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1.

Wprowadzenie – cel, założenia i zakres opracowania

Podstawą prawną do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk
na lata 2016-2022 jest Ustawa z dnia 9 października o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777,
z 2016 r. poz. 1020, 1250.).
Zgodnie z powyższym, rewitalizacja stanowi kompleksowy proces, którego celem jest
wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, poprzez działania całościowe,
integrujące interwencje na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki,
skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez
programy rewitalizacji. Przez działania całościowe rozumie się wzajemnie powiązane
przedsięwzięcia, które obejmują kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne
lub techniczne lub środowiskowe. Poprzez prowadzone działania zakłada się optymalne
wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmocnienie jego lokalnych
potencjałów. Proces ten stanowi wieloletni okres, prowadzony przez interesariuszy wraz
we współpracy ze społecznością lokalną. Dla prowadzenia rewitalizacji wymagane są:
 uwzględnienie rewitalizacji, jako istotnego elementu całościowej wizji rozwoju Miasta;
 pełna diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru rewitalizacji oraz analizie dotykających
go problemów; diagnoza obejmuje kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzennofunkcjonalne lub środowiskowe;
 ustalenie hierarchii potrzeb w zakresie działań rewitalizacyjnych;
 właściwy dobór narzędzi i interwencji do potrzeb i uwarunkowań danego obszaru;
 zsynchronizowanie działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej,
technicznej, środowiskowej;
 koordynacja prowadzonych działań oraz monitorowanie i ewaluacja skuteczności
rewitalizacji;
 realizacja wynikającej z art. 5 ust. 1 rozporządzenia ogólnego zasady partnerstwa polegającej
na włączeniu partnerów w procesy programowania i realizacji projektów rewitalizacyjnych
w ramach programów operacyjnych oraz konsekwentnego, otwartego i trwałego dialogu
z tymi podmiotami i grupami, których rezultaty rewitalizacji mają dotyczyć.
Obszar zdegradowany stanowi obszar, na którym zidentyfikowany został stan kryzysowy (tj. stan
spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych). Może być on podzielony
na podobszary, w tym podobszary, które nie posiadają wspólnych granic (warunek – występowanie
sytuacji kryzysowej na każdym podobszarze).
Obszar rewitalizacji jest to całość lub część obszaru zdegradowanego, na którym zamierza
się prowadzić rewitalizację. Cechuje go koncentracja negatywnych zjawisk oraz znaczenie
dla rozwoju lokalnego. Zgodnie z wymaganiami nie może on przekraczać 20% powierzchni gminy
oraz 30% liczby ludności. Gmina Miejska Przeworsk przystępując do opracowania Diagnozy służącej
wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji zobowiązuje się do jego określenia.
W związku z powyższym, jednym z najważniejszych elementów opracowania Gminnego Programu
Rewitalizacji jest diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych, których analiza pozwoli na szczegółowe
określenie miejsc wymagających rewitalizacji na terenie Przeworska.
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Niniejszy dokument został opracowany na podstawie analizy danych zastanych (ilościowych)
i aktywnego udziału różnych grup interesariuszy.
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2.

Powiązanie z dokumentami strategicznymi
poziomie Gminy, powiatu, województwa i kraju

na

Niniejszy dokument jest spójny z ustaleniami dokumentów strategicznych opracowanych
na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym.

Poziom krajowy
Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju –Obszar
Konkurencyjności i innowacyjności gospodarki: Innowacyjność gospodarki i kreatywność
indywidualna:
Cel 3 – Poprawa dostępności i jakości edukacji na wszystkich etapach oraz podniesienie
konkurencyjności nauki; Kapitał Ludzki;
Cel 6 – Rozwój kapitału ludzkiego poprzez wzrost zatrudnienia i stworzenie „workfare state”; Obszar
Równoważenia potencjału rozwojowego regionów Polski: Rozwój regionalny;
Cel 8 – Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju dla rozwijania i pełnego
wykorzystania potencjałów regionalnych; Obszar Efektywności i sprawności państwa: Kapitał
społeczny;
Cel 11 – Wzrost społecznego kapitału rozwoju.
Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju (ŚSRK) – Strategia Rozwoju Kraju 2020
Cel główny: Wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych

potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę jakości życia
ludności.
Cele rozwojowe:
 wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji indywidualnych potrzeb aktywności
obywatela;
 rozwój kapitału ludzkiego;
 wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju oraz integracja
przestrzenna dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych.
Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)
Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest strategicznym instrumentem zarządzania polityką
rozwoju realizowaną przez instytucje państwa. W jednolitym systemie programowym przedstawia
cele do realizacji w horyzoncie roku 2020 i 2030, określa wskaźniki ich realizacji, wskazuje sposób
ich osiągania oraz określa najważniejsze planowane do realizacji przedsięwzięcia.
Założenia Gminnego Programu Rewitalizacji, wpisują się w następujące sformułowania zawarte
w Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju:
Cel szczegółowy I
Trwały wzrost gospodarczy oparty coraz silniej o wiedzę, dane i doskonałość organizacyjną:
 Zwiększenie innowacyjności polskich przedsiębiorstw na rynku krajowym i rynkach
zagranicznych,
 Nowe formy działania i współpracy,
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 Nowoczesne instrumenty wsparcia,
 Zwiększenie umiędzynarodowienia polskiej gospodarki,
 Zwiększenie eksportu towarów zaawansowanych technologicznie,
Cel szczegółowy II
Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony
 Poprawa dostępności usług świadczonych w odpowiedzi na wyzwania demograficzne,
 Wzrost i poprawa wykorzystania potencjału kapitału ludzkiego na rynku pracy,
 Zrównoważony rozwój kraju wykorzystujący indywidualne potencjały endogeniczne
poszczególnych terytoriów,
 Wzmacnianie regionalnych przewag konkurencyjnych w oparciu o specjalizacje gospodarcze
i nowe nisze rynkowe,
Cel szczegółowy III
Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu
 Budowa zintegrowanego systemu planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego,
 Cyfrowe państwo usługowe,
 Wykorzystanie środków z budżetu Unii Europejskiej w sposób przekładający się na trwałe
efekty rozwojowe.
Krajowy Program Rozwoju Turystyki do 2020 roku
Cel główny: Wzmocnienie rozwoju konkurencyjnej i innowacyjnej turystyki poprzez wspieranie
przedsiębiorstw, organizacji i instytucji oraz inicjatyw sektora turystyki, z poszanowaniem zasad
zrównoważonego rozwoju.
Cel operacyjny 4: Zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni dla rozwoju turystyki
i infrastruktury turystycznej, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju i przepisów ochrony
środowiska.

Poziom regionalny
Strategia Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020
Cel 1.3.: Budowa konkurencyjnej, atrakcyjnej oferty rynkowej opartej na znacznym potencjale
turystycznym regionu:
Cel 1.3.1.: Rozwój atrakcji turystycznych oraz infrastruktury turystycznej.
Cel 2.1.: Dostosowanie systemu edukacji do aktualnych potrzeb i wyzwań przyszłości:
Cel 2.1.1.: Poprawa jakości i dostępności usług edukacyjnych;
Cel 2.1.3.: Kształtowanie i promocja postaw związanych z uczeniem się przez całe życie.
Cel 2.2.: Rozwinięty i efektywnie wykorzystany potencjał kulturowy regionu:
Cel 2.2.1.: Tworzenie warunków dla zapewnienia możliwie równego i powszechnego dostępu
do oferty kulturalnej, w tym do kultury wysokiej;
Cel 2.2.3.: Ochrona, promocja i zarządzanie dziedzictwem kulturowym regionu.
Cel 2.3.: Wzmocnienie podmiotowości obywateli, rozwój instytucji społeczeństwa obywatelskiego
oraz zwiększenie ich wpływu na życie publiczne:
Cel 2.3.1.: Wzrost aktywności obywatelskiej i wzmocnienie trzeciego sektora;
Cel 2.3.2.: Zwiększenie udziału obywateli i trzeciego sektora w życiu publicznym.
Cel 2.4.: Wzrost poziomu adaptacyjności zawodowej i integracji społecznej w regionie:
Cel 2.4.1.: Zmniejszenie poziomu biedy i wykluczenia społecznego w województwie.
GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY MIEJSKIEJ PRZEWORSK NA LATA 2016-2022
10 | S t r o n a

Strategia Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2014 – 2020
Wizja Strategii Rozwoju przedstawia Powiat Przeworski, jako atrakcyjne miejsce zamieszkania,
wypoczynku, pracy oraz prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach rozwijającej
się gospodarki, przy efektywnym korzystaniu z posiadanych zasobów.
Cel strategiczny 1.1.: Tworzenie warunków dla lokalizacji inwestycji i tworzenia nowych miejsc
pracy;
Cel strategiczny 1.2.: Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości;
Cel strategiczny 3.1.: Rozwój sieci szlaków turystycznych i turystyczno-sportowych;
Cel strategiczny 3.2.: Ochrona i rewaloryzacja zasobów dziedzictwa kulturowego;
Cel strategiczny 3.3.: Kształtowanie przestrzeni miejskiej i wiejskiej, umożliwiającej rozwój turystyki,
w tym agroturystyki;
Cel strategiczny 3.5.: Promocja oferty turystycznej powiatu;
Cel strategiczny 4.1.: Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych
oraz poszukujących pracy;
Cel strategiczny 4.3.: Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej;
Cel strategiczny 4.5.: Poprawa dostępu mieszkańców do usług społecznych;
Cel strategiczny 4.6.: Wsparcie i promocja organizacji pożytku publicznego.

Poziom lokalny
Strategia ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław-Przeworsk
Strategia MOF została opracowana na podstawie Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju
społeczno-gospodarczego MOF Jarosław-Przeworsk zawartego pomiędzy: Gminą Miejską Jarosław,
Gminą Miejską Przeworsk, Gminą Przeworsk, Gminą Pawłosiów.
Oś priorytetowa I: MOF Jarosław-Przeworsk obszarem nowoczesnej gospodarki.
Oś priorytetowa I: MOF Jarosław-Przeworsk obszarem zrównoważonego rozwoju
Oś priorytetowa I: MOF Jarosław-Przeworsk obszarem zamieszkałym przez aktywnych i kreatywnych
mieszkańców.
Zgodnie z wizją, MOF Jarosław-Przeworsk po roku 2020 cechować będzie:
 systematyczne wzmacniania związków łączących podmioty zlokalizowane w obszarze
funkcjonalnym oraz zastępowanie relacji konkurencyjnych relacji kooperacyjnymi;
 rozwój nowoczesnej gospodarki;
 wysoka jakość i poziom życia.
Zgodność Gminnego Programu Rewitalizacji ze Strategią ZIT Miejskiego Obszaru funkcjonalnego
Jarosław-Przeworsk została przedstawiona w poniższej tabeli.
Tabela 1 Zgodność Gminnego Programu Rewitalizacji ze Strategią ZIT Miejskiego Obszaru funkcjonalnego Jarosław-Przeworsk

Strategia ZIT Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego
Jarosław-Przeworsk
Cel szczegółowy: C.1.1
Wysoka atrakcyjność
biznesowa OF
Cel szczegółowy: C.1.2
Wykorzystanie lokalnych
potencjałów rozwojowych

Zgodność z Gminnym Programem Rewitalizacji

2.2.
2.3.
3.1.

2.1.
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Aktywizacja edukacyjna i zawodowa mieszkańców
Stworzenie otoczenia przyjaznego przedsiębiorcom

Zagospodarowanie przestrzeni publicznych i renowacja obiektów
zabytkowych
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3.1.
Cel szczegółowy: C.2.1
Wysoka jakość środowiska
naturalnego i kulturowego
Cel szczegółowy C.2.2
Wysoka jakość przestrzeni
publicznych

Cel szczegółowy C.3.1
Wysoki poziom usług
publicznych

Cel szczegółowy C.3.2
Wspieranie włączenia
społecznego

4.1.
4.2.
3.1.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznych i renowacja obiektów
zabytkowych
Ograniczenie procesu przedostawania się niebezpiecznych substancji
do wody i gleby
Poprawa efektywności energetycznej budynków wielorodzinnych
i użyteczności publicznej
Zagospodarowanie przestrzeni publicznych i renowacja obiektów
zabytkowych

1.1. Zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez wzbogacenie oferty
kulturalnej
1.2.
Aktywizacja osób wykluczonych społecznie
1.3.
Dostosowanie oferty kulturalno-rekreacyjnej do potrzeb lokalnej
społeczności
1.4.
Budowa systemu wspierania osób starszych
2.3.
Stworzenie otoczenia przyjaznego przedsiębiorcom
3.3.
Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji
1.1. Zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez wzbogacenie oferty
kulturalnej
1.2.
Aktywizacja osób wykluczonych społecznie
1.3.
Dostosowanie oferty kulturalno-rekreacyjnej do potrzeb lokalnej
społeczności
1.4.
Budowa systemu wspierania osób starszych
3.2.
Poprawa warunków mieszkaniowych na obszarze rewitalizacji

Źródło: opracowanie własne.

Strategia Rozwoju Miasta Przeworska na lata 2015 – 2022
Jak określa Strategia Rozwoju: „Rewitalizacja to proces przemian przestrzennych, społecznych
i ekonomicznych, mający na celu wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego
i prowadzący do rozwoju, w tym do poprawy jakości życia lokalnej wspólnoty. Działania te powinny
być skoncentrowane terytorialnie, prowadzone we współpracy z lokalną społecznością, w sposób
zaplanowany oraz zintegrowany i kompleksowy.
Główne kryteria wyznaczania obszarów kryzysowych i obszarów rewitalizacji:
 stopa bezrobocia wyższa od średniej dla kraju,
 wysoki poziom ubóstwa oraz trudne warunki mieszkaniowe,
 wysoki poziom przestępczości,
 niski poziom wykształcenia mieszkańców,
 szczególnie zanieczyszczone środowisko,
 niski poziom przedsiębiorczości,
 wysoki poziom degradacji technicznej infrastruktury i budynków.
Pozostałe istotne kryteria, które powinny być wzięte pod uwagę to: duża liczba obiektów
lub przestrzeni o wartościach kulturowych i historycznych lub objętych ochroną konserwatorską,
obiekty lub przestrzenie stwarzające możliwości inwestycyjne czy adaptacyjne. Na obszarach tych
występują zjawiska związane z ubóstwem i zagrożeniami patologią, wynikające z trwałego
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bezrobocia, zagrożenia bezpieczeństwa oraz kumulacją obiektów zdegradowanych technicznie
o niskim standardzie wyposażenia1”.
Wizja Przeworska określona w tym dokumencie to:
W 2022 roku Przeworsk jest miastem, które zapewnia korzystne warunki do prowadzenia
zrównoważonej gospodarki opartej na: innowacjach, kapitale intelektualnym mieszkańców
oraz kreującej nowe miejsca pracy.
Korzystne położenie Przeworska, rozwinięta infrastruktura transportowa i techniczna sprzyjają
lokowaniu inwestycji prywatnych na terenie miasta. Mieszkańcy mogą korzystać z szerokiej oferty,
powszechnie dostępnych, wysokiej jakości usług: edukacyjnych, medycznych, kulturalnych, sportoworekreacyjnych oraz innych form spędzania wolnego czasu.
Bogate dziedzictwo kulturowe, atrakcje turystyczne oraz rozbudowana baza noclegowa
o wysokim standardzie, przyciągają oraz zapewniają sprawną obsługę turystów, zarówno krajowych,
jak i zagranicznych2.
Zgodność Gminnego Programu Rewitalizacji ze Strategią Rozwoju Miasta Przeworska na lata
2015 – 2022 została przedstawiona w poniższej tabeli.
Tabela 2 Zgodność Gminnego Programu Rewitalizacji ze Strategią Rozwoju Miasta Przeworska na lata 2015 – 2022

Strategia Rozwoju Miasta Przeworska na lata 2015 –
2022
I.1 Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta,
sprzyjającej rozwojowi przedsiębiorczości i gospodarki
I.2 Wspieranie powstawania nowych oraz kreowanie
sprzyjających warunków dla rozwoju już istniejących
podmiotów gospodarczych w oparciu o lokalne zasoby
I.3 Wspieranie przedsięwzięć gospodarczych o
neutralnym lub pozytywnym wpływie na środowisko
naturalne
I.4 Promowanie gospodarki opartej na wiedzy i nowych
technologiach
I.5 Podejmowanie wspólnych przedsięwzięć
gospodarczych z partnerami zagranicznymi
II.1 Poprawa przejezdności w mieście Przeworsku
II.2 Rozbudowa infrastruktury transportowej miejskiej,
usprawniającej poruszanie się i parkowanie w obrębie
miasta
II.3 Modernizacja infrastruktury technicznej na terenie
miasta Przeworska
II.4 Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
na terenie miasta Przeworska
III.1 Rozbudowa infrastruktury mieszkaniowej
wielorodzinnej, udogodnień dla osób
niepełnosprawnych oraz osób starszych

Zgodność z Gminnym Programem Rewitalizacji
2.2.
2.3.

2.1.
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Aktywizacja edukacyjna i zawodowa mieszkańców
Stworzenie otoczenia przyjaznego przedsiębiorcom

2.3.

Stworzenie otoczenia przyjaznego przedsiębiorcom

2.2.
2.3.

2.1.
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Aktywizacja edukacyjna i zawodowa mieszkańców
Stworzenie otoczenia przyjaznego przedsiębiorcom

2.2.

Aktywizacja edukacyjna i zawodowa mieszkańców
2.1.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

3.3.

Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji

3.3.

Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji

3.2.

Poprawa warunków mieszkaniowych na obszarze
rewitalizacji
1.3.
Dostosowanie oferty kulturalno-rekreacyjnej
do potrzeb lokalnej społeczności
1.4.
Budowa systemu wspierania osób starszych
3.2.
Poprawa warunków mieszkaniowych na obszarze
rewitalizacji

1

Strategia Rozwoju Miasta Przeworska na lata 2015 – 2022, dostępna na: www.przeworsk.bip.info.pl/plik.php?id=6530
[dostęp: 25.11.2016].
2

Tamże.
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Strategia Rozwoju Miasta Przeworska na lata 2015 –
2022

Zgodność z Gminnym Programem Rewitalizacji
1.1.

III.2 Budowanie zaufania społecznego poprzez
Integrację lokalnej społeczności

1.2.
1.3.
1.3.

III.3 Poprawa jakości życia mieszkańców

3.2.

III.4 Poprawa dostępności i jakości usług medycznych i
edukacyjnych
III.5 Wspieranie osób zagrożonych marginalizacją oraz
wykluczeniem społecznym
IV.1 Promocja i rozwój atrakcji turystycznych miasta
Przeworska w oparciu o unikalne dziedzictwo
kulturowe

3.1.
2.2.
1.2.
1.4.
2.2.
3.1.
1.1.
1.1.

IV.2 Inwestycje poprawiające atrakcyjność turystyczną
miasta Przeworska

3.1.

Zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców
poprzez wzbogacenie oferty kulturalnej
Aktywizacja osób wykluczonych społecznie
Dostosowanie oferty kulturalno-rekreacyjnej
do potrzeb lokalnej społeczności
Dostosowanie oferty kulturalno-rekreacyjnej
do potrzeb lokalnej społeczności
Poprawa warunków mieszkaniowych na obszarze
rewitalizacji
Zagospodarowanie przestrzeni publicznych
i renowacja obiektów zabytkowych
Aktywizacja edukacyjna i zawodowa mieszkańców
Aktywizacja osób wykluczonych społecznie
Budowa systemu wspierania osób starszych
Aktywizacja edukacyjna i zawodowa mieszkańców
Zagospodarowanie przestrzeni publicznych
i renowacja obiektów zabytkowych
Zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców
poprzez wzbogacenie oferty kulturalnej
Zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców
poprzez wzbogacenie oferty kulturalnej
Zagospodarowanie przestrzeni publicznych
i renowacja obiektów zabytkowych

Źródło: opracowanie własne.

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat 20142017
Cele dla Miasta Przeworsk z zakresu ochrony środowiska:
 środowisko dla zdrowia – dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa
ekologicznego;
 wzmocnienie systemu zarządzania środowiskiem oraz podniesienie świadomości
ekologicznej społeczeństwa;
 ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody;
 zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii.
Zgodność Gminnego Programu Rewitalizacji z Aktualizacją Programu Ochrony Środowiska na lata
2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017 została przedstawiona w poniższej tabeli.
Tabela 3 Zgodność Gminnego Programu Rewitalizacji z Aktualizacją Programu Ochrony Środowiska na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska
na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat
2014-2017

Zgodność z Gminnym Programem Rewitalizacji
4.2.

