoko,ści Os. Stawy                 500 000                 125 000                    375 000                           500 000     

Budowa budynku socjalnego              1 000 000              1 000 000                          1 000 000     

Budowa Sali gimnastycznej w ZS Nr 3              1 000 000                 250 000                    750 000                        1 000 000     

Budowa ulic na Os. Michalinów                 500 000                 125 000                    375 000                           500 000     

Budowa ulicy Środkowej                 250 000                 250 000                             250 000     

Budowa dróg na Os. Masów                 700 000                 175 000                    525 000                           700 000     

Modernizacja ulicy Bobrowskiej                   15 000                   15 000                               15 000     

Budowa ulicy Ogrodowej wraz z nową ulicą do ul. PCK              1 000 000                 250 000                    750 000                        1 000 000     

Budowa dróg na nowej części Os. Wiślana-świca                 500 000                 125 000                    375 000                           500 000     

Wymiana sieci oświetlenia drogowego w ulicach Warszawskiej, 
Kockiej, Grunwaldzkiej, Asnyka                 200 000                   50 000                    150 000                           200 000     
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Wykup nieruchomości                  200 000                 200 000                             200 000     

Suma wydatków w 2014 r.            12 511 000              3 701 900                 8 284 500                    524 600                  12 511 000     

Suma zwrotów z funduszy zewn ętrznych              8 809 100                                         -       

Saldo z roku 2014              1 298 100               

2015 r.             
Plan nakładów inwestycyjnych z bud Ŝetu 2015 r.              5 000 000               

Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków i 
zaopatrzenia w wodę na obszarze aglomeracji Dęblin              3 050 000                 457 500                 2 287 500                    305 000                    3 050 000     

Przygotowanie infrastruktury drogowej wraz z oswietleniem ulicznym 
na Os. Stawy              1 500 000                 375 000                 1 125 000                        1 500 000     

Przygotowanie zbiornika retencyjno-rekreacyjnego na rzece Irenka na 
wysoko,ści Os. Stawy              1 500 000                 375 000                 1 125 000                        1 500 000     

Budowa Sali gimnastycznej w ZS Nr 3              2 000 000                 500 000                 1 500 000                        2 000 000     

Budowa ulic na Os. Michalinów              1 500 000                 375 000                 1 125 000                        1 500 000     

Budowa ulicy Środkowej                 400 000                 400 000                             400 000     

Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych                 500 000                 500 000                             500 000     

Budowa dróg na Os. Masów              1 300 000                 325 000                    975 000                        1 300 000     

Modernizacja ulicy Bobrowskiej                 385 000                 385 000                             385 000     

Budowa ulicy Ogrodowej wraz z nową ulicą do ul. PCK              2 000 000                 500 000                 1 500 000                        2 000 000     

Budowa dróg na nowej części Os. Wiślana-świca              1 000 000                 250 000                    750 000                        1 000 000     

Wymiana sieci oświetlenia drogowego w ulicach Warszawskiej, 
Kockiej, Grunwaldzkiej, Asnyka              1 300 000                 325 000                    975 000                        1 300 000     

Opracowanie koncepcji budowy zbiornika na rzece Wieprz                 200 000                 200 000                             200 000     

Wykup nieruchomości                  200 000                 200 000                             200 000     

Suma wydatków w 2015 r.            16 835 000              5 167 500               11 362 500                    305 000                  16 835 000     

Suma zwrotów z funduszy zewn ętrznych            11 667 500                                         -       

Saldo z roku 2015 -              167 500               

Saldo z lat 2012 - 2015                 860 400               

Suma nakładów w latach 2011 - 2015          103 876 000            22 056 400               78 416 000                 3 403 600                103 876 000     

              

Łączna suma nakładów z bud Ŝetu gminy          199 879 358            42 852 649             146 386 785                      -               10 639 924                199 879 358     

              

Saldo z lat 2008 -2015 -           6 535 849               
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XII. POWI ĄZANIE PROJEKTÓW  Z INNYMI DZIAŁANIAMI 
REALIZOWANYMI NA TERENIE MIASTA   
 
Strategia Rozwoju Lokalnego jest kontynuacją zadań realizowanych dotychczas przez Miasto  
w celu zapewnienia jego rozwoju. RównieŜ dotychczas Miasto korzystało ze wsparcia 
finansowego programów funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych środków 
zewnętrznych. NaleŜały do nich między innymi: 
• Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, 
• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, 
• Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska, 
• budŜet państwa. 
Wsparcie dotyczyło przede wszystkim rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w mieście  
oraz inwestycji drogowych i w zakresie informatyzacji 
 
Tabela Nr 21  NajwaŜniejsze zadania realizowane w mieście Dęblin w latach 2002 – 2007  
 

Lp. Nazwa zadania 
Wartość 
zadania 

Miasto 
BudŜet 
państwa 

UE Inne środki 
zewnętrzne Opis zadania 

1. 
Modernizacja 
oczyszczalni 
ścieków 

4 302 487 1 642 487 0,00 0,00 

2 660 000 
- poŜyczka 

z 
WFOŚiGW 

Zmodernizowano system 
oczyszczania ścieków 
dostosowując do aktualnych 
wymagań oczyszczania ścieków.  

2. 

Budowa 
kanalizacji 
sanitarnej w os. 
Pułaskiego 

4 664 648 1 664 648 0,00 0,00 1 000 000 

Wykonano 8939 m sieci 
kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej oraz wybudowano 
przepompownie ścieków.  

3. 