środowisko dla zdrowia
wzmocnienie systemu zarządzania
środowiskiem oraz podniesienie
świadomości ekologicznej społeczeństwa

Poprawa efektywności energetycznej budynków
wielorodzinnych i użyteczności publicznej
3.2.
Poprawa warunków mieszkaniowych na obszarze rewitalizacji
4.1.
Ograniczenie procesu przedostawania się niebezpiecznych
substancji do wody i gleby
4.2.
Poprawa efektywności energetycznej budynków
wielorodzinnych i użyteczności publicznej
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Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska
na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat
2014-2017

Zgodność z Gminnym Programem Rewitalizacji
4.1.

ochrona dziedzictwa przyrodniczego i
racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody

zrównoważone wykorzystanie materiałów,
wody i energii

Ograniczenie procesu przedostawania się niebezpiecznych
substancji do wody i gleby
4.2.
Poprawa efektywności energetycznej budynków
wielorodzinnych i użyteczności publicznej
4.1.
Ograniczenie procesu przedostawania się niebezpiecznych
substancji do wody i gleby
4.2.
Poprawa efektywności energetycznej budynków
wielorodzinnych i użyteczności publicznej

Źródło: opracowanie własne.

Gminny program opieki nad zabytkami miasta Przeworska na lata 2014-2018
Celem strategicznym Gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Przeworska na lata
2014-2018 jest zachowanie dziedzictwa kulturowego jako czynnika sprzyjającego rozwojowi
gospodarczemu i turystycznemu Miasta. W ramach świadomego kształtowania krajobrazu
kulturowego prowadzone będą następujące działania:
 dbałość o zabytki wpisane do rejestru;
 popularyzacja i promocja dziedzictwa kulturowego Miasta wśród mieszkańców i na
zewnątrz;
 podnoszenie świadomości mieszkańców na temat wartości zabytków i możliwości
ich wykorzystania.
Zgodność Gminnego Programu Rewitalizacji z Gminnym programem opieki nad zabytkami miasta
Przeworska na lata 2014-2018 została przedstawiona w poniższej tabeli.
Tabela 4 Zgodność Gminnego Programu Rewitalizacji z Gminnym programem opieki nad zabytkami miasta Przeworska na lata 2014-2018

Gminny program opieki nad zabytkami miasta
Przeworska na lata 2014-2018
Zachowanie dziedzictwa kulturowego jako
czynnika sprzyjającego rozwojowi
gospodarczemu i turystycznemu miasta

Zgodność z Gminnym Programem Rewitalizacji
3.1.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznych i renowacja
obiektów zabytkowych

Źródło: opracowanie własne.

Program Rozwoju Przedsiębiorczości na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2020
Głównym celem programu jest wykreowanie Przeworska, jako miejsca lokowania i prowadzenia
działalności gospodarczej. W efekcie następować będzie rozwój obszaru miasta, stymulowany przez
nowopowstające podmioty gospodarcze, wykorzystujące lokalne i zewnętrzne zasoby.
W ramach celów kierunkowych zaplanowano:
 wzrost liczby miejsc pracy;
 poprawę jakości usług dla przedsiębiorców;
 rozwój turystyki jako obszaru szczególnie zainteresowania polityki wsparcia
przedsiębiorczości.
Zgodność Gminnego Programu Rewitalizacji z Programem Rozwoju Przedsiębiorczości na terenie
Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2020 została przedstawiona w poniższej tabeli.
Tabela 5 Zgodność Gminnego Programu Rewitalizacji z Programem Rozwoju Przedsiębiorczości na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2020

Program Rozwoju Przedsiębiorczości na terenie
Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2020

Zgodność z Gminnym Programem Rewitalizacji
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C1 – Wzrost liczby miejsc pracy

2.3.

C2 – Poprawa jakości usług dla przedsiębiorców
C3 – Rozwój turystyki jako obszaru
szczególnego zainteresowania polityki wsparcia
przedsiębiorczości

Stworzenie otoczenia przyjaznego przedsiębiorcom
2.1.
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
2.2.
Aktywizacja edukacyjna i zawodowa mieszkańców
2.3.
Stworzenie otoczenia przyjaznego przedsiębiorcom
3.1.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznych i renowacja
obiektów zabytkowych

Źródło: opracowanie własne.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2023
Głównym celem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Przeworska na lata
2016 – 2023 jest:





przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
integracja społeczna środowisk osób wymagających szczególnego wsparcia,
krzewienie idei społeczeństwa obywatelskiego,
podnoszenie jakości usług społecznych.

Dokument wskazuje na kluczowe problemy i wyzwania w zakresie sfery społecznej, z jakimi
spotykają się mieszkańcy miasta. W odpowiedzi na nie wytycza nowe kierunki działań na rzecz
niwelowania zjawisk społecznie niepożądanych oraz zajmuje się tworzeniem mechanizmów
wzmacniających efektywność dokonywanych zmian.
Zgodność Gminnego Programu Rewitalizacji z Programem Rozwoju Przedsiębiorczości na terenie
Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2020 została przedstawiona w poniższej tabeli.
Tabela 6 Zgodność Gminnego Programu Rewitalizacji z Programem Rozwoju Przedsiębiorczości na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów
Społecznych na lata 2016-2023
Obszar I
Starość, choroba i niepełnosprawność
Cel strategiczny: Poprawa jakości życia
osób w podeszłym wieku, chorych i
niepełnosprawnych
Obszar II
Bezrobocie i ubóstwo
Cel strategiczny: Ograniczenie zjawiska
bezrobocia i ubóstwa

Zgodność z Gminnym Programem Rewitalizacji
1.1. Zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez wzbogacenie oferty
kulturalnej
1.2.
Aktywizacja osób wykluczonych społecznie
1.4.
Budowa systemu wspierania osób starszych

1.2.
Aktywizacja osób wykluczonych społecznie
2.2.
Aktywizacja edukacyjna i zawodowa mieszkańców

Źródło: opracowanie własne.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przeworska
Uchwałą nr LV/354/2002 Rady Miasta Przeworska z dnia 7 października 2002r. przyjęto dokument
pn. "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przeworska".
Podstawowym celem rozwoju miasta jest w przypadku odniesienia do kierunków:
 osiągnięcie stabilnego rozwoju;
 zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców;
 umożliwienie wzrostu poziomu życia;
 zaspokojenie potrzeb przyszłych pokoleń.
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Zgodność Gminnego Programu Rewitalizacji ze Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przeworska została przedstawiona w poniższej tabeli.
Tabela 7 Zgodność Gminnego Programu Rewitalizacji ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przeworska

Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Przeworska

Zgodność z Gminnym Programem Rewitalizacji
1.1.

osiągnięcie stabilnego rozwoju

zaspokojenie bieżących potrzeb
mieszkańców

umożliwienie wzrostu poziomu życia

zaspokojenie potrzeb przyszłych
pokoleń

Zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez wzbogacenie
oferty kulturalnej
1.2.
Aktywizacja osób wykluczonych społecznie
1.4.
Budowa systemu wspierania osób starszych
1.3.
Dostosowanie oferty kulturalno-rekreacyjnej do potrzeb lokalnej
społeczności
4.1.
Ograniczenie procesu przedostawania się niebezpiecznych substancji
do wody i gleby
4.2.
Poprawa efektywności energetycznej budynków wielorodzinnych
i użyteczności publicznej
2.1.
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
2.2.
Aktywizacja edukacyjna i zawodowa mieszkańców
2.3.
Stworzenie otoczenia przyjaznego przedsiębiorcom
3.1.
Zagospodarowanie przestrzeni publicznych i renowacja obiektów
zabytkowych
3.2.
Poprawa warunków mieszkaniowych na obszarze rewitalizacji
3.3.
Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji

Źródło: opracowanie własne.
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3.

Metodologia

W celu przeprowadzenia Diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji, zasugerowano się podziałem administracyjnym miasta na osiedla (z zastrzeżeniem,
że podzielone ulice zakwalifikowane zostały do jednego osiedla), tworząc strefy w których skład
wchodzą następujące ulice:
Strefa nr 1
Ulice: Browarna, Grochowa, Jesionowa, Kasztanowa, Miodowa, Nad Stawem, Niepodległości,
Osiedle Poniatowskiego, Rzeczna, Stefana Batorego, Studziańska, Warzywna, Wincentego Witosa,
Wodna, Żytnia.
Strefa nr 2
Ulice: Gen. Władysława Sikorskiego, Łańcucka, Łukasiewicza, Osiedle Jana III Sobieskiego, Szpitalna,
Zagłoby, Janusza Korczaka, Henryka Sienkiewicza, Wołodyjowskiego.
Strefa nr 3
Ulice: Grunwaldzka, Jagiellońska, Marii Konopnickiej, Krakowska, Księdza Prałata Adama Ablewicza,
Ogrodowa, Szkolna. Bernardyńska, Cicha, Gimnazjalna, Kazimierzowska, Kąty, Jana Kilińskiego,
Kościelna, Tadeusza Kościuszki, Kręta, Krótka, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Plac Adama
Mickiewicza, Polna, Rynek, Juliusza Słowackiego, Pawła Stepkiewicza, Stolarska, Św. Jana, Wałowa,
Wąska, Zamknięta, Zygmuntowska.
Strefa nr 4
Ulice: Budowlanych, Marii Curie-Skłodowskiej, Gorliczyńska, Lubomirskich, Tysiąclecia, Park,
Pod Parkiem.
Strefa nr 5
Ulice: Jasna, Jana Kasprowicza, Klonowa, Kazimierza Koczocika, Władysława Stanisława Reymonta,
Tatarska, Tkacka, Wierzbowa, Wojska Polskiego, Zielona.
Strefa nr 6
Aleksandrów, Czarnieckiego, Krzywa, Węgierska, Wiejska, Żurawia.
Strefa nr 7
Ulice: 11 Listopada, Kwietna, Lipowa, Lwowska, Misiągiewicza, Orląt Lwowskich, Otwarta, Pszenna,
Pułkownika Rolskiego, Rolna, Rzemieślnicza, Słoneczna, Sportowa, Staropocztowa, Mikołaja
Kopernika, Osiedle Józefa Benbenka, Pod Rozborzem, Pogodna.
Strefa nr 8
Ulice: 3 maja, Dworcowa, Dynowska, Głęboka, Kołłątaja, Staszica.
Strefa nr 9
Ulice: Ignacego Krasickiego, Królowej Jadwigi, Okopowa, Plac Chopina, Plac Jana Pawła II.
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Strefa nr 10
Ulice: Dobra, Gen. Andersa, Generała Antoniego Chruściela, Pod Chałupkami, Wiśniowa, Wspólna,
Za Parowozownią, Urocza.
Strefa nr 11
Ulice: Armii Krajowej, Długa, Jedności, Łąkowa, Mostowa, Ignacego Solarza.
Podczas wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Przeworska,
posłużono się wskaźnikami o charakterze ilościowym, pozyskanymi z różnego rodzaju instytucji.
Zebrane dane odnosiły się do pięciu sfer: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzennofunkcjonalnej oraz technicznej, zgodnie z wytycznymi dot. rewitalizacji. Lista wskaźników
z podziałem na sfery wraz ze sposobem ich wyliczenia i źródłem pozyskania zawiera Tabela 8.
Powołując się na Wytyczne Ministra, obszar rewitalizacji obejmuje całość lub część obszaru
zdegradowanego, cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym,
z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację. Zgodnie
z instrukcją przygotowania programów rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, „gmina wyznacza obszar
rewitalizacji w oparciu o rozstrzygnięcia dokumentów strategicznych lub planistycznych,
albo indywidualne kryteria wraz z odniesieniem ich do wartości referencyjnej dla danej gminy i przy
uwzględnieniu wartości referencyjnych wskazanych przez IZ RPO (jako kwalifikujących obszar
rewitalizacji do wsparcia w ramach RPO WP 2014-2020). Wartości referencyjne są dodatkowym
kryterium ustalonym przez IZ, która ma wskazać obszar rewitalizacji (ustalony przez gminę) możliwy
do wsparcia w ramach projektów przeznaczonych do dofinansowania w RPO WP 2014-2020.
Ma to ukierunkować wsparcie RPO WP 2014-2020 na najbardziej dotknięte problemami obszary
województwa podkarpackiego”.
Należy zaznaczyć, że obszar rewitalizacji powinien charakteryzować się minimum 4 wskaźnikami
(maksymalnie po 1 z każdej kategorii) z obszarów:










Demografia,
Rynek pracy;
Pomoc społeczna;
Edukacja;
Podmioty gospodarcze;
Bezpieczeństwo publiczne;
Uwarunkowania przestrzenne;
Integracja społeczna;
Ochrona zdrowia.

Dane zbierane były z podziałem na ulice, a następnie przyporządkowane do poszczególnych osiedli.
Wskaźniki zostały przedstawione w sposób względny – zostały przyrównane do 100 mieszkańców
danej jednostki podziału. Komórki zaznaczone kolorem różowym będą oznaczać wartości większe
od średniej dla Miasta Przeworsk.
Zgodnie z metodologią, wszystkie dane zostały przyrównane do wartości gminy oraz wartości
województwa. W przypadku różnych wartości, kiedy gmina osiągnęła mniej korzystny wynik,
wartości zostały przyrównane do średniej wojewódzkiej. Dzięki temu wybrane zostały obszary,
na których rzeczywiście nastąpiła kumulacja negatywnych zjawisk.
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Tabela 8 Zestawienie wskaźników wykorzystanych w diagnozie z wykorzystaniem nazw, zjawisk, źródeł danych i sposobu obliczania

LP.

ZJAWISKO

NAZWA WSKAŹNIKA

METODOLOGIA OBLICZANIA WSKAŹNIKA

ŚREDNIA DLA
MIASTA3

ŚREDNIA DLA
WOJEWÓDZTWA

Średnia ocena uczniów z sprawdzianu
szóstoklasisty, biorąc pod uwagę miejsce
zamieszkania danego ucznia.

63,06%

67,70%

Urząd Miasta Przeworska (dane
na dzień: 31.12.2015 r.)

Liczba migracji na pobyt stały na danym
obszarze dzielone przez liczbę ludności oraz
pomnożona przez 100.

-0,18

-0,11

Urząd Miasta Przeworska (dane
na dzień: 31.12.2014 r.)

Liczba ludności w wieku poprodukcyjnym
na danym obszarze dzielona przez ogólną
liczbę ludności w wieku produkcyjnym

25,57%

27,90%

Urząd Miasta Przeworska (dane
na dzień: 31.12.2015 r.)

Przyrost naturalny dzielony przez liczbę
ludności oraz pomnożony przez 100.

-0,02

0,07

6,70

10,6

ŹRÓDŁO DANYCH
EDUKACJA

1.1.

Sprawdzian
szóstoklasisty

Średnia ocena uczniów z
sprawdzianu szóstoklasisty

Urząd Miasta Przeworska (dane
na dzień: 31.12.2015 r.)
DEMOGRAFIA

2.1.

Migracja

2.2.

Ludność w
wieku
produkcyjnym

2.3.

Przyrost
naturalny

Saldo migracji na pobyt stały
w przeliczeniu na 100 osób
Ludność w wieku
poprodukcyjnym w stosunku
do ludności w wieku
produkcyjnym
Przyrost naturalny w
przeliczeniu na 100
mieszkańców

PODMIOTY GOSPODARCZE
3.1.

Podmioty
gospodarcze

Liczba zarejestrowanych
podmiotów gospodarczych
w przeliczeniu na 100
mieszkańców

Urząd Miasta Przeworska (dane
na dzień: 31.12.2014 r.)

Liczba zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych dzielona przez liczbę ludności
oraz pomnożona przez 100.

3

Należy jednak zaznaczyć, że w każdym przypadku średnia dla miasta oznacza średnią z uwzględnieniem jednostek pomocniczych. Wszystkie wskaźniki przeliczane były,
zgodnie z metodologią, na liczbę mieszkańców danej ulicy. Miasto zostało jednak podzielone na jednostki pomocnicze, tj. strefy. Oznacza to, że średnia nie odnosi się do
wszystkich mieszkańców miasta ogółem, a do jednostek pomocniczych, opisanych w rozdziale 3 Metodologia.
str. 20
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3.2.

ZJAWISKO

NAZWA WSKAŹNIKA

ŹRÓDŁO DANYCH

METODOLOGIA OBLICZANIA WSKAŹNIKA

ŚREDNIA DLA
MIASTA3

ŚREDNIA DLA
WOJEWÓDZTWA

Podmioty
gospodarcze

Liczba nowo
zarejestrowanych
podmiotów gospodarczych
w przeliczeniu na 100
mieszkańców

Urząd Miasta Przeworska (dane
na dzień: 31.12.2014 r.)

Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych dzielona przez liczbę ludności
oraz pomnożona przez 100.

0,52

0,9

11,97

6,1

Liczba osób korzystających ze świadczeń
z tytuły niepełnosprawności dzielona przez
liczbę ludności oraz pomnożona przez 100.

2,93

3,16

Powiatowy Urząd Pracy (dane na
dzień: 31.12.2014 r.)

Liczba osób pozostających bez pracy dłużej
niż 12 miesięcy podzielona na liczbę osób
bezrobotnych ogółem.

41,84%

61,50%

Powiatowy Urząd Pracy (dane na
dzień: 31.12.2014 r.)

Liczba osób pozostających bez pracy
podzielona przez liczbę ludności w wieku
produkcyjnym pomnożona przez 100.

8,11%

10,20%

81,83%

80,2%

80,07%

68,70%

4.1.

Pomoc
społeczna

4.2.

Pomoc
społeczna

Liczba osób korzystających
ze świadczeń w przeliczeniu
na 100 mieszkańców
Liczba osób korzystających
ze świadczeń z tytułu
niepełnosprawności w
przeliczeniu na 100
mieszkańców

POMOC SPOŁECZNA
Miejski Ośrodek Pomocy
Liczba osób korzystających ze świadczeń
Społecznej (dane na dzień:
dzielona przez liczbę ludności oraz
31.12.2014 r.)
pomnożona przez 100.
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej (dane na dzień:
31.12.2014 r.)
RYNEK PRACY

5.1.

Rynek pracy

5.2

Rynek pracy

6.1

Sieć
wodociągowa

6.2

Sieć
kanalizacyjna

Liczba długotrwale
bezrobotnych w %
bezrobotnych ogółem
Udział bezrobotnych
zarejestrowanych w licznie
ludności w wieku
produkcyjnym wg miejsca
zamieszkania
Odsetek ludności
korzystającej z sieci
wodociągowej
Odsetek ludności
korzystającej z sieci
kanalizacyjnej

OCHRONA ŚRODOWISKA
Liczba osób korzystających z sieci
Urząd Miasta Przeworska (dane
wodociągowej w stosunku do liczby osób
na dzień: 31.12.2014 r.)
zamieszkałych na danym obszarze
Liczba osób korzystających z sieci
Urząd Miasta Przeworska (dane
kanalizacyjnej w stosunku do liczby osób
na dzień: 31.12.2014 r.)
zamieszkałych na danym obszarze
UWARUNKOWANIA PRZESTRZENNE
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LP.

ZJAWISKO

NAZWA WSKAŹNIKA

ŹRÓDŁO DANYCH

METODOLOGIA OBLICZANIA WSKAŹNIKA

Budynki
wybudowane
przed 1989 r.

Liczba budynków
mieszkalnych zamieszkałych,
wybudowanych przed 1989
r. w relacji do ogólnej liczby
budynków mieszkalnych
zamieszkałych

Urząd Miasta Przeworska (dane
na dzień: 31.12.2011 r.)

Liczba budynków mieszkalnych
wybudowanych przed 1989 r. w stosunku do
ogólnej liczby budynków na danym obszarze

8.1

Organizacje
pozarządowe

Liczba organizacji
pozarządowych na 100 osób
wg miejsca zamieszkania

INTEGRACJA SPOŁECZNA
Liczba organizacji pozarządowych
Urząd Miasta Przeworska (dane
w przeliczeniu na mieszkańców danego
na dzień: 31.12.2013 r.)
obszaru pomnożona przez 100.
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

8.1

Przestępstwa
na terenie
miasta

Liczba stwierdzonych
przestępstw ogółem w
przeliczeniu na 100 osób wg
faktycznego miejsca
zamieszkania

Urząd Miasta Przeworska (dane
na dzień: 31.12.2014 r.)

7.1

ŚREDNIA DLA
MIASTA3

ŚREDNIA DLA
WOJEWÓDZTWA

63,17%

76,36%

0,38

0,33

1,78

1,32

Liczba popełnionych przestępstw na danym
obszarze w stosunku do liczby ludności
pomnożona przez 100

Źródło: opracowanie własne.
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4.

Sfera Społeczna

Struktura demograficzna
Na przestrzeni lat liczba mieszkańców Miasta stopniowo malała. Według danych Głównego
Urzędu Statystycznego, Przeworsk w 2010 roku zamieszkiwało 15 877 osób, a w 2015 roku –
15 585 (7 459 mężczyzn i 8 126 kobiet). Współczynnik feminizacji na terenie gminy wynosi
108,94, co oznacza, że na 100 mężczyzn przypada prawie 109 kobiet.
Wykres 1 Ludność zamieszkująca Przeworsk na przestrzeni lat 2010 – 2015
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS oraz zestawień Urzędu Miasta Przeworsk.

Struktura ludności miasta pod względem grup wieku i płci wskazuje na pewne różnice
w liczbie kobiet i mężczyzn w różnych przedziałach wiekowych. Wśród populacji Przeworska
występuje tendencja, że im wyższy wiek, tym większa liczba kobiet.
Różnice są najbardziej widoczne w grupach wiekowych 60+.
Wykres 2 Piramida wieku mieszkańców gminy miejskiej Przeworsk w 2015 roku
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Na poniższym wykresie przedstawiona została także szczegółowa struktura miasta Przeworsk.
Jak wynika z danych, średni wiek wynosi 40,7 lat na dzień 28 listopada 2016 r.
Należy jednak zaznaczyć, że średni wiek kobiet jest wyższy niż średni wiek mężczyzn
(zwłaszcza od 45 roku życia).
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Wykres 3 Struktura wiekowa (2015 r.)

Źródło: Zestawienie Urzędu Miasta Przeworsk.
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Struktura ludności gminy pod względem ekonomicznych grup wieku wskazuje, że najwięcej
osób (62,4%) znajduje się w wieku produkcyjnym. 20,1% stanowią natomiast mieszkańcy
w wieku poprodukcyjnym, a 17,5% to osoby w wieku przedprodukcyjnym. Od roku 2010
maleje odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym (spadek o 1,4 p.p.). Stale zwiększa się
grupa osób w wieku poprodukcyjnym, od 2010 roku zanotowano wzrost o 4,4 p.p.
Społeczność Przeworska starzeje się.
Wykres 4 Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w ludności ogółem
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Wartość wskaźnika przyrostu naturalnego a latach 2010 – 2015 dynamicznie się zmieniała.
W 2010 roku wskaźnik ten przyjmował wartość 39, w 2013 -8, a w 2015 już -6. Nie można
wskazać więc jednoznacznej tendencji.
Wykres 5 Przyrost naturalny na terenie Przeworska w latach 2010-2015
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.
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Od 2010 roku saldo migracji wewnętrznych przyjmuje wartości ujemne. W 2010 roku wartość
ta osiągnęła poziom -50, by w następnych latach wzrosnąć do -70 w 2011 i -128 w 2013.
W roku 2015 saldo migracji wyniosło -97. Świadczyć może to o braku atrakcyjności Gminy
Miejskiej Przeworsk dla jej mieszkańców, którzy decydują się na przeprowadzkę do innych
miast.
Saldo migracji zewnętrznych osiągało niższe wartości. W roku 2010 odnotowano saldo ujemne
(-2). W latach 2011-2013 saldo kształtowało się na poziomie dodatnim (kolejno 4, 3, 4).
W roku 2014 saldo migracji zagranicznych przyjęło wartość 0. Dane za rok 2015 nie
są dostępne.
Wykres 6 Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na terenie Przeworska w latach 2010-2015
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Podsumowanie
Wszystkie uzyskane wskaźniki z podziałem na ulice zostały zaprezentowane w poniższej tabeli.
Kolorem różowym zaznaczono wartości wyższe od średniej.
Tabela 9 Wskaźniki dot. demografii

DEMOGRAFIA

Nazwa

11 LISTOPADA

demografia
Ludność w wieku
Ludność w wieku
Przyrost
Saldo migracji
poprodukcyjnym
poprodukcyjnym
naturalny
na pobyt stały
w stosunku do
w stosunku do
w przeliczeniu
w przeliczeniu na
ludności w wieku
ludności w wieku
na 100
100 osób (2015 r.) produkcyjnym (2014 produkcyjnym (2015 mieszkańców
r.)
r.)
(2015 r.)
-0,877192982
31,43%
37,12%
-0,438596491

3 MAJA

-1,923076923

40,00%

42,62%

1,923076923

ADAMA MICKIEWICZA

0

75,00%

77,78%

-3,658536585

ALEKSANDRÓW

0

0,00%

0,00%

0

ARMII KRAJOWEJ

0

12,16%

11,39%

0

BERNARDYŃSKA

1,639344262

48,57%

54,29%

-1,639344262

BROWARNA

0

30,77%

33,33%

-3,125

BUDOWLANYCH

nie dotyczy

0,00%

0,00%

nie dotyczy

CHOPINA

nie dotyczy

0,00%

0,00%

nie dotyczy

CICHA

0

0,00%

0,00%

0
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DEMOGRAFIA

Nazwa

CZARNIECKIEGO

demografia
Ludność w wieku
Ludność w wieku
Przyrost
Saldo migracji
poprodukcyjnym
poprodukcyjnym
naturalny
na pobyt stały
w stosunku do
w stosunku do
w przeliczeniu
w przeliczeniu na
ludności w wieku
ludności w wieku
na 100
100 osób (2015 r.) produkcyjnym (2014 produkcyjnym (2015 mieszkańców
r.)
r.)
(2015 r.)
0,440528634
29,32%
30,00%
1,321585903

DŁUGA

-1,639344262

38,46%

37,14%

-4,918032787

DOBRA

-2,422145329

22,16%

20,65%

-1,384083045

DWORCOWA

0

9,18%

9,43%

0

DYNOWSKA

1,149425287

20,18%

20,35%

-0,574712644

GEN. ANDERSA

0

25,00%

28,07%

0,540540541

GEN. ANTONIEGO CHRUŚCIELA
GEN. WŁADYSŁAWA
SIKORSKIEGO
GIMNAZJALNA

0

37,04%

35,00%

0

0

78,05%

80,49%

-1,123595506

0

21,43%

19,67%

0

GŁĘBOKA

0

19,23%

19,23%

2,5

GORLICZYŃSKA

-0,847457627

34,83%

34,12%

-1,016949153

GROCHOWA

0

33,33%

31,82%

0

GRUNWALDZKA

0

37,50%

39,02%

-1,538461538

HUGONA KOŁŁĄTAJA

0

50,00%

48,00%

2,083333333

IGNACEGO KRASICKIEGO

-0,983899821

23,43%

28,76%

0,357781753

IGNACEGO ŁUKASIEWICZA

0

42,86%

42,86%

0

IGNACEGO SOLARZA

5

28,13%

28,13%

3,333333333

JAGIELLOŃSKA

-0,502512563

34,96%

38,10%

-0,502512563

JANA III SOBIESKIEGO

-0,483091787

33,21%

36,43%

0,724637681

JANA PAWŁA II

nie dotyczy

0,00%

0,00%

nie dotyczy

JASNA

-0,909090909

23,29%

22,37%

-0,909090909

JEDNOŚCI

0

23,53%

17,65%

-3,846153846

JESIONOWA

nie dotyczy

0,00%

0,00%

nie dotyczy

JÓZEFA BENBENKA

0

4,00%

4,72%

0

JÓZEFA PONIATOWSKIEGO

-1,470588235

51,34%

51,91%

-0,882352941

JULIUSZA SŁOWACKIEGO

-2,272727273

19,67%

17,74%

-2,272727273

KASPROWICZA

-2,040816327

24,49%

26,00%

-1,360544218

KASZTANOWA

-7,407407407

8,11%

5,56%

0

KAZIMIERZA KOCZOCIKA

0

35,42%

42,22%

0

KAZIMIERZOWSKA

-1,086956522

23,81%

23,81%

0

KĄTY

-1,098901099

32,20%

35,19%

-1,098901099

KILIŃSKIEGO

2,272727273

37,04%

33,33%

0

KLONOWA

0

15,15%

17,39%

-0,961538462

KORCZAKA

1,123595506

17,07%

12,96%

1,123595506

KOŚCIELNA

2,857142857

47,62%

50,00%

0

KOŚCIUSZKI

-12,5

41,67%

45,45%

0
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DEMOGRAFIA

Nazwa

KRAKOWSKA

demografia
Ludność w wieku
Ludność w wieku
Przyrost
Saldo migracji
poprodukcyjnym
poprodukcyjnym
naturalny
na pobyt stały
w stosunku do
w stosunku do
w przeliczeniu
w przeliczeniu na
ludności w wieku
ludności w wieku
na 100
100 osób (2015 r.) produkcyjnym (2014 produkcyjnym (2015 mieszkańców
r.)
r.)
(2015 r.)
0,694444444
65,71%
73,61%
-0,694444444

KRĘTA

0

26,67%

22,22%

0

KRÓLOWEJ JADWIGI

-0,632911392

32,99%

34,02%

0

KRÓTKA

0

50,00%

50,00%

0

KRZYWA
KSIĘDZA PRAŁATA ADAMA
ABLEWICZA
KWIETNA

0

34,38%

32,26%

-6

-4,545454545

7,69%

7,69%

4,545454545

0

50,00%

50,00%

0

LIPOWA

0

38,46%

41,67%

-4,545454545

LUBOMIRSKICH

-2,298850575

21,01%

18,85%

-2,298850575

LWOWSKA

0

16,03%

21,09%

0

ŁAŃCUCKA

0

37,21%

39,02%

1,428571429

ŁĄKOWA

0

9,09%

9,09%

0

MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ

0,265251989

20,08%

20,61%

0,530503979

MARII KONOPNICKIEJ
MARSZAŁKA JÓZEFA
PIŁSUDSKIEGO
MIKOŁAJA KOPERNIKA

-0,5710207

54,32%

57,47%

-0,499643112

-14,49275362

67,50%

90,63%

0

0

13,16%

13,95%

1,449275362

MIODOWA

0

19,05%

13,64%

0

MISIĄGIEWICZA

-0,583515682

8,76%

10,70%

0,583515682

MOSTOWA

18

47,37%

31,03%

8

NAD STAWEM

0

0,00%

0,00%

0

NIEPODLEGŁOŚCI

-1,724137931

34,78%

41,27%

1,724137931

OGRODOWA

-1,666666667

35,90%

33,33%

-1,666666667

OKOPOWA

0

45,83%

50,00%

0

ORLĄT LWOWSKICH

0

18,18%

17,39%

2,857142857

OTWARTA

0

24,00%

19,23%

-5,128205128

PARK

0

20,00%

20,00%

0

PAWŁA STEPKIEWICZA

nie dotyczy

0,00%

0,00%

nie dotyczy

PLAC CHOPINA

nie dotyczy

0,00%

0,00%

nie dotyczy

PŁK. TADEUSZA ROLSKIEGO

1,052631579

41,51%

46,94%

1,052631579

POD CHAŁUPKAMI

1,315789474

18,18%

18,37%

3,947368421

POD PARKIEM

nie dotyczy

0,00%

0,00%

nie dotyczy

POD ROZBORZEM

-2,173913043

22,58%

24,14%

-2,173913043

POGODNA

1,694915254

2,27%

2,17%

0

POLNA

2,702702703

25,00%

34,09%

0

PSZENNA

1,351351351

15,22%

14,29%

2,702702703
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DEMOGRAFIA

Nazwa

REYMONTA

demografia
Ludność w wieku
Ludność w wieku
Przyrost
Saldo migracji
poprodukcyjnym
poprodukcyjnym
naturalny
na pobyt stały
w stosunku do
w stosunku do
w przeliczeniu
w przeliczeniu na
ludności w wieku
ludności w wieku
na 100
100 osób (2015 r.) produkcyjnym (2014 produkcyjnym (2015 mieszkańców
r.)
r.)
(2015 r.)
1,754385965
32,35%
35,29%
0

ROLNA

0

14,29%

14,29%

0

RYNEK

-1,142857143

35,16%

32,98%

2,857142857

RZECZNA

-1,25

33,33%

41,18%

1,25

RZEMIEŚLNICZA

0

71,43%

71,43%

0

SIENKIEWICZA

-2,043132804

15,15%

19,43%

0,681044268

SŁONECZNA

3,03030303

14,29%

16,00%

-3,03030303

SPORTOWA

0

50,00%

50,00%

0

STANISŁAWA STASZICA

0

39,47%

39,47%

-1,612903226

STAROPOCZTOWA

5,882352941

33,33%

44,44%

0

STEFANA BATOREGO

0

53,85%

59,26%

0

STOLARSKA

0

12,50%

11,11%

0

STUDZIAŃSKA

1,538461538

37,50%

34,88%

1,538461538

SZKOLNA

0

29,41%

27,78%

0

SZPITALNA

-0,632911392

17,22%

21,39%

0,316455696

ŚW. JANA

0

31,58%

27,27%

2,5

TATARSKA

-1,408450704

21,11%

19,39%

-0,704225352

TKACKA

1,369863014

21,74%

20,41%

0

TYSIĄCLECIA

-1,851851852

41,98%

39,75%

-1,111111111

UROCZA

0

0,00%

0,00%

0

WAŁOWA

0

50,00%

50,00%

0

WARZYWNA

2,040816327

29,63%

32,14%

0

WĄSKA

0

57,14%

57,14%

0

WĘGIERSKA

0

29,41%

30,43%

0

WIEJSKA

0,67001675

29,81%

29,73%

1,005025126

WIERZBOWA

-1,298701299

12,00%

15,69%

0

WINCENTEGO WITOSA

0

16,67%

31,25%

0

WIŚNIOWA

0

26,32%

26,32%

0

WODNA

0

21,05%

37,50%

0

WOJSKA POLSKIEGO

-1,550387597

28,32%

29,94%

-0,775193798

WOŁODYJOWSKIEGO

0

30,77%

42,86%

-1,219512195

WSPÓLNA

-2,307692308

35,53%

37,33%

1,538461538

ZA PAROWOZOWNIĄ

0

12,50%

13,04%

0

ZAGŁOBY

0

0,00%

20,00%

0

ZAMKNIĘTA

0

37,50%

37,50%

0

ZIELONA

0

15,63%

11,76%

-2,040816327
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DEMOGRAFIA

Nazwa

ZYGMUNTOWSKA

demografia
Ludność w wieku
Ludność w wieku
Przyrost
Saldo migracji
poprodukcyjnym
poprodukcyjnym
naturalny
na pobyt stały
w stosunku do
w stosunku do
w przeliczeniu
w przeliczeniu na
ludności w wieku
ludności w wieku
na 100
100 osób (2015 r.) produkcyjnym (2014 produkcyjnym (2015 mieszkańców
r.)
r.)
(2015 r.)
2,702702703
25,00%
23,08%
0

ŻURAWIA

0

12,79%

12,22%

0,793650794

ŻYTNIA

0

14,12%

13,10%

-0,934579439

Źródło: opracowanie własne na podstawie uzyskanych danych.

Oświata
Na terenie Gminy Miejskiej działają następujące placówki edukacyjne:















Przedszkole Miejskie nr 2;
Przedszkole Miejskie nr 3;
Przedszkole Sióstr Miłosierdzia;
Prywatne Bajkowe Przedszkole;
Niepubliczne Przedszkole Smerfowo;
Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Promyczek;
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II;
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Hugona Kołłątaja;
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Piłsudskiego;
Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego;
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Króla Władysława Jagiełły;
Zespół Szkół Zawodowych im. Jana III Sobieskiego;
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Mieczysława Karłowicza;
Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza.

Na terenie Przeworska utworzono system stypendialny dla uczniów rozwijających swoje
uzdolnienia, w celu wspierania tych, którzy wykazują się pracą nad uzdolnieniami oraz osiągają
szczególne wyniki w nauce, sporcie lub kulturze. Uczniom przyznawane są:
 stypendium za szczególne wyniki w nauce;
 stypendium za wybitne osiągnięcia.
Dane dotyczące liczby szkół oraz uczniów zaprezentowano w poniższej tabeli:
Tabela 10 Liczba szkół oraz uczniów na terenie Miasta

Szkoły podstawowe
Uczniowie szkół podstawowych
Szkoły gimnazjalne
Uczniowie szkół gimnazjalnych
Szkoły ponadgimnazjalne
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

2013
3
1056
2
490
7
1362

2014
3
1147
2
471
8
1401

2015
3
1260
2
455
8
1320

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.
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Podsumowanie
W poniższej tabeli zaprezentowano średnią ocenę uczniów sprawdzianu szóstoklasisty
z podziałem na miejsce zamieszkania.
Tabela 11 Wskaźniki dot. edukacji

EDUKACJA
Nazwa

Średnia ocena uczniów z sprawdzianu szóstoklasisty (2015 r.)

11 LISTOPADA

40%

3 MAJA

59%

ADAMA MICKIEWICZA

51%

ALEKSANDRÓW

b.d.

ARMII KRAJOWEJ

30%

BERNARDYŃSKA

b.d.

BROWARNA

b.d.

BUDOWLANYCH

b.d.

CHOPINA

b.d.

CICHA

b.d.

CZARNIECKIEGO

58%

DŁUGA

51%

DOBRA

50%

DWORCOWA

66%

DYNOWSKA

75%

GEN. ANDERSA

84%

GEN. ANTONIEGO CHRUŚCIELA
GEN. WŁADYSŁAWA
SIKORSKIEGO
GIMNAZJALNA

b.d.

78%

b.d.

GŁĘBOKA

68%

GORLICZYŃSKA

60%

GROCHOWA

b.d.

GRUNWALDZKA

b.d.

HUGONA KOŁŁĄTAJA

b.d.

IGNACEGO KRASICKIEGO

69%

IGNACEGO ŁUKASIEWICZA

b.d.

IGNACEGO SOLARZA

b.d.

JAGIELLOŃSKA

70%

JANA III SOBIESKIEGO

b.d.

JANA PAWŁA II

21%

JASNA

b.d.

JEDNOŚCI

b.d.

JESIONOWA

b.d.

JÓZEFA BENBENKA

67%

JÓZEFA PONIATOWSKIEGO

52%
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EDUKACJA
Nazwa

Średnia ocena uczniów z sprawdzianu szóstoklasisty (2015 r.)

JULIUSZA SŁOWACKIEGO

70%

KASPROWICZA

b.d.

KASZTANOWA

b.d.

KAZIMIERZA KOCZOCIKA

88%

KAZIMIERZOWSKA

b.d.

KĄTY

60%

KILIŃSKIEGO

b.d.

KLONOWA

39%

KORCZAKA

b.d.

KOŚCIELNA

b.d.

KOŚCIUSZKI

b.d.

KRAKOWSKA

b.d.

KRĘTA

b.d.

KRÓLOWEJ JADWIGI

83%

KRÓTKA

b.d.

KRZYWA
KSIĘDZA PRAŁATA ADAMA
ABLEWICZA
KWIETNA

b.d.

LIPOWA

b.d.

LUBOMIRSKICH

41%

LWOWSKA

80%

ŁAŃCUCKA

b.d.

ŁĄKOWA

b.d.

MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ

58%

MARII KONOPNICKIEJ
MARSZAŁKA JÓZEFA
PIŁSUDSKIEGO
MIKOŁAJA KOPERNIKA

58%

MIODOWA

b.d.

MISIĄGIEWICZA

76%

MOSTOWA

76%

NAD STAWEM

b.d.

NIEPODLEGŁOŚCI

73%

OGRODOWA

b.d.

OKOPOWA

b.d.

ORLĄT LWOWSKICH

54%

OTWARTA

69%

b.d.
b.d.

39%
b.d.

PARK

b.d.

PAWŁA STEPKIEWICZA

b.d.

PLAC CHOPINA

b.d.

PŁK. TADEUSZA ROLSKIEGO

53%
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EDUKACJA
Nazwa

Średnia ocena uczniów z sprawdzianu szóstoklasisty (2015 r.)

POD CHAŁUPKAMI

b.d.

POD PARKIEM

b.d.

POD ROZBORZEM

65%

POGODNA

b.d.

POLNA

78%

PSZENNA

b.d.

REYMONTA

59%

ROLNA

b.d.

RYNEK

64%

RZECZNA

45%

RZEMIEŚLNICZA

b.d.

SIENKIEWICZA

65%

SŁONECZNA

b.d.