Budowa 
kanalizacji 
sanitarnej 
podciśnieniowej w 
centrum miasta 

4 262 126 1 125 351 369 032 2 767 742 

675 000 
- poŜyczka 

z 
WFOŚiGW 

 

Zadanie obejmowało 
wybudowanie kanalizacji 
sanitarnej w centrum miasta, w 
tym: 
- pompowni próŜniowo – tłocznej: 
budynek o kubaturze 297 m3 
- sieci kanalizacji o długości 6,85 
km 
- przyłączenie 149 budynków, 
dodatkowo zostanie 
przyłączonych ok. 40. 
W ramach robót dodatkowych 
odtworzono nawierzchnię ulicy 
Wiatracznej na całej szerokości na 
odcinku 121,5 m, (pow. 729 m2). 
W ramach robót uzupełniających 
wykonano dodatkowe przyłącza 
podciśnieniowe. 

4. 

Budowa 
kanalizacji 
sanitarnej w ul. 
Piłsudskiego 

250 210 250 210 0,00 0,00 

200 168 
- poŜyczka 

z 
WFOŚiGW 

Do kanalizacji podłączono 18 
posesji. Łączna długość 
kanalizacji wynosi 471 m. W 
ramach robót dodatkowych 
odtworzono nawierzchnię ulicy 
Piłsudskiego o długości 125 m na 
całej szerokości jezdni (585 m2). 

5. 

Budowa 
kanalizacji 
sanitarnej w os. 
Bankowa (bloki) 

169 060 169 060 0,00 0,00 

117 859 
- poŜyczka 

z 
WFOŚiGW 

Do kanalizacji podłączono 3 bloki 
w osiedlu Bankowa, pocztę i 5 
posesji prywatnych. Łączna 
długość kanalizacji wynosi 234,5 
m. 

6. 
Modernizacja ul. 
Spacerowej i 
Składowej 

2 840 781 200 000 284 078 2 130 586 226 117 

Wykonano nawierzchnię mine-
ralną o długości 2 194 m, chodnik 
o długości 2144 m i ścieŜkę 
rowerową o długości 917 m. 
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Lp. Nazwa zadania 
Wartość 
zadania 

Miasto 
BudŜet 
państwa 

UE Inne środki 
zewnętrzne Opis zadania 

7. 

Budowa 
oświetlenia 
drogowego ul. 
Spacerowej 

276 662 276 662 0,00 0,00 0,00 Długość ok. 2363 m 

8. 

Budowa ścieŜki 
rowerowej z 
chodnikiem i 
oświetleniem 
wzdłuŜ ulicy 
StęŜyckiej i 
Mickiewicza 

450 248 323 069 0,00 0,00 

127 179 
- środki 

Województ
wa 

Lubelskiego 

Wykonano ścieŜkę rowerową z 
chodnikiem i oświetleniem o 
długości 776,36 m. 

9. 

Modernizacja 
pomieszczeń w 
Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym 
(zadanie 1) 

323 331 49 258 0,00 0,00 
291 187 
- środki 
PFRON 

Wymiana instalacji i urządzeń 
sanitarnych, posadzki na 
wykładziny antypoślizgowe w 
korytarzach oraz na schodach 
(696m2).  Dokonano wymiany 
nawierzchni w sali gimnastycznej. 

 
 
Przedstawione w projekcie Strategii Rozwoju Lokalnego działania wiąŜą się równieŜ z działaniami 
prowadzonymi przez inne podmioty na terenie miasta, takimi jak: 

 modernizacja drogi krajowej Nr 48 realizowanej przez GDDKiA (w realizacja dokumentacja 
techniczna modernizacja na odcinku ul. Warszawska, Niepodległości i Kocka, z sygnalizacją 
świetlną oraz ścieŜką rowerową); 

 modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 801 Warszawa – Dęblin – Puławy – Kazimierz Dolny, 
z nowym przebiegiem przez Dęblin, zgodnie z dokumentami planowania przestrzennego  
(w 2007 r. rozpoczęta realizacja dokumentacji technicznej); 

 modernizacja dróg powiatowych realizowana wspólnie przez miasto i powiat rycki; 
 modernizacja linii kolejowej Warszawa – Dęblin – Lublin – Dorohusk; 
 modernizacja lotniska wojskowego w Dęblinie (pas startowy, systemy naprowadzania). 
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XIII. ZAKO ŃCZENIE.  
 

Strategia Rozwoju Lokalnego Miasta Dęblin jest kompleksowym dokumentem przedstawiającym 
obecną sytuację Miasta, wyznaczającym strategię społeczno-gospodarczą na lata 2008 – 2015. 
Szacuje równieŜ spodziewane efekty planowanych inwestycji oraz wskazuje kierunki 
zaangaŜowania środków z funduszy strukturalnych i innych środków zewnętrznych oraz środków 
własnych budŜetu Miasta. 

ZałoŜenia Strategii są w pełni zgodne ze Strategią Rozwoju Kraju, Strategią Rozwoju 
Województwa Lubelskiego, Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego  
z załoŜeniami polityki regionalnej kraju oraz z obszarami wsparcia, realizowanymi  
przez Fundusze Strukturalne i Inicjatywy Wspólnotowe Unii Europejskiej. Strategia jest równieŜ 
zgodna z wcześniej przyjętymi dokumentami lokalnymi przez Radę Miasta. 

NaleŜy oczekiwać, Ŝe realizacja Strategii w istotny sposób przyczyni się do poprawy warunków 
Ŝycia mieszkańców miasta Dęblin  oraz przyczyni się do zdynamizowania jego rozwoju. 
 
 
 
W opracowaniu wykorzystano dane zawarte: 
• na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego www.stat.gov.pl. 
• w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Dęblin. 
• w ewidencjach i rejestrach prowadzonych przez Urząd Miasta Dęblin. 

 
 
Opracowanie: 

 
Urząd Miasta Dęblin 

 
 
 
 
 