SPORTOWA

b.d.

STANISŁAWA STASZICA

86%

STAROPOCZTOWA

b.d.

STEFANA BATOREGO

98%

STOLARSKA

53%

STUDZIAŃSKA

b.d.

SZKOLNA

b.d.

SZPITALNA

b.d.

ŚW. JANA

68%

TATARSKA

49%

TKACKA

60%

TYSIĄCLECIA

b.d.

UROCZA

b.d.

WAŁOWA

75%

WARZYWNA

b.d.

WĄSKA

b.d.

WĘGIERSKA

61%

WIEJSKA

75%

WIERZBOWA

b.d.

WINCENTEGO WITOSA

b.d.

WIŚNIOWA

b.d.

WODNA

b.d.

WOJSKA POLSKIEGO

78%

WOŁODYJOWSKIEGO

70%

WSPÓLNA

b.d.

ZA PAROWOZOWNIĄ

38%

ZAGŁOBY

b.d.

ZAMKNIĘTA

b.d.
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EDUKACJA
Nazwa

Średnia ocena uczniów z sprawdzianu szóstoklasisty (2015 r.)

ZIELONA

95%

ZYGMUNTOWSKA

b.d.

ŻURAWIA

89%

ŻYTNIA

85%

Źródło: opracowanie własne na podstawie uzyskanych danych.

Pomoc społeczna
Zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie Przeworska wykonuje Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej4. Udzielana pomoc przyjmuje następujące formy:
 świadczenia rodzinne - w większości wypłacane są na określony czas, ale również
jednorazowo (dodatek z tytułu urodzenia dziecka, jednorazowa zapomoga z tytułu
urodzenia się dziecka) lub raz w ciągu pewnego okresu (dodatek z tytułu rozpoczęcia
roku szkolnego);
 fundusz alimentacyjny - przeznaczony do zabezpieczania wypłacania alimentów,
których płatnicy okazali się niewypłacalni lub uchylają się od ich płacenia;
 dodatki mieszkaniowe – powszechne i okresowe świadczenie pieniężne, wynikające
z przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych;
 pomoc dla osób bezdomnych - osoby bezdomne, przebywające na terenie miasta
Przeworska mogą otrzymać wsparcie w postaci ciepłych posiłków w Jadłodajni
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku oraz mogą otrzymać odzież
z banku odzieży używanej;
 przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
W Przeworsku działa również grupa Al-Anon, którą tworzą żony, mężowie, partnerzy, rodzice,
dzieci i inni bliscy oraz przyjaciele alkoholików. Głównym celem działalności jest niesienie
pomocy rodzinom alkoholików.
Należy także uwzględnić działania Fundacji Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie”,
która prowadzi działalność charytatywną na rzecz dzieci i młodzieży. Głównym celem fundacji
jest pomoc materialna, opiekuńczo-wychowawcza i duchowa skierowana do dzieci i młodzieży
z rodzin biednych, zaniedbanych i osieroconych.
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w latach 2010 – 2015 liczba gospodarstw
domowych i osób korzystających z opieki pomocy społecznej malała. W 2010 roku
odnotowano 397 gospodarstw i 1165 osób, a w 2015 roku 362 gospodarstwa i 942 osoby.
Szczegółowe dane zaprezentowano na poniższym wykresie.

4

Dane pochodzą ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku, dostępnej na:
http://mops.przeworsk.um.gov.pl [dostęp: 28.11.2016].
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Wykres 7 Liczba gospodarstw domowych i osób korzystających z pomocy społecznej

1500
1000
500
397

1165

369

1038

384

1035

382

1023

362

973

362

942

0
2010

2011
2012
2013
2014
Liczba gospodarstw domowych korzystających z pomocy społecznej

2015
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Ponadto działa również Środowiskowy Dom Samopomocy, który nieodpłatnie zapewnia:










rehabilitację społeczną i zawodową w ramach terapii zajęciowej;
rehabilitację ruchową;
niezbędną opiekę medyczną;
integrację ze środowiskiem;
dostęp do kultury i rekreacji;
poradnictwo dla rodzin uczestników;
pomoc środowiskową w zakresie pracy socjalnej;
terapię psychologiczną;
co najmniej jeden posiłek dziennie przygotowany w ramach terapii kulinarnej.

Podsumowanie
W poniższej tabeli znajdują się zebrane i przeanalizowane wskaźniki dotyczące pomocy
społecznej.
Tabela 12 Wskaźniki dot. pomocy społecznej

POMOC SPOŁECZNA
liczba osób
liczba osób
korzystających
korzystających
ze świadczeń z tytułu ze świadczeń z tytułu
niepełnosprawności w niepełnosprawności w
przeliczeniu na 100
przeliczeniu na 100
mieszkańców
mieszkańców
(2014 r.)
(2015 r.)
1,33
2,631579

NAZWA

liczba osób
korzystających
ze świadczeń
w przeliczeniu na
100 mieszkańców
(2014 r.)

liczba osób
korzystających
ze świadczeń
w przeliczeniu na 100
mieszkańców (2015 r.)

11 LISTOPADA

5,33

5,701754

3 MAJA

7,55

7,692308

2,83

3,846154

ADAMA MICKIEWICZA

11,76

9,756098

2,35

4,878049

ALEKSANDRÓW

0,00

0,00

0,00

0,00

ARMII KRAJOWEJ

10,28

9,259259

2,80

5,555556

BERNARDYŃSKA

8,06

4,918033

0,00

3,278689

BROWARNA

17,14

9,375

5,71

6,25

BUDOWLANYCH

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

CHOPINA

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

CICHA

12,50

37,5

0,00

0,00

CZARNIECKIEGO

11,66

6,60793

3,14

2,643172

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY MIEJSKIEJ PRZEWORSK NA LATA 2016-2022
35 | S t r o n a

POMOC SPOŁECZNA
liczba osób
liczba osób
korzystających
korzystających
ze świadczeń z tytułu ze świadczeń z tytułu
niepełnosprawności w niepełnosprawności w
przeliczeniu na 100
przeliczeniu na 100
mieszkańców
mieszkańców
(2014 r.)
(2015 r.)
20,00
3,278689

NAZWA

liczba osób
korzystających
ze świadczeń
w przeliczeniu na
100 mieszkańców
(2014 r.)

liczba osób
korzystających
ze świadczeń
w przeliczeniu na 100
mieszkańców (2015 r.)

DŁUGA

67,69

21,31148

DOBRA

14,57

14,18685

4,30

5,536332

DWORCOWA

2,92

2,173913

0,00

0

DYNOWSKA

19,32

19,54023

1,14

1,149425

GEN. ANDERSA
GEN. ANTONIEGO
CHRUŚCIELA
GEN. WŁADYSŁAWA
SIKORSKIEGO
GIMNAZJALNA

5,00

5,405405

2,22

2,162162

5,63

5,627706

2,60

2,597403

1,10

0,00

0,00

0,00

4,44

5,617978

0,00

0,00

GŁĘBOKA

5,13

7,5

0,00

0,00

GORLICZYŃSKA

11,78

11,86441

4,38

4,40678

GROCHOWA

0,00

0,00

0,00

0,00

GRUNWALDZKA

21,21

4,615385

4,55

0,00

HUGONA KOŁŁĄTAJA
IGNACEGO
KRASICKIEGO
IGNACEGO
ŁUKASIEWICZA
IGNACEGO SOLARZA

0,00

0,00

0,00

0,00

4,85

4,382826

0,97

1,073345

23,08

23,07692

0,00

0,00

0,00

8,333333

0,00

0,00

JAGIELLOŃSKA

7,55

6,867672

2,46

2,680067

JANA III SOBIESKIEGO

3,39

3,140097

0,97

0,966184

JANA PAWŁA II

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

JASNA

9,91

2,727273

0,90

0,00

JEDNOŚCI

14,81

11,53846

7,41

7,692308

JESIONOWA

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

JÓZEFA BENBENKA
JÓZEFA
PONIATOWSKIEGO
JULIUSZA
SŁOWACKIEGO
KASPROWICZA

5,81

5,194805

3,23

2,597403

8,05

7,647059

1,15

1,764706

8,79

5,681818

1,10

0,00

9,09

8,843537

2,60

2,721088

KASZTANOWA
KAZIMIERZA
KOCZOCIKA
KAZIMIERZOWSKA

65,52

62,96296

12,07

11,11111

1,23

1,840491

0,00

0,00

22,47

14,13043

6,74

6,521739

KĄTY

3,23

3,296703

2,15

2,197802

KILIŃSKIEGO

11,63

11,36364

9,30

9,090909

KLONOWA

15,63

12,5

5,21

9,615385
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POMOC SPOŁECZNA
liczba osób
liczba osób
korzystających
korzystających
ze świadczeń z tytułu ze świadczeń z tytułu
niepełnosprawności w niepełnosprawności w
przeliczeniu na 100
przeliczeniu na 100
mieszkańców
mieszkańców
(2014 r.)
(2015 r.)
0,00
2,247191

NAZWA

liczba osób
korzystających
ze świadczeń
w przeliczeniu na
100 mieszkańców
(2014 r.)

liczba osób
korzystających
ze świadczeń
w przeliczeniu na 100
mieszkańców (2015 r.)

KORCZAKA

3,70

3,370787

KOŚCIELNA

0,00

0,00

0,00

0,00

KOŚCIUSZKI

0,00

0,00

0,00

0,00

KRAKOWSKA

29,41

25

6,62

5,555556

KRĘTA

18,52

10,00

0,00

0

KRÓLOWEJ JADWIGI

3,16

3,164557

1,90

2,531646

KRÓTKA

0,00

0,00

0,00

0,00

KRZYWA
KSIĘDZA PRAŁATA
ADAMA ABLEWICZA
KWIETNA

19,23

16,00

7,69

8,00

23,81

22,72727

0,00

0,00

187,50

100,00

50,00

25,00

LIPOWA

13,04

13,63636

0,00

0,00

LUBOMIRSKICH

18,68

16,09195

4,40

4,597701

LWOWSKA

6,94

6,944444

2,31

2,777778

ŁAŃCUCKA

4,29

4,285714

0,00

0,00

ŁĄKOWA
MARII CURIESKŁODOWSKIEJ
MARII KONOPNICKIEJ
MARSZAŁKA JÓZEFA
PIŁSUDSKIEGO
MIKOŁAJA KOPERNIKA

27,27

15,15152

3,03

0,00

9,21

9,018568

2,37

2,65252

7,06

7,066381

3,14

3,283369

10,13

11,5942

2,53

2,898551

4,62

4,347826

0,00

0,00

MIODOWA

20,00

10,00

0,00

0,00

MISIĄGIEWICZA

7,04

6,78337

1,60

1,677608

MOSTOWA

12,90

0,00

3,23

0,00

NAD STAWEM

0,00

88,88889

0,00

22,22222

NIEPODLEGŁOŚCI

13,91

0,00

8,70

0,00

OGRODOWA

6,56

21,66667

0,00

16,66667

OKOPOWA

7,50

0,00

5,00

0,00

ORLĄT LWOWSKICH

0,00

8,571429

0,00

5,714286

OTWARTA

24,39

0,00

4,88

0,00

PARK

57,14

0,00

0,00

0,00

PAWŁA STEPKIEWICZA

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

PLAC CHOPINA
PŁK. TADEUSZA
ROLSKIEGO
POD CHAŁUPKAMI

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

6,19

3,157895

0,00

0,00

25,00

6,578947

2,78

0,00

POD PARKIEM

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy
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POMOC SPOŁECZNA
liczba osób
liczba osób
korzystających
korzystających
ze świadczeń z tytułu ze świadczeń z tytułu
niepełnosprawności w niepełnosprawności w
przeliczeniu na 100
przeliczeniu na 100
mieszkańców
mieszkańców
(2014 r.)
(2015 r.)
2,04
0,00

NAZWA

liczba osób
korzystających
ze świadczeń
w przeliczeniu na
100 mieszkańców
(2014 r.)

liczba osób
korzystających
ze świadczeń
w przeliczeniu na 100
mieszkańców (2015 r.)

POD ROZBORZEM

18,37

10,86957

POGODNA

0,00

0,00

0,00

0,00

POLNA

14,86

0,00

2,70

0,00

PSZENNA

0,00

4,054054

0,00

0,00

REYMONTA

28,57

26,31579

17,86

17,54386

ROLNA

20,83

20,83333

16,67

16,66667

RYNEK

37,13

28

10,78

9,142857

RZECZNA

7,59

3,75

2,53

2,50

RZEMIEŚLNICZA

25,00

25,00

16,67

16,66667

SIENKIEWICZA

5,53

5,561862

1,77

1,702611

SŁONECZNA

0,00

0,00

0,00

0,00

SPORTOWA
STANISŁAWA
STASZICA
STAROPOCZTOWA

46,15

0,00

0,00

0,00

10,94

8,064516

3,13

3,225806

0,00

0,00

0,00

0,00

STEFANA BATOREGO

0,00

0,00

0,00

0,00

STOLARSKA

30,00

30

0,00

0,00

STUDZIAŃSKA

7,94

7,692308

3,17

3,076923

SZKOLNA

24,14

10,34483

10,34

6,896552

SZPITALNA

6,33

6,329114

1,27

1,265823

ŚW. JANA

0,00

0,00

0,00

0,00

TATARSKA

7,19

5,633803

1,44

1,408451

TKACKA

0,00

0,00

0,00

0,00

TYSIĄCLECIA

10,39

6,666667

3,58

2,962963

UROCZA

0,00

0,00

0,00

0,00

WAŁOWA

44,44

44,44444

5,56

11,11111

WARZYWNA

17,39

16,32653

6,52

8,163265

WĄSKA

0,00

0,00

0,00

0,00

WĘGIERSKA

6,90

6,722689

0,00

0,00

WIEJSKA

6,55

4,857621

2,59

2,345059

WIERZBOWA
WINCENTEGO
WITOSA
WIŚNIOWA

12,00

6,493506

2,67

2,597403

3,51

5,263158

1,75

3,508772

8,47

5,00

3,39

3,333333

WODNA

19,23

20,00

7,69

8,00

WOJSKA POLSKIEGO

9,81

9,302326

2,64

3,100775

WOŁODYJOWSKIEGO

0,00

3,658537

0,00

0,00
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POMOC SPOŁECZNA
liczba osób
liczba osób
korzystających
korzystających
ze świadczeń z tytułu ze świadczeń z tytułu
niepełnosprawności w niepełnosprawności w
przeliczeniu na 100
przeliczeniu na 100
mieszkańców
mieszkańców
(2014 r.)
(2015 r.)
3,05
3,076923

NAZWA

liczba osób
korzystających
ze świadczeń
w przeliczeniu na
100 mieszkańców
(2014 r.)

liczba osób
korzystających
ze świadczeń
w przeliczeniu na 100
mieszkańców (2015 r.)

WSPÓLNA

7,63

7,692308

ZA PAROWOZOWNIĄ

21,05

21,62162

5,26

5,405405

ZAGŁOBY

0,00

0,00

0,00

0,00

ZAMKNIĘTA

13,33

20,00

6,67

13,33333

ZIELONA

16,00

10,20408

0,00

0,00

ZYGMUNTOWSKA

0,00

0,00

0,00

0,00

ŻURAWIA

15,45

7,936508

4,07

3,174603

ŻYTNIA

13,51

9,345794

3,60

2,803738

Źródło: opracowanie własne na podstawie uzyskanych danych.

Kultura, sport i rekreacja
Działania z zakresu kultury w Przeworsku prowadzą:
 Miejski Ośrodek Kultury im. Oskara Kolberga – Celem nadrzędnym działalności MOK jest
rozwój i kształtowanie potrzeb kulturalnych, przy aktywnym i powszechnym udziale
społeczności lokalnej. Ośrodek prowadzi działalność w zakresie wychowania, edukacji
i upowszechniania kultury. Realizuje swoje zadania poprzez: prowadzenie pracowni
artystycznych, zespołów, kół zainteresowań, upowszechnianie scenicznych programów
artystycznych, spotkania autorskie, organizowanie koncertów zamkniętych
i plenerowych, przeglądów, konkursów, festiwali i wystaw w różnych dziedzinach
sztuki, prowadzenie szkółki muzycznej, kina stałego, organizowanie wypoczynku
letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży, prowadzenie kostiumerni, organizowanie
kursów tańca, prowadzenie zajęć callanetics, wynajem sal, współpracę z instytucjami
kultury, zespołami artystycznymi z terenu miasta oraz kraju, instytucjami
oświatowymi, zakładami pracy, fundacjami, stowarzyszeniami i organizacjami
społecznymi5. Wśród wydarzeń organizowanych przez MOK należy wyróżnić:
o koncert dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
o Noworoczny Koncert Kolęd;
o zabawę karnawałową dla dzieci przedszkolnych i szkolnych;
o Międzynarodowy Dzień Ziemi;
o Dni Przeworska;
o zabawę z okazji Dnia Dziecka;

5

Dane na temat podanych instytucji kultury pochodzą ze strony internetowej Gminy Miejskiej Przeworsk,
dostępnej na: http://www.przeworsk.um.gov.pl [dostęp: 28.11.2016].
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o Przeworski Festiwal Bluesowy;
o Przegląd Kapel Podwórkowych.
 Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Przybosia - biblioteka gromadzi literaturę
piękną i popularno-naukową z różnych dziedzin wiedzy, czasopisma, dokumenty życia
społecznego, zbiory audiowizualne. Jest największą biblioteką na terenie powiatu
przeworskiego. W strukturze działają: wypożyczalnia, czytelnia, dział dziecięcy, dział
|audiowizualny, które przez sześć dni w tygodniu udostępniają swoje zbiory.
W czytelni funkcjonuje Publiczny Punkt Dostępu do Internetu, utworzony w ramach
programu IKONK@ 6 . Miejska Biblioteka Publiczna prowadzi również działalność
kulturalno-oświatową, informacyjną oraz wystawienniczą.
 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu – filia w Przeworsku - Zbiory
gromadzi o charakterze uniwersalnym, z pewnym nachyleniem ku humanistyce,
naukom psychologiczno-pedagogicznym. Ułatwiają kształcenie, doskonalenie oraz
samokształcenie - na wszystkich poziomach studiów. Z ogólnej liczby ponad 44 tysięcy
woluminów: 38,7 % to literatura psychologiczno-pedagogiczna, 52,0 % to literatura
naukowa z innych dziedzin wiedzy, 2,0 % to literatura z nauk politycznoekonomicznych, 7,3 % to literatura piękna, głównie klasyka.
 Muzeum w Przeworsku - Zespół Pałacowo-Parkowy - Misją Muzeum w Przeworsku
Zespołu Pałacowo-Parkowego jest ochrona materialnego i duchowego dziedzictwa
kulturowego ziemi przeworskiej. Muzeum wypełnia ją poprzez gromadzenie,
przechowywanie, konserwację i udostępnianie do celów badawczych
i wystawienniczych dóbr kultury związanych z historią, etnografią, archeologią i sztuką
regionu, organizując wystawy, popularyzując wiedzę, prowadząc badania naukowe
i działania edukacyjne. W tym celu Muzeum współdziała z osobami fizycznymi,
jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami, urzędami i firmami działającymi
w regionie oraz uczestniczy w stowarzyszeniach muzealniczych i regionalnych7.
Na terenie miasta działają również Przeworska Kapela Podwórkowa BEKA oraz Chór Męski
Echo przy Bazylice Kolegiackiej p.w. Ducha Świętego.
Działalność na rzecz propagowania kultury i aktywności fizycznej prowadzi Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Przeworsku. W ramach MOSiRu działają:
o
o
o
o
o

Sekcja szachowa;
Sekcja Koszykówki;
Zajęcia Kulturystyki;
Sekcja Zumby;
Przeworska Liga Halowa.

Obiekty wchodzące w skład Ośrodka, to:
o hala sportowa im. Tadeusza Ruta;

6

Program Ikonk@ polega na uruchamianiu punktów bezprzewodowego dostępu do internetu w bibliotekach
publicznych gmin.
7

Informacja
pochodzi
ze
strony
internetowej
Muzeum,
http://muzeum.przeworsk.pl/muzeum/misja-muzeum/ [dostęp: 28.11.2016].

dostępnej

na:
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o
o
o
o
o
o

boisko sportowe;
ośrodek rekreacyjno-turystyczno-sportowy;
stadion miejski;
boisko Orlik;
pływalnia otwarta;
cztery place zabaw (przy ulicach Kościuszki, Nad Stawem, Sobieskiego, Jagiellońskiej).

Miłośnicy aktywności fizycznej mogą również korzystać z Przeworskiej Trasy Rowerowej, która
została wytyczona w ramach projektu Rowerem przez Karpaty. Rozpoczyna się w Przeworsku,
wiedzie przez Studzian, Nowosielce, Białoboki, Ostrów, Mikulice, Krzeczowice, Urzejowice,
kończąc swój bieg na rynku w Przeworsku. Długość trasy wynosi 31,3 km.

Aktywność społeczna
Aktywność ludności gminy koncentruje się wokół działalności stowarzyszeń, fundacji, kół oraz
innych związków. Ich celem jest przede wszystkim ochrona dorobku kultury, dbanie o rozwój
gminy oraz organizacja życia społecznego.
Na terenie gminy funkcjonują następujące organizacje pozarządowe:
 Centrum Szkolenia Sportowego Dzieci i Młodzieży Orzełek;
 Gminny Szkolny Związek Sportowy w Przeworsku;
 Konwent Kierowników Jednostek Komunalnych Województwa Podkarpackiego
w Przeworsku;
 Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Sokół;
 Orkiestra Dęta w Przeworsku;
 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Przeworsku;
 Polski Związek Filatelistów Okręg Rzeszów Koło Nr 75 w Przeworsku;
 Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe;
 Przeworski Klub Karate Kyokushinkai;
 Przeworskie Koło Turystyki Rowerowej Leliwa 2010;
 Przeworskie Stowarzyszenie Kolarskie;
 Przeworskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych;
 Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Maryjnej w Przeworsku;
 Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Przeworsku;
 Stowarzyszenie Klub Abstynenta Bratek w Przeworsku;
 Stowarzyszenie Kulturalne Gloria w Przeworsku;
 Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Orzeł;
 Stowarzyszenie Miłośników Sieci Komputerowych - Planeta w Przeworsku;
 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Alternatywnych Źródeł Energii w Przeworsku;
 Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Gimnazjum Nr 1 w Przeworsku;
 Stowarzyszenie Obrony Wartości Człowieka i Ojczyzny RP w Przeworsku;
 Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Orzeł;
 Stowarzyszenie Przeworsk - Powiat Bezpieczny w Przeworsku;
 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Przeworsku;
 Stowarzyszenie Sympatyków MKS Orzeł 1945 Przeworsk;
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 Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Hugona Kołłątaja
w Przeworsku;
 Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Zarząd Koła w Przeworsku;
 Towarzystwo Miłośników Przeworska i Regionu w Przeworsku;
 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Przemyślu;
 Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U";
 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Przeworsku;
 Placówki Fundacji Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II Wzrastanie: Warsztaty Terapii
Zajęciowej oraz Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza;
 Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca;
 Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej 1 Przeworska Drużyna Borek;
 Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej Przeworski Związek Drużyn Harcerek Jarzębina.
Oprócz tego, aktywnością wykazują się również osoby zrzeszone w następujących
uczniowskich klubach sportowych:






Uczniowski Klub Sportowy Jedynka;
Uczniowski Klub Sportowy Olimpia;
Uczniowski Klub Sportowy Lider;
Uczniowski Klub Sportowy Orlik;
Uczniowski Klub Sportowy Bernardyni.

W poniższej tabeli przedstawiono także frekwencję wyborcza w mieście Przeworsku podczas
wyborów samorządowych w roku 2014.
Tabela 13 Frekwencja wyborcza w mieście Przeworsku

Obwód

Okręg

1

1

2

2

3

3

4

4
5

5
6

6

7

7

8

Ulice
Browarna, Grochowa, Jesionowa, Kasztanowa, Miodowa,
Nad Stawem, Niepodległości, Osiedle Poniatowskiego,
Rzeczna, Stefana Batorego, Studziańska, Warzywna,
Witosa, Wodna, Żytnia
Generała Sikorskiego, Łańcucka, Łukasiewicza, Osiedle Jana
III Sobieskiego, Szpitalna, Zagłoby
Korczaka, Sienkiewicza, Wołodyjowskiego
Grunwaldzka, Jagiellońska, Konopnickiej od 2a do końca
numery parzyste, Krakowska, Księdza Prałata A. Ablewicza,
Ogrodowa, Szkolna
Budowlanych, Curie-Skłodowskiej, Gorliczyńska 1-58, 61-77
nieparzyste, Lubomirskich, Tysiąclecia
Konopnickiej od 3 do końca numery nieparzyste, Park, Pod
Parkiem
Bernardyńska, Cicha, Gimnazjalna, Kazimierzowska, Kąty,
Kilińskiego, Kościelna, Kościuszki, Kręta, Krótka, Lwowska 222, Marszałka Piłsudskiego, Plac Mickiewicza, Polna, Rynek,
Słowackiego, Stepkiewicza, Stolarska, Świętego Jana,
Wałowa, Wąska, Zamknięta, Zygmuntowska
Jasna, Kasprowicza, Klonowa, Koczocika, Reymonta,

Frekwencja wyborcza
w wyborach
Rady
Burmistrza Miasta
Miasta
- I tura
54.80%

54.92%

48.88%

48.88%

49.07%

49,07%

52.04%

52,04%

51.85%

46,13%

49.37%

49.37%

54.21%

54.21%
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Obwód

Okręg

8

9

9

10

10

11
12

11
13
12

14

13

15

Frekwencja wyborcza
w wyborach
Rady
Burmistrza Miasta
Miasta
- I tura

Ulice
Tatarska, Tkacka, Wierzbowa, Wojska Polskiego, Zielona
Aleksandrów, Czarnieckiego, Krzywa, Węgierska, Wiejska,
Żurawia
11 Listopada, Kwietna, Lipowa, Lwowska od 24 do końca,
Misiągiewicza 2-14, 19-21 nieparzyste, 24-33a, Orląt
Lwowskich, Otwarta, Pszenna, Pułkownika Rolskiego,
Rolna, Rzemieślnicza, Słoneczna, Sportowa, Staropocztowa
Mikołaja Kopernika, Misiągiewicza 16-22a parzyste, od 35
do końca, Osiedle Józefa Benbenka, Pod Rozborzem,
Pogodna
3 Maja, Dworcowa, Ignacego Krasickiego 9-15 nieparzyste,
Kołłątaja, Królowej Jadwigi, Staszica
Dynowska, Głęboka, Ignacego Krasickiego od 16 do końca,
Okopowa, Plac Chopina, Plac Jana Pawła II
Dobra, Generała Andersa, Generała Chruściela, Pod
Chałupkami, Wiśniowa, Wspólna, Za Parowozownią
Armii Krajowej, Długa, Gorliczyńska 60-90 parzyste, od 91
do końca, Jedności, Łąkowa, Mostowa, Solarza

50.57%

50.57%

48.80%

48.80%

54.26%

54.36%

45.47%

52.88%

52.66%

52.66%

49.57%

49.57%

29.63%

29.63%

Źródło: opracowanie własne na podstawie uzyskanych danych.

Podsumowanie
W tabeli poniżej przedstawiono także liczbę organizacji pozarządowych w stosunku do liczby
mieszkańców na danym obszarze pomnożoną przez 100 mieszkańców.
Tabela 14 Wskaźnik dot. organizacji pozarządowych

NAZWA
11 LISTOPADA

Liczba organizacji pozarządowych
na 100 mieszkańców (2013 r.)
0

Liczba organizacji pozarządowych
na 100 mieszkańców (2015 r.)
0

3 MAJA
ADAMA
MICKIEWICZA
ALEKSANDRÓW

0

0

1,176470588

0

0

0

ARMII KRAJOWEJ

0

0

BERNARDYŃSKA

6,451612903

4,918033

BROWARNA

0

0

BUDOWLANYCH

0

0

CHOPINA

0

0

CICHA

0

0

CZARNIECKIEGO

0

0

DŁUGA

0

0

DOBRA

0

0

DWORCOWA

0

0

DYNOWSKA

0

0
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Liczba organizacji pozarządowych
na 100 mieszkańców (2013 r.)
0

Liczba organizacji pozarządowych
na 100 mieszkańców (2015 r.)
0

0

0

0

0

0

0

GŁĘBOKA

2,564102564

0

GORLICZYŃSKA

0,168350168

0

GROCHOWA

0

0

GRUNWALDZKA
HUGONA
KOŁŁĄTAJA
IGNACEGO
KRASICKIEGO
IGNACEGO
ŁUKASIEWICZA
IGNACEGO
SOLARZA
JAGIELLOŃSKA
JANA III
SOBIESKIEGO
JANA PAWŁA II

0

0

0

0

0,26478376

0

0

0

0

0

0,65681445

0,502513

0,484261501

0,241546

NAZWA
GEN. ANDERSA
GEN. ANTONIEGO
CHRUŚCIELA
GEN.
WŁADYSŁAWA
SIKORSKIEGO
GIMNAZJALNA

0

0

JASNA

0

0

JEDNOŚCI

0

0

JESIONOWA

0

0

JÓZEFA BENBENKA
JÓZEFA
PONIATOWSKIEGO
JULIUSZA
SŁOWACKIEGO
KASPROWICZA

0,64516129

0

0

0

1,098901099

0

0

0

KASZTANOWA
KAZIMIERZA
KOCZOCIKA
KAZIMIERZOWSKA

1,724137931

1,851852

0

0

0

0

KĄTY

0

0

KILIŃSKIEGO

0

0

KLONOWA

0

0

KORCZAKA

0

0

KOŚCIELNA

2,777777778

2,857143

KOŚCIUSZKI

0

0

KRAKOWSKA

2,205882353

1,388889

KRĘTA
KRÓLOWEJ
JADWIGI

0

0

0

0
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Liczba organizacji pozarządowych
na 100 mieszkańców (2013 r.)
0

Liczba organizacji pozarządowych
na 100 mieszkańców (2015 r.)
0

KRZYWA
KSIĘDZA PRAŁATA
ADAMA
ABLEWICZA
KWIETNA

0

0

0

0

0

0

LIPOWA

0

0

LUBOMIRSKICH

0,549450549

0,574713

LWOWSKA

1,388888889

1,388889

ŁAŃCUCKA

1,428571429

0

ŁĄKOWA
MARII CURIESKŁODOWSKIEJ
MARII
KONOPNICKIEJ
MARSZAŁKA
JÓZEFA
PIŁSUDSKIEGO
MIKOŁAJA
KOPERNIKA
MIODOWA

0

0

0,263157895

0

0,279524808

0,142755

5,063291139

5,797101

0

0

0

0

MISIĄGIEWICZA

0,435413643

0,364697

MOSTOWA

0

0

NAD STAWEM

0

0

NIEPODLEGŁOŚCI

0

0

OGRODOWA

0

0

OKOPOWA
ORLĄT
LWOWSKICH
OTWARTA

0

0

0

0

0

0

PARK
PAWŁA
STEPKIEWICZA
PLAC CHOPINA
PŁK. TADEUSZA
ROLSKIEGO
POD CHAŁUPKAMI

14,28571429

0

0

0

0

0

0

0

0

0

POD PARKIEM

0

0

POD ROZBORZEM

0

0

POGODNA

0

0

POLNA

1,351351351

0

PSZENNA

0

0

REYMONTA

0

0

NAZWA
KRÓTKA

ROLNA

0

0

RYNEK

1,19760479

2,285714
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RZECZNA

Liczba organizacji pozarządowych
na 100 mieszkańców (2013 r.)
0

Liczba organizacji pozarządowych
na 100 mieszkańców (2015 r.)
0

RZEMIEŚLNICZA

0

0

SIENKIEWICZA

0,110619469

0,113507

SŁONECZNA

0

0

SPORTOWA
STANISŁAWA
STASZICA
STAROPOCZTOWA
STEFANA
BATOREGO
STOLARSKA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

STUDZIAŃSKA

0

1,538462

SZKOLNA

6,896551724

0

SZPITALNA

0,316455696

0

ŚW. JANA

0

0

TATARSKA

0

0

TKACKA

0

0

TYSIĄCLECIA

0

0

UROCZA

0

0

WAŁOWA

0

0

WARZYWNA

0

0

WĄSKA

0

0

WĘGIERSKA

0

0

WIEJSKA

0

0

WIERZBOWA
WINCENTEGO
WITOSA
WIŚNIOWA

0

1,298701

0

0

0

0

WODNA
WOJSKA
POLSKIEGO
WOŁODYJOWSKIE
GO
WSPÓLNA
ZA
PAROWOZOWNIĄ
ZAGŁOBY

0

0

0,377358491

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ZAMKNIĘTA

0

0

ZIELONA

0

0

ZYGMUNTOWSKA

0

0

ŻURAWIA

0

0

ŻYTNIA

0

0

NAZWA

Źródło: opracowanie własne na podstawie uzyskanych danych.
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Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia
Głównym ośrodkiem zdrowia na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk (a także powiatu
przeworskiego) jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku.
W ramach szpitala działają:














Izba Przyjęć
Oddział Geriatryczny, liczący 30 łóżek;
Oddział Kardiologiczny, liczący 33 łóżka;
Oddział Chorób Wewnętrznych, liczący 43 łóżka;
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, liczący 7 łóżek;
Oddział Pediatryczny, liczący 28 łóżek;
Oddział Neurologiczny i Udarowy, liczący 34 łóżka;
Oddział Chirurgii Ogólnej, liczący 30 łóżek;
Oddział Urologiczny, liczący 20 łóżek;
Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, liczący 25 łóżek;
Oddział Noworodkowy, liczący 19 łóżeczek;
Oddział Położniczo-Ginekologiczny, liczący 16 łóżek;
Oddział Rehabilitacji neurologicznej.

Ponadto w szpitalu znajdują się następujące poradnie specjalistyczne:




















Pracownia Endoskopii;
Poradnia Medycyny Szkolnej;
Poradnia Medycyny Pracy;
Poradnia Urologiczna;
Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy;
Poradnia Leczenia Uzależnień;
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza;
Poradnia Kardiologiczna;
Poradnia Otolaryngologiczna;
Poradnia Neonatologiczna;
Poradnia Endokrynologiczna;
Poradnia Dermatologiczna;
Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej;
Poradnia Preluksacyjna;
Poradnia Okulistyczna;
Poradnia Chirurgii Ogólnej;
Poradnia Neurologiczna dla Dzieci;
Poradnia Neurologiczna;
Poradnia Reumatologiczna.

Podsumowanie
W poniższej tabeli przedstawiono także wskaźniki dot. bezpieczeństwa w mieście, w podziale
na ulice.
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Tabela 15 Wskaźniki dot. bezpieczeństwa

NAZWA

Liczba stwierdzonych przestępstw ogółem
w przeliczeniu na 100 osób
wg faktycznego miejsca zamieszkania
(2014 r.)

11 LISTOPADA

0,89

Liczba stwierdzonych
przestępstw ogółem
w przeliczeniu na 100 osób
wg faktycznego miejsca
zamieszkania (2015 r.)
0,00

3 MAJA

0,94

1,923077

ADAMA MICKIEWICZA

1,18

2,439024

ALEKSANDRÓW

0,00

0,00

ARMII KRAJOWEJ

3,74

0,925926

BERNARDYŃSKA

3,23

0,00

BROWARNA

0,00

0,00

BUDOWLANYCH

0,00

0,00

CHOPINA

0,00

0,00

CICHA

0,00

0,00

CZARNIECKIEGO

0,45

0,440529

DŁUGA

1,54

0,00

DOBRA

0,33

0,00

DWORCOWA

1,46

0,00

DYNOWSKA

3,41

1,724138

GEN. ANDERSA

1,11

0,00

GEN. ANTONIEGO CHRUŚCIELA

0,00

0,4329

GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO

0,00

0,00

GIMNAZJALNA

2,22

0,00

GŁĘBOKA

10,26

12,5

GORLICZYŃSKA

1,85

1,525424

GROCHOWA

0,00

0,00

GRUNWALDZKA

0,00

3,076923

HUGONA KOŁŁĄTAJA

0,00

0,00

IGNACEGO KRASICKIEGO

0,71

1,252236

IGNACEGO ŁUKASIEWICZA

0,00

0,00

IGNACEGO SOLARZA

1,79

0,00

JAGIELLOŃSKA

1,48

3,350084

JANA III SOBIESKIEGO

0,48

0,966184

JANA PAWŁA II

0,00

0,00

JASNA

0,00

0,00

JEDNOŚCI

0,00

0,00

JESIONOWA

0,00

0,00

JÓZEFA BENBENKA

0,65

0,00

JÓZEFA PONIATOWSKIEGO

0,00

0,00

JULIUSZA SŁOWACKIEGO

8,79

0,00

KASPROWICZA

1,30

0,680272

KASZTANOWA

1,72

7,407407
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NAZWA

Liczba stwierdzonych przestępstw ogółem
w przeliczeniu na 100 osób
wg faktycznego miejsca zamieszkania
(2014 r.)

KAZIMIERZA KOCZOCIKA

0,00

Liczba stwierdzonych
przestępstw ogółem
w przeliczeniu na 100 osób
wg faktycznego miejsca
zamieszkania (2015 r.)
0,00

KAZIMIERZOWSKA

3,37

2,173913

KĄTY

1,08

1,098901

KILIŃSKIEGO

4,65

2,272727

KLONOWA

0,00

0,00

KORCZAKA

0,00

1,123596

KOŚCIELNA

0,00

0,00

KOŚCIUSZKI

0,00

0,00

KRAKOWSKA

6,62

4,861111

KRĘTA

0,00

0,00

KRÓLOWEJ JADWIGI

0,00

0,00

KRÓTKA

0,00

0,00

KRZYWA
KSIĘDZA PRAŁATA ADAMA
ABLEWICZA
KWIETNA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIPOWA

0,00

0,00

LUBOMIRSKICH

2,20

2,298851

LWOWSKA

2,31

3,703704

ŁAŃCUCKA

10,00

11,42857

ŁĄKOWA

0,00

0,00

MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ

0,26

0,265252

MARII KONOPNICKIEJ

1,26

0,356888

MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

6,33

4,347826

MIKOŁAJA KOPERNIKA

0,00

0,00

MIODOWA

0,00

3,333333

MISIĄGIEWICZA

0,87

0,291758

MOSTOWA

0,00

2,00

NAD STAWEM

0,00

0,00

NIEPODLEGŁOŚCI

3,48

2,586207

OGRODOWA

1,64

0,00

OKOPOWA

2,50

0,00

ORLĄT LWOWSKICH

3,23

0,00

OTWARTA

0,00

0,00

PARK

57,14

PAWŁA STEPKIEWICZA

0,00

16,66667
0,00

PLAC CHOPINA

0,00

0,00

PŁK. TADEUSZA ROLSKIEGO

0,00

0,00

POD CHAŁUPKAMI

0,00

0,00
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NAZWA

Liczba stwierdzonych przestępstw ogółem
w przeliczeniu na 100 osób
wg faktycznego miejsca zamieszkania
(2014 r.)

POD PARKIEM

0,00

Liczba stwierdzonych
przestępstw ogółem
w przeliczeniu na 100 osób
wg faktycznego miejsca
zamieszkania (2015 r.)
0,00

POD ROZBORZEM

4,08

4,347826

POGODNA

1,72

POLNA

0,00

1,694915
0,00

PSZENNA

1,41

0,00

REYMONTA

0,00

0,00

ROLNA

0,00

0,00

RYNEK

0,00

RZECZNA

0,00

2,285714
0,00

RZEMIEŚLNICZA

0,00

0,00

SIENKIEWICZA

0,77

0,00

SŁONECZNA

0,00

SPORTOWA

0,00

3,030303
0,00

STANISŁAWA STASZICA

1,56

0,00

STAROPOCZTOWA

0,00

0,00

STEFANA BATOREGO

0,00

0,00

STOLARSKA

0,00

0,00

STUDZIAŃSKA

3,17

3,076923

SZKOLNA

0,00

0,00

SZPITALNA

1,27

ŚW. JANA

2,56

1,265823
0,00

TATARSKA

0,72

0,00

TKACKA

1,41

1,369863

TYSIĄCLECIA

2,51

UROCZA

0,00

2,222222
0,00

WAŁOWA

0,00

0,00

WARZYWNA

0,00

0,00

WĄSKA

0,00

0,00

WĘGIERSKA

0,86

0,840336

WIEJSKA

0,34

0,167504

WIERZBOWA

0,00

0,00

WINCENTEGO WITOSA

0,00

3,508772

WIŚNIOWA

0,00

1,666667

WODNA

0,00

0,00

WOJSKA POLSKIEGO

1,51

WOŁODYJOWSKIEGO

0,00

1,937984
0,00

WSPÓLNA

0,76

0,00

ZA PAROWOZOWNIĄ

0,00

ZAGŁOBY

0,00

5,405405
0,00
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NAZWA

Liczba stwierdzonych przestępstw ogółem
w przeliczeniu na 100 osób
wg faktycznego miejsca zamieszkania
(2014 r.)

ZAMKNIĘTA

0,00

Liczba stwierdzonych
przestępstw ogółem
w przeliczeniu na 100 osób
wg faktycznego miejsca
zamieszkania (2015 r.)
0,00

ZIELONA

0,00

4,081633

ZYGMUNTOWSKA

0,00

0,00

ŻURAWIA

0,00

0,793651

ŻYTNIA

0,00

0,934579

Źródło: opracowanie własne na podstawie uzyskanych danych.
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5.

Sfera Gospodarcza

Bezrobocie
W poniższej tabeli przedstawiono problem bezrobocia rejestrowanego z podziałem na płeć.
Jak wynika z danych, liczba osób pozostających bez pracy na terenie miasta Przeworsk
wyniosła 1058 osób w roku 2015 8 . Należy podkreślić, że udział osób długotrwale
bezrobotnych jest bardzo wysoki i wynosi aż 64% w ogólnej liczbie osób pozostających bez
pracy.
Tabela 16 Bezrobocie rejestrowane

2010

2011

2012

2013

2014

2015

OGÓŁEM, w tym:

1 294

1 289

1 353

1 335

1 115

1 058

Mężczyźni

644

645

681

659

525

516

Kobiety

650

644

672

676

590

542

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS oraz danych z PUP.

Liczba bezrobotnych systematycznie spada od roku 2013, gdy zanotowano najwyższe
bezrobocie rejestrowane (1335 osób). W latach 2010-2015 liczba osób bezrobotnych
(zarejestrowanych) zmniejszyła się o ponad 230 osób.
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych kobiet i mężczyzn przedstawia się podobnie.
Jednak, od 2013 r. liczba kobiet pozostających bez pracy utrzymuje się na wyższym poziomie
niż liczba bezrobotnych mężczyzn.
Na poniższym wykresie dokonano także analizy wskaźnika udziału bezrobotnych
zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w latach 2010-2015.
W latach 2010-2013 wskaźnik ten zwiększył się do poziomu 13,1%. W 2015 r. natomiast
zanotowano najniższy wskaźnik, który wyniósł 10,9%.
Wykres 8 Udział bezrobotnych zarejestrowanych w ludności w wieku produkcyjnym wg płci

15,0

12,4

12,5

13,1

13,2

12,1 12,7

12,1 12,9

12,8 13,5

12,6 13,9

2010

2011

2012

2013

11,2

10,9

10,0
5,0

10,2

12,4

10,1 11,7

0,0
mężczyźni

kobiety

2014

2015

ogółem

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS oraz danych z PUP.

Analizując miasto Przeworsk w kontekście liczby osób bezrobotnych, należy zwrócić
szczególną uwagę na obszary, na których wskaźnik ten jest najwyższy, tj.:

8

Na podstawie danych uzyskanych z PUP.
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Ul. Gorliczyńska;
Ul. Jagiellońska;
Ul. Marii Konopnickiej;
Ul. Krakowska;
Ul. Ignacego Krasickiego;
Ul. Lubomirskich;
Ul. Lwowska;
Ul. Misiągiewicza;
Ul. Tysiąclecia
Ul. Sienkiewicza;
Ul. Marii Curie-Skłodowskiej;
Ul. Wiejska;
Ul. Wojska Polskiego.

Podsumowanie
W poniższej tabeli zaprezentowane zostały dane dotyczące liczby osób bezrobotnych
w przeliczeniu na odpowiednie wskaźniki.
Tabela 17 Wskaźniki dot. bezrobocia rejestrowanego

RYNEK PRACY
Liczba długotrwale
bezrobotnych
w % bezrobotnych
ogółem (2014r.)

Liczba długotrwale
bezrobotnych
w % bezrobotnych
ogółem (2015r.)

Udział bezrobotnych
zarejestrowanych
w liczbie ludności
w wieku produkcyjnym
wg miejsca zamieszkania
(2014 r.)

Udział bezrobotnych
zarejestrowanych
w liczbie ludności
w wieku produkcyjnym
wg miejsca zamieszkania
(2015 r.)

11 LISTOPADA

100,00%

100,00%

6,43%

4,55%

3 MAJA

100,00%

66,67%

6,15%

9,84%

ADAMA MICKIEWICZA

83,33%

15,00%

ALEKSANDRÓW

0,00%

100,00%
0,00%

8,33%
0,00%

ARMII KRAJOWEJ

40,00%

40,00%
0,00%

6,76%

NAZWA

0,00%

BERNARDYŃSKA

0,00%

BROWARNA

25,00%

BUDOWLANYCH

0,00%

75,00%
0,00%

15,38%
0,00%

16,67%
0,00%

CHOPINA

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

CICHA

0,00%

66,67%

0,00%

42,86%

CZARNIECKIEGO

76,47%

12,78%

DŁUGA

50,00%

75,00%
0,00%

10,26%

11,43%
0,00%

DOBRA

78,26%

63,16%

12,43%

10,33%

DWORCOWA

50,00%

23,08%

12,24%

12,26%

DYNOWSKA

60,87%

61,11%

21,10%

15,93%

GEN. ANDERSA
GEN. ANTONIEGO
CHRUŚCIELA
GEN. WŁADYSŁAWA
SIKORSKIEGO

58,33%

70,00%

10,34%

8,77%

66,67%
66,67%

33,33%
0,00%

0,00%

12,66%
0,00%

8,89%
14,63%

12,86%
0,00%
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RYNEK PRACY
Liczba długotrwale
bezrobotnych
w % bezrobotnych
ogółem (2014r.)

Liczba długotrwale
bezrobotnych
w % bezrobotnych
ogółem (2015r.)

Udział bezrobotnych
zarejestrowanych
w liczbie ludności
w wieku produkcyjnym
wg miejsca zamieszkania
(2014 r.)

Udział bezrobotnych
zarejestrowanych
w liczbie ludności
w wieku produkcyjnym
wg miejsca zamieszkania
(2015 r.)

100,00%

100,00%

14,29%

13,11%

GŁĘBOKA

0,00%

33,33%

0,00%

11,54%

GORLICZYŃSKA

65,31%

14,71%

GROCHOWA

0,00%

69,77%
0,00%

0,00%

12,65%
0,00%

GRUNWALDZKA

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

HUGONA KOŁŁĄTAJA

66,67%

0,00%

12,50%

0,00%

IGNACEGO KRASICKIEGO

58,11%

9,91%

IGNACEGO ŁUKASIEWICZA

0,00%

65,08%
0,00%

0,00%

9,10%
0,00%

IGNACEGO SOLARZA

0,00%

0,00%

0,00%

9,38%

JAGIELLOŃSKA

69,44%

69,70%

9,76%

9,24%

JANA III SOBIESKIEGO

52,63%

43,75%

7,09%

6,20%

JANA PAWŁA II

0,00%

0,00%

NAZWA

GIMNAZJALNA

JASNA

25,00%

40,00%
0,00%

5,48%

6,58%
0,00%

JEDNOŚCI

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

JESIONOWA

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

JÓZEFA BENBENKA
JÓZEFA
PONIATOWSKIEGO
JULIUSZA SŁOWACKIEGO

50,00%

0,00%

4,00%

2,83%

80,00%

KASPROWICZA

45,45%

KASZTANOWA

63,33%

65,22%

16,04%

12,57%

57,14%

8,20%

11,29%

41,67%

11,22%

12,00%

75,00%

85,71%

21,62%

38,89%

KAZIMIERZA KOCZOCIKA

41,67%

77,78%

12,50%

10,00%

KAZIMIERZOWSKA

87,50%

41,18%

12,70%

26,98%

KĄTY

66,67%

60,00%

10,17%

18,52%

KILIŃSKIEGO

100,00%

100,00%

18,52%

16,67%

KLONOWA

62,50%

62,50%

12,12%

11,59%

KORCZAKA

0,00%

KOŚCIELNA

50,00%

25,00%
0,00%

0,00%
19,05%

18,18%
0,00%

KOŚCIUSZKI

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

KRAKOWSKA

87,50%

22,86%

KRĘTA

0,00%

65,00%
0,00%

0,00%

27,78%
0,00%

KRÓLOWEJ JADWIGI

33,33%

40,00%

6,19%

5,15%

KRÓTKA

0,00%

66,67%

0,00%

19,35%

KRZYWA
KSIĘDZA PRAŁATA ADAMA
ABLEWICZA
KWIETNA

80,00%

100,00%
0,00%

15,63%

23,08%
0,00%

100,00%

0,00%

75,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

LIPOWA

0,00%

0,00%
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RYNEK PRACY
Liczba długotrwale
bezrobotnych
w % bezrobotnych
ogółem (2014r.)

Liczba długotrwale
bezrobotnych
w % bezrobotnych
ogółem (2015r.)

Udział bezrobotnych
zarejestrowanych
w liczbie ludności
w wieku produkcyjnym
wg miejsca zamieszkania
(2014 r.)

Udział bezrobotnych
zarejestrowanych
w liczbie ludności
w wieku produkcyjnym
wg miejsca zamieszkania
(2015 r.)

LUBOMIRSKICH

64,29%

74,07%

23,53%

22,13%

LWOWSKA

68,42%

54,17%

12,18%

16,33%

ŁAŃCUCKA

0,00%

75,00%

0,00%

9,76%

ŁĄKOWA
MARII CURIESKŁODOWSKIEJ
MARII KONOPNICKIEJ
MARSZAŁKA JÓZEFA
PIŁSUDSKIEGO
MIKOŁAJA KOPERNIKA

80,00%

83,33%

22,73%

27,27%

50,00%

75,00%

10,53%

9,30%

MIODOWA

83,33%

66,67%

28,57%

13,64%

MISIĄGIEWICZA

58,88%

60,42%

10,66%

9,79%

MOSTOWA

33,33%

NAD STAWEM

0,00%

66,67%
0,00%

15,79%

10,34%
0,00%

NIEPODLEGŁOŚCI

50,00%

66,67%

8,70%

9,52%

OGRODOWA

133,33%

66,67%
0,00%

7,69%

15,38%
0,00%

13,64%

NAZWA

76,74%
65,12%
50,00%

63,64%
68,12%
100,00%

16,60%
11,10%
10,00%

0,00%

9,20%
12,50%

OKOPOWA

0,00%

ORLĄT LWOWSKICH

33,33%

OTWARTA

0,00%

100,00%
0,00%

0,00%

13,04%
0,00%

PARK

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

PAWŁA STEPKIEWICZA

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

PLAC CHOPINA
PŁK. TADEUSZA
ROLSKIEGO
POD CHAŁUPKAMI

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%
100,00%

66,67%

0,00%

16,79%

7,55%

6,12%

POD PARKIEM

0,00%

28,57%
0,00%

9,09%
0,00%

14,29%
0,00%

POD ROZBORZEM

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

POGODNA

50,00%

75,00%

9,09%

0,00%

POLNA

100,00%

83,33%

12,50%

13,64%

PSZENNA

55,56%

100,00%

19,57%

12,24%

REYMONTA

66,67%

100,00%
0,00%

8,82%
0,00%

11,76%
0,00%

57,89%

19,78%

20,21%

75,00%
0,00%

7,41%

7,84%
0,00%

11,59%
0,00%

10,89%
0,00%

ROLNA

0,00%

RYNEK

77,78%

RZECZNA

75,00%

RZEMIEŚLNICZA

0,00%

SIENKIEWICZA

68,00%

SŁONECZNA

0,00%

69,23%
0,00%

SPORTOWA

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

STANISŁAWA STASZICA

60,00%

60,00%

13,16%

13,16%

0,00%
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RYNEK PRACY
Liczba długotrwale
bezrobotnych
w % bezrobotnych
ogółem (2014r.)

Liczba długotrwale
bezrobotnych
w % bezrobotnych
ogółem (2015r.)

Udział bezrobotnych
zarejestrowanych
w liczbie ludności
w wieku produkcyjnym
wg miejsca zamieszkania
(2014 r.)

Udział bezrobotnych
zarejestrowanych
w liczbie ludności
w wieku produkcyjnym
wg miejsca zamieszkania
(2015 r.)

STAROPOCZTOWA

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

STEFANA BATOREGO

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

STUDZIAŃSKA

100,00%

80,00%

15,00%

11,63%

NAZWA

STOLARSKA
SZKOLNA

75,00%
70,00%

75,00%
0,00%

23,53%

SZPITALNA

9,57%

22,22%
0,00%

ŚW. JANA

0,00%

68,42%

0,00%

9,45%

TATARSKA

62,50%

83,33%

8,89%

6,12%

TKACKA

0,00%

14,29%

0,00%

14,29%

TYSIĄCLECIA

63,16%

11,73%

UROCZA

0,00%

45,45%
0,00%

0,00%

13,66%
0,00%

WAŁOWA

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

WARZYWNA

75,00%
0,00%

66,67%
0,00%

14,81%

WĄSKA

0,00%

10,71%
0,00%

WĘGIERSKA

60,00%

0,00%

7,35%

0,00%

WIEJSKA

68,00%

6,96%

WIERZBOWA

33,33%

62,07%
0,00%

6,00%

7,84%
0,00%

WINCENTEGO WITOSA

66,67%

0,00%

8,33%

0,00%

WIŚNIOWA

66,67%

0,00%

7,89%

0,00%

WODNA

100,00%

100,00%

26,32%

18,75%

56,52%
0,00%

12,14%

13,77%
0,00%

9,21%
0,00%

4,00%
0,00%

WOJSKA POLSKIEGO

76,19%

WOŁODYJOWSKIEGO

0,00%

WSPÓLNA

57,14%

ZA PAROWOZOWNIĄ

0,00%

33,33%
0,00%

ZAGŁOBY

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

ZAMKNIĘTA

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

ZIELONA

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

ZYGMUNTOWSKA

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

ŻURAWIA

66,67%

71,43%

6,98%

4,76%

ŻYTNIA

70,00%

77,78%

11,76%

7,69%

0,00%

Źródło: opracowanie własne na podstawie uzyskanych danych.

Podmioty gospodarcze
W 2015 roku na terenie Przeworska zdecydowaną większość stanowiły podmioty z sektora
prywatnego (1441). Grupę tę tworzyły przede wszystkim osoby fizyczne, prowadzące
działalność gospodarczą (1102). Mniej było spółek handlowych (88), spółdzielni (12) oraz
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fundacji (2). Na wysokim poziomie kształtowała się liczba stowarzyszeń i organizacji
społecznych – było ich 60, co świadczyć może o wysokim poziomie aktywności społecznej
mieszkańców. Dla porównania, w 2015 roku na obszarze Miasta znajdowało się 59 podmiotów
z sektora publicznego.
W latach 2010-2015 o 28 wzrosła liczba podmiotów z sektora prywatnego. Liczba podmiotów
z sektora publicznego w stosunku do 2010 roku zmalała w 2015 o 2.
Tabela 18 Podmioty gospodarki narodowej według sektorów własnościowych w gminie w latach 2010 - 2015

2010

2011

2012

2013

2014

2015

61

63

62

62

61

59

Sektor prywatny ogółem, w tym:

1 413

1 405

1 444

1 414

1425

1 441

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

1 124

1 104

1 131

1 098

1 093

1 102

Spółki handlowe

67

73

75

78

82

88

Spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego

23

23

23

22

20

21

Spółdzielnie

13

13

13

13

13

12

Fundacje

2

2

2

2

2

2

Stowarzyszenia i organizacje społeczne

46

48

51

52

57

60

Sektor publiczny ogółem

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

W 2015 roku największą grupę stanowiły zatrudniające do 9 pracowników – 1423 podmioty.
Pozostałe podmioty zatrudniały od 10 do 999 pracowników, w tym 59 podmiotów
zatrudniających od 10 do 49 osób, 22 podmioty zatrudniające od 50 do 249 osób
oraz 2 podmioty zatrudniające od 150 do 999 osób.
W poniższej tabeli zaprezentowano wskaźniki, zgodnie z Instrukcją przygotowania programów
rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego.
Tabela 19 Wskaźniki dot. podmiotów gospodarczych

PODMIOTY GOSPODARCZE

NAZWA

Liczba
zarejestrowanych
podmiotów
gospodarczych
w przeliczeniu na 100
mieszkańców (2014 r.)

Liczba
zarejestrowanych
podmiotów
gospodarczych
w przeliczeniu na 100
mieszkańców 2015 r.)

Liczba nowo
zarejestrowanych
podmiotów
gospodarczych
w przeliczeniu na 100
mieszkańców 2014 r.)

Liczba nowo
zarejestrowanych
podmiotów
gospodarczych
w przeliczeniu na 100
mieszkańców 2015 r.)

11 LISTOPADA

7,11

7,456140351

1,33

0,438596491

3 MAJA

3,77

4,807692308

0,00

0,961538462

ADAMA MICKIEWICZA

25,88

28,04878049

1,18

1,219512195

ALEKSANDRÓW

0,00

0,00

0,00

0,00

ARMII KRAJOWEJ

3,74

4,62962963

0,93

0,925925926

BERNARDYŃSKA

37,10

39,3442623

4,84

1,639344262

BROWARNA

5,71

6,25

0,00

0,00

BUDOWLANYCH

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

CHOPINA

0,00

nie dotyczy

0,00

nie dotyczy

CICHA

12,50

12,5

0,00

0,00
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PODMIOTY GOSPODARCZE

NAZWA

Liczba
zarejestrowanych
podmiotów
gospodarczych
w przeliczeniu na 100
mieszkańców (2014 r.)

Liczba
zarejestrowanych
podmiotów
gospodarczych
w przeliczeniu na 100
mieszkańców 2015 r.)

Liczba nowo
zarejestrowanych
podmiotów
gospodarczych
w przeliczeniu na 100
mieszkańców 2014 r.)

Liczba nowo
zarejestrowanych
podmiotów
gospodarczych
w przeliczeniu na 100
mieszkańców 2015 r.)

CZARNIECKIEGO

1,79

1,762114537

0,00

0,440528634

DŁUGA

1,54

1,639344262

0,00

0,00

DOBRA

3,64

4,152249135

0,33

0,346020761

DWORCOWA

3,65

4,347826087

0,00

0,724637681

DYNOWSKA

3,98

4,022988506

0,57

0,00

GEN. ANDERSA
GEN. ANTONIEGO
CHRUŚCIELA
GEN. WŁADYSŁAWA
SIKORSKIEGO
GIMNAZJALNA

1,11

1,621621622

0,00

1,081081081

8,66

9,956709957

0,87

1,298701299

5,49

7,865168539

1,10

2,247191011

10,00

10,11235955

0,00

0,00

GŁĘBOKA

35,90

35

2,56

0,00

GORLICZYŃSKA

4,38

4,576271186

0,51

GROCHOWA

2,94

2,941176471

0,00

0,169491525
0,00

GRUNWALDZKA

7,58

7,692307692

3,03

0,00

HUGONA KOŁŁĄTAJA
IGNACEGO
KRASICKIEGO
IGNACEGO
ŁUKASIEWICZA
IGNACEGO SOLARZA

2,13

2,083333333

0,00

0,00

5,91

6,26118068

0,35

0,715563506

23,08

23,07692308

7,69

0,00

0,00

0,00

0,00

1,666666667

JAGIELLOŃSKA

8,37

9,212730318

0,82

0,67001675

JANA III SOBIESKIEGO

5,81

6,52173913

0,00

0,724637681

JANA PAWŁA II

0,00

nie dotyczy

0,00

nie dotyczy

JASNA

8,11

7,272727273

0,00

0,00

JEDNOŚCI

7,41

11,53846154

0,00

3,846153846

JESIONOWA

0,00

nie dotyczy

0,00

nie dotyczy

JÓZEFA BENBENKA
JÓZEFA
PONIATOWSKIEGO
JULIUSZA
SŁOWACKIEGO
KASPROWICZA

3,87

4,545454545

0,00

2,01

4,117647059

0,00

0,649350649
0,00

25,27

26,13636364

1,10

1,30

2,040816327

0,00

0,00

1,72

1,851851852

0,00

0,00

0,00

KASZTANOWA
KAZIMIERZA
KOCZOCIKA
KAZIMIERZOWSKA

6,75

9,202453988

0,00

2,45398773

20,22

20,65217391

1,12

1,086956522

KĄTY

12,90

13,18681319

0,00

0,00

KILIŃSKIEGO

51,16

52,27272727

0,00

2,272727273

KLONOWA

4,17

5,769230769

1,04

1,923076923
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PODMIOTY GOSPODARCZE

NAZWA

Liczba
zarejestrowanych
podmiotów
gospodarczych
w przeliczeniu na 100
mieszkańców (2014 r.)

Liczba
zarejestrowanych
podmiotów
gospodarczych
w przeliczeniu na 100
mieszkańców 2015 r.)

Liczba nowo
zarejestrowanych
podmiotów
gospodarczych
w przeliczeniu na 100
mieszkańców 2014 r.)

Liczba nowo
zarejestrowanych
podmiotów
gospodarczych
w przeliczeniu na 100
mieszkańców 2015 r.)

KORCZAKA

9,88

8,988764045

2,47

0,00

KOŚCIELNA

13,89

14,28571429

0,00

0,00

KOŚCIUSZKI

122,22

137,5

5,56

0,00

KRAKOWSKA

12,50

12,5

0,74

0,694444444

KRĘTA

0,00

0,00

0,00

0,00

KRÓLOWEJ JADWIGI

8,86

0,00

KRÓTKA

0,00

9,493670886
0,00

0,00

0,632911392
0,00

KRZYWA
KSIĘDZA PRAŁATA
ADAMA ABLEWICZA
KWIETNA

0,00

0,00

0,00

0,00

4,76

4,545454545

0,00

12,50

12,5

0,00

0,00

LIPOWA

4,35

4,545454545

0,00

0,00

LUBOMIRSKICH

6,04

7,471264368

0,00

1,149425287

LWOWSKA

18,98

19,90740741

1,39

0,925925926

ŁAŃCUCKA

21,43

22,85714286

1,43

1,428571429

ŁĄKOWA
MARII CURIESKŁODOWSKIEJ
MARII KONOPNICKIEJ
MARSZAŁKA JÓZEFA
PIŁSUDSKIEGO
MIKOŁAJA KOPERNIKA

18,18

18,18181818

0,00

0,00

2,89

3,713527851

0,00

0,530503979

4,61

4,996431121
0,00

0,42

0,28551035
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MIODOWA

0,00

0,00

0,00

0,00

MISIĄGIEWICZA

3,70

4,449307075

0,29

MOSTOWA

22,58

14

0,00

0,656455142
0,00

NAD STAWEM

12,50

11,11111111

12,50

0,00

NIEPODLEGŁOŚCI

10,43

11,20689655

0,00

0,862068966

OGRODOWA

8,20

8,333333333

1,64

0,00

OKOPOWA

5,00

7,894736842

0,00

ORLĄT LWOWSKICH

9,68

8,571428571

0,00

2,631578947
0,00

OTWARTA

7,32

7,692307692

0,00

0,00

PARK

0,00

0,00

0,00

0,00

PAWŁA STEPKIEWICZA

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

PLAC CHOPINA
PŁK. TADEUSZA
ROLSKIEGO
POD CHAŁUPKAMI

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

5,15

5,263157895

0,00

nie dotyczy
0,00

1,39

1,315789474

0,00

0,00

POD PARKIEM

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

POD ROZBORZEM

6,12

6,52173913

2,04

0,00

45,57

2,53

0,00
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PODMIOTY GOSPODARCZE

NAZWA

Liczba
zarejestrowanych
podmiotów
gospodarczych
w przeliczeniu na 100
mieszkańców (2014 r.)

Liczba
zarejestrowanych
podmiotów
gospodarczych
w przeliczeniu na 100
mieszkańców 2015 r.)

Liczba nowo
zarejestrowanych
podmiotów
gospodarczych
w przeliczeniu na 100
mieszkańców 2014 r.)

Liczba nowo
zarejestrowanych
podmiotów
gospodarczych
w przeliczeniu na 100
mieszkańców 2015 r.)

POGODNA

3,45

3,389830508

0,00

0,00

POLNA

1,35

1,351351351

0,00

0,00

PSZENNA

4,23

4,054054054

0,00

0,00

REYMONTA

3,57

3,50877193

0,00

0,00

ROLNA

0,00

8,333333333

0,00

0,00

RYNEK

29,94

29,14285714

2,40

RZECZNA

1,27

1,25

0,00

0,571428571
0,00

RZEMIEŚLNICZA

0,00

0,00

0,00

0,00

SIENKIEWICZA

2,65

3,405221339

0,22

0,681044268

SŁONECZNA

0,00

0,00

0,00

0,00

SPORTOWA

23,08

30,76923077

0,00

STANISŁAWA STASZICA

3,13

3,225806452

0,00

7,692307692
0,00

STAROPOCZTOWA

0,00

0,00

0,00

0,00

STEFANA BATOREGO

1,89

1,851851852

0,00

0,00

STOLARSKA

0,00

0,00

0,00

0,00

STUDZIAŃSKA

41,27

41,53846154

4,76

0,00

SZKOLNA

3,45

3,448275862

3,45

0,00

SZPITALNA

7,28

7,594936709

1,58

0,316455696

ŚW. JANA

7,69

10

0,00

2,5

TATARSKA

6,47

6,338028169

0,00

0,00

TKACKA

2,82

4,109589041

0,00

TYSIĄCLECIA

1,79

1,851851852

0,00

1,369863014
0,00

UROCZA

8,33

8,333333333

0,00

0,00

WAŁOWA

0,00

0,00

0,00

0,00

WARZYWNA

6,52

6,12244898

0,00

0,00

WĄSKA

0,00

0,00

0,00

0,00

WĘGIERSKA

4,31

5,042016807

0,00

0,00

WIEJSKA

4,14

4,355108878

0,52

0,335008375

WIERZBOWA

6,67

6,493506494

1,33

0,00

WINCENTEGO WITOSA

10,53

22,80701754

3,51

3,50877193

WIŚNIOWA

5,08

6,666666667

0,00

1,666666667

WODNA

0,00

12

0,00

12

WOJSKA POLSKIEGO

6,04

6,589147287

0,00

0,387596899

WOŁODYJOWSKIEGO

3,61

4,87804878

0,00

1,219512195

WSPÓLNA

6,87

7,692307692

1,53

ZA PAROWOZOWNIĄ

2,63

0,00

ZAGŁOBY

0,00

2,702702703
0,00

0,769230769
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ZAMKNIĘTA
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PODMIOTY GOSPODARCZE

NAZWA

Liczba
zarejestrowanych
podmiotów
gospodarczych
w przeliczeniu na 100
mieszkańców (2014 r.)

Liczba
zarejestrowanych
podmiotów
gospodarczych
w przeliczeniu na 100
mieszkańców 2015 r.)

Liczba nowo
zarejestrowanych
podmiotów
gospodarczych
w przeliczeniu na 100
mieszkańców 2014 r.)

Liczba nowo
zarejestrowanych
podmiotów
gospodarczych
w przeliczeniu na 100
mieszkańców 2015 r.)

ZIELONA

2,00

2,040816327

0,00

0,00

ZYGMUNTOWSKA

16,22

16,21621622

0,00

0,00

ŻURAWIA

3,25

4,761904762

0,00

0,00

ŻYTNIA

3,60

3,738317757

0,00

0,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie uzyskanych danych.
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6.

Sfera Środowiskowa

Pokrycia azbestowe
Gmina Miejska Przeworsk położona jest w województwie podkarpackim, w powiecie
przeworskim (którego jest siedzibą). Wpływ na sytuację społeczno-gospodarczą miasta
ma położenie w pobliżu trzech ośrodków miejskich:
 Rzeszów;
 Leżajsk;
 Jarosław.
Gmina Miejska Przeworsk sąsiaduje z:
 Gminą Zarzecze;
 Gminą Gać;
 Gminą Przeworsk.
Przeworsk położony jest w dorzeczu rzeki Mleczki. Leży w Kotlinie Sandomierskiej,
w mezoregionach Podgórza Rzeszowskiego i Pradoliny Podkarpackiej. Podgórze obejmuje
południową część miasta, natomiast Pradolina - północną9.
Rysunek 1 Granice Gminy Miejskiej Przeworsk

Źródło: www.openstreetmap.org

9

Strategia
Rozwoju
Miasta
Przeworska
na
www.przeworsk.bip.info.pl/plik.php?id=6530 [dostęp: 28.11.2016].

lata

2015-2022,

dostępna

na:
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Powierzchnia pokryć azbestowych uległa na przestrzeni lat 2011-2016 zmniejszeniu na skutek
wdrożenia Programu Usuwania Azbestu oraz Wyrobów Zawierających Azbest dla Miasta
Przeworska na lata 2010 – 2032. W 2010 roku na terenie miasta znajdowało się 26 632 m2
pokryć azbestowych 10 . Do końca 2016 roku zutylizowano 14 608 m2 pokryć.
Aktualnie w mieście pozostało 12 024 m2 pokryć azbestowych.
Tabela 20 Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Przeworska w latach 2011-2016

Rok

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Ogółem

Zutylizowany azbest w Mg

15,1
Brak
danych
Brak
danych

73,06

28,1

15,23

42,4

45,7

219,59

4870

2814

1015

2862

3047

14608

35

20

10

24

18

107

Zutylizowany azbest w m2
Liczba nieruchomości z których odebrano
azbest
Źródło: Dane Urzędu Miasta Przeworska

Na terenie Gminy Miejskiej znajdują się obiekty i obszary o wysokich walorach przyrodniczych
i krajobrazowych. Zostały wymienione w poniższej tabeli:
Tabela 21 Obszary o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych – wykaz pomników przyrody na terenie miasta Przeworska

Lp.

Nazwa obiektu

Opis pomnika
przyrody
Grupa drzew – aleja kasztanowców
Obw. pnia 300
Uchwała Nr 411/LXI/94
cm;
Rady Miasta Przeworsk
wys. 11 m.
z 19 maja 1994 r.
Akt prawny

1.

Kasztanowiec pospolity –
Aesculus hippocastanum

2.

Kasztanowiec pospolity –
Aesculus hippocastanum

Uchwała Nr 411/LXI/94
Rady Miasta Przeworsk
z 19 maja 1994 r.

Obw. pnia 312
cm;
wys. 14 m.

3.

Kasztanowiec pospolity –
Aesculus hippocastanum

Uchwała Nr 411/LXI/94
Rady Miasta Przeworsk
z 19 maja 1994 r.

Obw. pnia 280
cm;
wys. 22 m.

4.

Kasztanowiec pospolity –
Aesculus hippocastanum

Uchwała Nr 411/LXI/94
Rady Miasta Przeworsk
z 19 maja 1994 r.

Obw. pnia 290
cm;
wys. 26 m.

5.

Kasztanowiec pospolity –
Aesculus hippocastanum

Uchwała Nr 411/LXI/94
Rady Miasta Przeworsk
z 19 maja 1994 r.

Obw. Pnia 270
cm;
wys. 23 m.

6.

Kasztanowiec pospolity –
Aesculus hippocastanum

Uchwała Nr 411/LXI/94
Rady Miasta Przeworsk
z 19 maja 1994 r.

Obw. pnia 243
cm;
wys. 23 m.

10

Lokalizacja
Drzewo rośnie w narożniku
działki, najbliżej skrzyżowania
ul. Niepodległości
z ul. Kasztanową
Drzewo rośnie za ogrodzeniem
przy ul. Niepodległości,
pomiędzy dwoma
kasztanowcami odległymi
o 4 m.
Drzewo rośnie za ogrodzeniem
przy ul. Niepodległości,
4m od drugiego egzemplarza,
2 m od siatki ogrodzenia.
Drzewo rośnie za ogrodzeniem
przy ul. Niepodległości, czwarte
drzewo od strony E,
27 m od poprzedniego
kasztanowca.
Drzewo rośnie za ogrodzeniem
przy ul. Niepodległości,
we wschodnim szpalerze,
17 m od poprzedniego w alei
''4'' i 5 m od następnego ''6''.
Drzewo rośnie za ogrodzeniem
przy ul. Niepodległości, 5 m od
poprzedniego (przedostatnie

Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest dla Miasta Przeworska na lata 2010 – 2032
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Lp.

Nazwa obiektu

Akt prawny

Opis pomnika
przyrody

7.

Kasztanowiec pospolity –
Aesculus hippocastanum

Uchwała Nr 411/LXI/94
Rady Miasta Przeworsk
z 19 maja 1994 r.

Obw. pnia 315
cm;
wys. 27 m.

8.

Kasztanowiec pospolity –
Aesculus hippocastanum

Uchwała Nr 411/LXI/94
Rady Miasta Przeworsk
z 19 maja 1994 r.

Obw. pnia 300
cm;
wys. 22 m.

9.

Kasztanowiec pospolity –
Aesculus hippocastanum

10.

Kasztanowiec pospolity –
Aesculus hippocastanum

11.

Kasztanowiec pospolity –
Aesculus hippocastanum

12.

Kasztanowiec pospolity –
Aesculus hippocastanum

13.

Kasztanowiec pospolity –
Aesculus hippocastanum

14.

Olsza (olcha) czarna – Alnus
glutinosa

15.

Olsza (olcha) czarna – Alnus
glutinosa

16.

Olsza (olcha) czarna – Alnus
glutinosa

17.

Brzoza brodawkowata –
Betula pendula Roth

18.

Buk pospolity (Buk
zwyczajny) – Fagus silvatica

Uchwała Nr 411/LXI/94
Rady Miasta Przeworsk
z 19 maja 1994 r.

Obw. pnia 354
cm;
wys. 25.

19.

Buk pospolity (Buk
zwyczajny) – Fagus silvatica

Uchwała Nr 411/LXI/94
Rady Miasta Przeworsk
z 19 maja 1994 r.

Obw. pnia 380
cm;
wys. 28 m.

Uchwała Nr 411/LXI/94
Obw. pnia 280
Rady Miasta Przeworsk
cm;
z 19 maja 1994 r.
wys. 22 m.
Uchwała Nr 411/LXI/94
Obw. pnia 308
Rady Miasta Przeworsk
cm;
z 19 maja 1994 r.
wys. 23 m.
Uchwała Nr 411/LXI/94
Obw. pnia 333
Rady Miasta Przeworsk
cm;
z 19 maja 1994 r.
wys. 21 m.
Uchwała Nr 411/LXI/94
Obw. pnia 235
Rady Miasta Przeworsk
cm;
z 19 maja 1994 r.
wys. 21 m.
Uchwała Nr 411/LXI/94
Obw. pnia 200
Rady Miasta Przeworsk
cm;
z 19 maja 1994 r.
wys. 24 m.
Grupa drzew – 3 olchy i brzoza
Uchwała Nr 411/LXI/94
Obw. pnia 210
Rady Miasta Przeworsk
cm;
z 19 maja 1994 r.
wys. 18 m.
Uchwała Nr 411/LXI/94
Obw. pnia 210
Rady Miasta Przeworsk
cm;
z 19 maja 1994 r.
wys. 18 m.
Uchwała Nr 411/LXI/94
Obw. pnia 284
Rady Miasta Przeworsk
cm;
z 19 maja 1994 r.
wys. 19 m.
Uchwała Nr 411/LXI/94
Obw. pnia 270
Rady Miasta Przeworsk
cm;
z 19 maja 1994 r.
wys. 17 m.

Lokalizacja
drzewo w szpalerze E).
Drzewo rośnie za ogrodzeniem
przy ul. Niepodległości,
10 m od poprzedniego, przy
ogrodzeniu hurtowni Stal-Bud,
(ostatnie drzewo w szpalerze E)
Drzewo rośnie za ogrodzeniem
przy ul. Niepodległości, 4m od
następnego kasztanowca,
od pnia wkopany częściowo
krąg betonowy, (pierwsze
drzewo w szpalerze W od
strony N)
Drzewo rośnie za ogrodzeniem
przy ul. Niepodległości, 4 m od
poprzedniego.
Drzewo rośnie za ogrodzeniem
przy ul. Niepodległości.
Drzewo rośnie za ogrodzeniem
przy ul. Niepodległości,
16 m od poprzedniego.
Drzewo rośnie za ogrodzeniem
przy ul. Niepodległości, przy
siatce ogrodzenia posesji PTBS.
Drzewo rośnie za ogrodzeniem
przy ul. Niepodległości, na
terenie hurtowni budowlanej.
Drzewo rośnie przy
ul. Kasztanowej, przy bramie
wjazdowej na teren PTBS.
Drzewo rośnie przy
ul. Kasztanowej.
Drzewo rośnie przy
ul. Kasztanowej.
Drzewo rośnie 22 m od
skrzyżowania ul. Niepodległości
z ul. Kasztanową.
Drzewo rośnie 50 m od ul.
Tysiąclecia, na małym
trawniczku, oddzielającym
osiedlowy parking od drogi do
UM, 17 m na N od buka nr 1.
Drzewo rośnie na skwarze
pomiędzy MOK, Urzędem
Miasta i osiedlem
mieszkaniowym, przy alejce od
ul. Konopnickiej.

Grupowy pomnik przyrody w parku przeworskim:
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Lp.

20.

Nazwa obiektu

Grupa drzew – aleja
grabowa

21.

Lipa szerokolistna – Tilia
plathyphyllos

22.

Lipa szerokolistna – Tilia
plathyphyllos

Akt prawny

Uchwała Nr 411/LXI/94
Rady Miasta Przeworsk
z 19 maja 1994 r.

Opis pomnika
przyrody

Lokalizacja

Aleja złożona
głównie z
objętych ochroną
grabów – 76 szt.

Aleja usytuowana jest w
środkowej części parku, 37 m
za pałacem w kierunku tarasów
spacerowych, ma szerokość od
7 m (bliżej pałacu do 5,5 m na
końcu i długość 115 m.
Park zabytkowy w Przeworsku.

Grupa drzew – 7 lip szerokolistnych
Obw. pnia 636
Uchwała Nr 411/LXI/94
cm;
Rady Miasta Przeworsk
wys. 32 m;
z 19 maja 1994 r.
przybliżony wiek
170 lat.
Obw. pnia 363
Uchwała Nr 411/LXI/94
cm;
Rady Miasta Przeworsk
wys. 32 m;
z 19 maja 1994 r.
przybliżony wiek
150 lat.

23.

Lipa szerokolistna – Tilia
plathyphyllos

Uchwała Nr 411/LXI/94
Rady Miasta Przeworsk
z 19 maja 1994 r.

24.

Lipa szerokolistna – Tilia
plathyphyllos

Uchwała Nr 411/LXI/94
Rady Miasta Przeworsk
z 19 maja 1994 r.

25.

Lipa szerokolistna – Tilia
plathyphyllos

Uchwała Nr 411/LXI/94
Rady Miasta Przeworsk
z 19 maja 1994 r.

26.

Lipa szerokolistna – Tilia
plathyphyllos

Uchwała Nr 411/LXI/94
Rady Miasta Przeworsk
z 19 maja 1994 r.

27.

Lipa szerokolistna – Tilia
plathyphyllos

Uchwała Nr 411/LXI/94
Rady Miasta Przeworsk
z 19 maja 1994 r.

28.

Jesion wyniosły – Fraxinus
excelsior

Uchwała Nr 411/LXI/94
Rady Miasta Przeworsk
z 19 maja 1994 r.

29.

Jesion wyniosły – Fraxinus
excelsior

Uchwała Nr 411/LXI/94
Rady Miasta Przeworsk
z 19 maja 1994 r.

Obw. pnia 410
cm;
wys. 25 m;
przybliżony wiek
150 lat.
Obw. pnia 604
cm;
wys. 34 m;
przybliżony wiek
150 lat.
Obw. pnia 530
cm;
wys. 32 m;
przybliżony wiek
150 lat.
Obw. pnia 613
cm;
wys. 33 m;
przybliżony wiek
150 lat.
Obw. pnia 370
cm;
wys. 34 m.
Obw. pnia 330
cm;
wys. 34 m;
przybliżony wiek
150 lat.
Obw. pnia 373
cm;
wys. 32 m;
przybliżony wiek
150 lat.

Lipa rośnie 12 m na W od
kaplicy pałacowej.
Park zabytkowy w Przeworsku.
Drzewo rośnie 107 m na NE od
kordegardy, 100 m na od
oranżerii. Park zabytkowy
w Przeworsku.
Drzewo rośnie na zerodowanej
skarpie, przy alejce wzdłuż
tarasów, 26 m na E od
oranżerii, przy końcu szpaleru
alei grabowej.
Park zabytkowy w Przeworsku.
Drzewo rośnie po N stronie
alejki wzdłuż tarasów. Park
zabytkowy w Przeworsku.

Lipa rośnie po S stronie alejki,
za tarasami w kierunku E. Park
zabytkowy w Przeworsku.
Rośnie przy alejce za tarasami
w kierunku E i 20 m na W od
ogrodzenia parku. Park
zabytkowy w Przeworsku.
Rośnie przy alejce, 60 m na S
od ogrodzenia parku. Park
zabytkowy w Przeworsku.
Rośnie po lewej stronie alejki
biegnącej od dawnej wozowni.
Park zabytkowy w Przeworsku.

Rośnie w środkowej części
ogrodu górnego. Park
zabytkowy w Przeworsku.
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Nazwa obiektu

30.

Platan klonolistny –
Platanus xhispanica

31.

Platan klonolistny –
Platanus xhispanica

32.

Platan klonolistny –
Platanus xhispanica

33.

Lipa drobnolistna – Tilia
cordata

Opis pomnika
przyrody
Grupa drzew – 3 platany klonolistne
Drzewo o 6
pniach Obw. pni:
83, 88, 107, 125,
Uchwała Nr 411/LXI/94
130, 278 cm;
Rady Miasta Przeworsk
wys. 24 m –
z 19 maja 1994 r.
najwyższy pień,
przybliżony wiek
200 lat.
Obw. pnia 437
Uchwała Nr 411/LXI/94
cm;
Rady Miasta Przeworsk
wys. 24;
z 19 maja 1994 r.
przybliżony wiek
200 lat.
Obw. pnia 419
Uchwała Nr 411/LXI/94
cm;
Rady Miasta Przeworsk
wys. 33 m;
z 19 maja 1994 r.
przybliżony wiek
200 lat.
Lipa drobnolistna
Akt prawny

Uchwała Nr 411/LXI/94
Rady Miasta Przeworsk
z 19 maja 1994 r.

Obw. pnia 498
cm;
wys. 34 m;
przybliżony wiek
150 lat.

Lokalizacja

Rośnie 12 m na NE od pałacu.
Park zabytkowy w Przeworsku.

Rośnie w ogrodzie dolnym.
Park zabytkowy w Przeworsku.
Rośnie niemal naprzeciw
budynku Szkoły Podstawowej
nr 1, 70 m na W od ogrodzenia
parku. Park zabytkowy
w Przeworsku.
Drzewo rośnie po lewej stronie
alejki prowadzącej do dawnej
wozowni, 34 m na W od
oranżerii, 21 m na SW od dębu
''9d'' i 18 m na NE od dębu
''9b''.

Grupa drzew – 2 klony srebrzyste
Obw. pnia 406
cm;
wys. 32 m;
przybliżony wiek
150 lat.

34.

Klon srebrzysty – Acer
saccharinum

Uchwała Nr 411/LXI/94
Rady Miasta Przeworsk
z 19 maja 1994 r.

35.

Klon srebrzysty – Acer
saccharinum

Uchwała Nr 411/LXI/94
Obw. pnia 340
Rady Miasta Przeworsk
cm;
z 19 maja 1994 r.
wys. 32 m.
Grupa drzew – buk zwyczajny
Obw. pnia 316
Uchwała Nr 411/LXI/94
cm;
Rady Miasta Przeworsk
wys. 28 m;
z 19 maja 1994 r.
przybliżony wiek
120 lat.
Grupa drzew – 4 dęby szypułkowe
Obw. pnia 448
Uchwała Nr 411/LXI/94
cm;
Rady Miasta Przeworsk
wys. 30;
z 19 maja 1994 r.
przybliżony wiek
150 lat.
Obw. pnia 438
Uchwała Nr 411/LXI/94
cm;
Rady Miasta Przeworsk
wys. 31 m;
z 19 maja 1994 r.
przybliżony wiek

36.

Buk pospolity (Buk
zwyczajny) – Fagus silvatica

37.

Dąb szypułkowy – Quercus
robur

38.

Dąb szypułkowy – Quercus
robur

Drzewo rośnie 90 m na NE od
domu stojącego na posesji
Parkowa 8, w odległości 90 m
od bramy wychodzącej na ul.
M. Curie-Skłodowskiej. Park
zabytkowy w Przeworsku.
Rośnie 20 m na S od
ogrodzenia parku. Park
zabytkowy w Przeworsku.

Rośnie w NW części ogrodu
górnego. Park zabytkowy
w Przeworsku.

Park zabytkowy w Przeworsku.

Park zabytkowy w Przeworsku.
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Nazwa obiektu

Akt prawny

Opis pomnika
przyrody
150 lat.
Obw. pnia 376
cm;
wys. 32;
przybliżony wiek
150 lat
Obw. pnia 405
cm;
wys. 31;
przybliżony wiek
150 lat.

39.

Dąb szypułkowy – Quercus
robur

Uchwała Nr 411/LXI/94
Rady Miasta Przeworsk
z 19 maja 1994 r.

40.

Dąb szypułkowy – Quercus
robur

Uchwała Nr 411/LXI/94
Rady Miasta Przeworsk
z 19 maja 1994 r.

41.

Kasztanowiec pospolity (K.
zwyczajny, K. biały) –
Aesculus hippocastanum

Uchwała Nr 411/LXI/94
Rady Miasta Przeworsk
z 19 maja 1994 r.

Obw. pnia 332
cm;
wys. 22 m.

42.

Lipa szerokolistna – Tilia
plathyphyllos

Uchwała Nr 411/LXI/94
Rady Miasta Przeworsk
z 19 maja 1994 r.

Obw. pnia 343
cm;
wys. 27 m.

43.

Lipa szerokolistna – Tilia
plathyphyllos

Uchwała Nr
XXIII/170/16 Rady
Miasta Przeworska z 28
kwietnia 2016 r.

44.

Lipa szerokolistna – Tilia
plathyphyllos

Uchwała Nr
XXIII/170/16 Rady
Miasta Przeworska z 28
kwietnia 2016 r.

45.

Dąb szypułkowy –
Quercus robur

46.

Lipa drobnolistna –
Tilia cordata

47.

Dąb szypułkowy –
Quercus robur

48.

Sosna czarna –
Pinus nigra

49.

Jesion wyniosły –

Uchwała Nr
XXIII/170/16 Rady
Miasta Przeworska z 28
kwietnia 2016 r.
Uchwała Nr
XXIII/170/16 Rady
Miasta Przeworska z 28
kwietnia 2016 r.
Uchwała Nr
XXIII/170/16 Rady
Miasta Przeworska z 28
kwietnia 2016 r.
Uchwała Nr
XXIII/170/16 Rady
Miasta Przeworska z 28
kwietnia 2016 r.
Uchwała Nr

Obw. pnia 340
cm;
wys. 22 m;
przybliżony wiek
145 lat.
Obw. pnia 378
cm;
wys. 21 m;
przybliżony wiek
175 lat.
Obw. pnia 323
cm;
wys. 21;
przybliżony wiek
120 lat.
Obw. pnia 270
cm;
wys. 19 m;
przybliżony wiek
120 lat.
Obw. pnia 280
cm;
wys. 17 m;
przybliżony wiek:
ponad 120 lat.
Obw. pnia 258
cm;
wys. 24 m;
przybliżony wiek:
ponad 120 lat.
Obw. pnia 354

Lokalizacja

Park zabytkowy w Przeworsku.

Park zabytkowy w Przeworsku.

Rośnie przy chodniku ul.
Krakowskiej, przed
ogrodzeniem parku ok. 6 m na
E od furtki prowadzącej do
parku, muzeum i MOPS.
Drzewo rośnie 50 m na S od
mostu na Mleczce, na skarpie
przed posesją nr 1 przy
ul. Niepodległości, poniżej taras
zalewowy rzeki.

Park zabytkowy w Przeworsku.

Park zabytkowy w Przeworsku.

Park zabytkowy w Przeworsku.

Park zabytkowy w Przeworsku.

Park zabytkowy w Przeworsku.

Park zabytkowy w Przeworsku.

Park zabytkowy w Przeworsku.
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Nazwa obiektu
Fraxinus excelsior

50.

Jesion wyniosły –
Fraxinus excelsior

51.

Jesion wyniosły
Fraxinus excelsior

52.

Klon jawor –
Acer pseudoplatanus

53.

Jesion wyniosły –
Fraxinus excelsior

54.

Lipa drobnolistna –
Tilia cordata

55.

Lipa szerokolistna –
Tilia platyphyllos

56.

Lipa drobnolistna –
Tilia cordata

57.

Lipa szerokolistna –
Tilia platyphyllos

58.

Jesion wyniosły –
Fraxinus excelsior

59.

Lipa szerokolistna –
Tilia platyphyllos

Akt prawny
XXIII/170/16 Rady
Miasta Przeworska z 28
kwietnia 2016 r.
Uchwała Nr
XXIII/170/16 Rady
Miasta Przeworska z 28
kwietnia 2016 r.
Uchwała Nr
XXIII/170/16 Rady
Miasta Przeworska z 28
kwietnia 2016 r.
Uchwała Nr
XXIII/170/16 Rady
Miasta Przeworska z 28
kwietnia 2016 r.
Uchwała Nr
XXIII/170/16 Rady
Miasta Przeworska z 28
kwietnia 2016 r.
Uchwała Nr
XXIII/170/16 Rady
Miasta Przeworska z 28
kwietnia 2016 r.
Uchwała Nr
XXIII/170/16 Rady
Miasta Przeworska z 28
kwietnia 2016 r.
Uchwała Nr
XXIII/170/16 Rady
Miasta Przeworska z 28
kwietnia 2016 r.
Uchwała Nr
XXIII/170/16 Rady
Miasta Przeworska z 28
kwietnia 2016 r.
Uchwała Nr
XXIII/170/16 Rady
Miasta Przeworska z 28
kwietnia 2016 r.
Uchwała Nr
XXIII/170/16 Rady
Miasta Przeworska z 28
kwietnia 2016 r.

Opis pomnika
przyrody
cm;
wys. 22 m;
przybliżony wiek
165 lat.
Obw. pnia 332
cm;
wys. 22 m;
przybliżony wiek
155 lat.
Obw. pnia 283
cm;
wys. 23.
Obw. pnia 302
cm;
wys. 23 m;
przybliżony wiek
155 lat.
Obw. pnia 318
cm;
wys. 24 m;
przybliżony wiek
145 lat.
Obw. pnia 410
cm;
wys. 17 m;
przybliżony wiek
185 lat.
Obw. pnia 462
cm;
wys. 26 m;
przybliżony wiek
205 lat.
Obw. pnia 370
cm;
wys. 21 m;
przybliżony wiek
165 lat.
Obw. pnia 330
cm;
wys. 20 m;
przybliżony wiek
135 lat.
Obw. pnia 329
cm;
wys. 26 m;
przybliżony wiek
145 lat.
Obw. pnia 415,55
cm;
wys. 26 m;
przybliżony wiek

Lokalizacja

Park zabytkowy w Przeworsku.

Park zabytkowy w Przeworsku.

Park zabytkowy w Przeworsku.

Park zabytkowy w Przeworsku.

Park zabytkowy w Przeworsku.

Park zabytkowy w Przeworsku.

Park zabytkowy w Przeworsku.

Park zabytkowy w Przeworsku.

Park zabytkowy w Przeworsku.

Park zabytkowy w Przeworsku.
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Nazwa obiektu

60.

Lipa szerokolistna –
Tilia platyphyllos

61.

Lipa drobnolistna –
Tilia cordata

62.

Jesion wyniosły –
Fraxinus excelsior

63.

Wiąz górski –
Ulmus glabra

64.

Lipa drobnolistna –
Tilia cordata

65.

Robinia biała –
Robinia pseudoacacia

66.

Jesion wyniosły –
Fraxinus excelsior

Akt prawny

Uchwała Nr
XXIII/170/16 Rady
Miasta Przeworska z 28
kwietnia 2016 r.
Uchwała Nr
XXIII/170/16 Rady
Miasta Przeworska z 28
kwietnia 2016 r.
Uchwała Nr
XXIII/170/16 Rady
Miasta Przeworska z 28
kwietnia 2016 r.
Uchwała Nr
XXIII/170/16 Rady
Miasta Przeworska z 28
kwietnia 2016 r.
Uchwała Nr
XXIII/170/16 Rady
Miasta Przeworska z 28
kwietnia 2016 r.
Uchwała Nr
XXIII/170/16 Rady
Miasta Przeworska z 28
kwietnia 2016 r.
Uchwała Nr
XXIII/170/16 Rady
Miasta Przeworska z 28
kwietnia 2016 r.

67.

Jesion wyniosły –
Fraxinus excelsior

Uchwała Nr
XXIII/170/16 Rady
Miasta Przeworska z 28
kwietnia 2016 r.

68.

Klon jawor –
Acer pseudoplatanus

Uchwała Nr
XXIII/170/16 Rady
Miasta Przeworska z 28
kwietnia 2016 r.

69.

Lipa drobnolistna –
Tilia cordata

70.

Grab pospolity –

Uchwała Nr
XXIII/170/16 Rady
Miasta Przeworska z 28
kwietnia 2016 r.
Uchwała Nr

Opis pomnika
przyrody
185 lat.
Obw. pnia 365
cm;
wys. 26 m;
przybliżony wiek
155 lat.
Obw. pnia 395
cm;
wys. 32 m;
przybliżony wiek
165 lat.
Obw. pnia 427
cm;
wys. 24 m;
przybliżony wiek
205 lat.
Obw. pnia 241
cm;
wys. 26 m;
przybliżony wiek
120 lat.
Obw. pnia 262
cm;
wys. 26 m;
przybliżony wiek
120 lat.
Obw. pnia 251
cm;
wys. 18 m;
przybliżony wiek
120 lat.
Obw. pnia 358
cm;
wys. 26 m;
przybliżony wiek
165 lat.
Obw. pnia 320
cm;
wys. 30 m;
przybliżony wiek
145 lat.
Obw. pnia 328
cm;
wys. 22 m;
przybliżony wiek
165 lat.
Obw. pnia 293
cm;
wys. 27 m;
przybliżony wiek
ponad 120 lat.
Obw. pnia 293

Lokalizacja

Park zabytkowy w Przeworsku.

Park zabytkowy w Przeworsku.

Park zabytkowy w Przeworsku.

Park zabytkowy w Przeworsku.

Park zabytkowy w Przeworsku.

Park zabytkowy w Przeworsku.

Park zabytkowy w Przeworsku.

Park zabytkowy w Przeworsku.

Park zabytkowy w Przeworsku.

Park zabytkowy w Przeworsku.

Park zabytkowy w Przeworsku.
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Nazwa obiektu
Carpinus betulus

71.

Wiąz górski –
Ulmus glabra

72.

Klon jawor –
Acer pseudoplatanus

73.

Jesion wyniosły –
Fraxinus excelsior

74.

Dąb szypułkowy –
Quercus robur

75.

Jesion wyniosły –
Fraxinus excelsior

76.

Lipa drobnolistna –
Tilia cordata

77.

Dąb szypułkowy –
Quercus robur

78.

Klon jawor –
Acer pseudoplatanus

79.

Lipa drobnolistna –
Tilia cordata

80.

Kasztanowiec zwyczajny –
Aesculus hippocastanum

Akt prawny
XXIII/170/16 Rady
Miasta Przeworska z 28
kwietnia 2016 r.
Uchwała Nr
XXIII/170/16 Rady
Miasta Przeworska z 28
kwietnia 2016 r.
Uchwała Nr
XXIII/170/16 Rady
Miasta Przeworska z 28
kwietnia 2016 r.
Uchwała Nr
XXIII/170/16 Rady
Miasta Przeworska z 28
kwietnia 2016 r.
Uchwała Nr
XXIII/170/16 Rady
Miasta Przeworska z 28
kwietnia 2016 r.
Uchwała Nr
XXIII/170/16 Rady
Miasta Przeworska z 28
kwietnia 2016 r.
Uchwała Nr
XXIII/170/16 Rady
Miasta Przeworska z 28
kwietnia 2016 r.
Uchwała Nr
XXIII/170/16 Rady
Miasta Przeworska z 28
kwietnia 2016 r.
Uchwała Nr
XXIII/170/16 Rady
Miasta Przeworska z 28
kwietnia 2016 r.
Uchwała Nr
XXIII/170/16 Rady
Miasta Przeworska z 28
kwietnia 2016 r.
Uchwała Nr
XXIII/170/16 Rady
Miasta Przeworska z 28

Opis pomnika
przyrody
cm,
wys. 20 m;
przybliżony wiek
155 lat.
Obw. pnia 395
cm;
wys. 26 m;
przybliżony wiek
205 lat.
Obw. pnia 380
cm;
wys. 20 m;
przybliżony wiek
215 lat.
Obw. pnia 306
cm;
wys. 30 m;
przybliżony wiek
135 lat.
Obw. pnia 296
cm;
wys. 27 m;
przybliżony wiek
125 lat.
Obw. pnia 342
cm;
wys. 30 m;
przybliżony wiek
155 lat.
Obw. pnia 272
cm;
wys. 24 m;
przybliżony wiek
175 lat.
Obw. pnia 383
cm;
wys. 19 m;
przybliżony wiek
175 lat.
Obw. pnia 268
cm;
wys. 22 m;
przybliżony wiek
125 lat.
Obw. pnia 367
cm;
wys. 25 m;
przybliżony wiek
314 lat.
Obw. pnia 335
cm;
wys. 23 m;

Lokalizacja

Park zabytkowy w Przeworsku.

Park zabytkowy w Przeworsku.

Park zabytkowy w Przeworsku.

Park zabytkowy w Przeworsku.

Park zabytkowy w Przeworsku.

Park zabytkowy w Przeworsku.

Park zabytkowy w Przeworsku.

Park zabytkowy w Przeworsku.

Park zabytkowy w Przeworsku.

Park zabytkowy w Przeworsku.
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Akt prawny
kwietnia 2016 r.

81.

Lipa drobnolistna –
Tilia cordata

82.

Klon jawor –
Acer pseudolatanus

83.

Lipa szerokolistna –
Tilia platyphyllos

84.

Iglicznia trójcierniowa –
Gleditsia triacanthos

85.

Klon jawor –
Acer pseudoplatanus

86.

Lipa drobnolistna „Kinga”
Tilia cordata

Uchwała Nr
XXIII/170/16 Rady
Miasta Przeworska z 28
kwietnia 2016 r.
Uchwała Nr
XXIII/170/16 Rady
Miasta Przeworska z 28
kwietnia 2016 r.
Uchwała Nr
XXIII/170/16 Rady
Miasta Przeworska z 28
kwietnia 2016 r.
Uchwała Nr
XXIII/170/16 Rady
Miasta Przeworska z 28
kwietnia 2016 r.
Uchwała Nr
XXIII/170/16 Rady
Miasta Przeworska z 28
kwietnia 2016 r.
Uchwała Nr
XXXII/268/16 Rady
Miasta Przeworska z 29
grudnia 2016 r.

Opis pomnika
przyrody
przybliżony wiek
165 lat.
Obw. pnia 254
cm;
wys. 19 m;
przybliżony wiek
do 100 lat
Obw. pnia 247
cm;
wys. 23 m;
przybliżony wiek
120 lat.
Obw. pnia 262
cm;
wys. 24 m;
przybliżony wiek
do 120 lat.
Obw. pnia 415
cm;
wys. 24 m;
przybliżony wiek
120 lat.
Obw. pnia 295
cm;
wys. 25;
przybliżony wiek
145 lat.
Obw. pnia 275
cm;
wys. 25;
przybliżony wiek
120 lat.

Lokalizacja

Park zabytkowy w Przeworsku.

Park zabytkowy w Przeworsku.

Park zabytkowy w Przeworsku.

Park zabytkowy w Przeworsku.

Park zabytkowy w Przeworsku.

ul. Krakowska 1
Zgromadzenie Sióstr
Miłosierdzia

Źródło: Dane Urzędu Miasta Przeworska (opracowanie: Renata Chomik, Referat Ochrony Środowiska)

Sieć wodociągowa
W 2015 roku długość czynnej sieci wodociągowej na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk
wynosiła 94,8 km. W porównaniu do 2011 roku długość ta wzrosła o 5 km, natomiast
w odniesieniu do roku poprzedniego wzrosła o 1,1 km.
W 2015 roku w Przeworsku liczba przyłączy wyniosła 2817 przyłączy do budynków
mieszkalnych. W latach 2011 – 2015 liczba ta zmieniała się bez jasno określonej tendencji.
Dla porównania, w 2011 roku do sieci wodociągowej przyłączonych było 2836 budynków
mieszkalnych, w 2013 roku 2917 budynków mieszkalnych, natomiast w 2014 roku
2776 budynków mieszkalnych.
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Wykres 9 Długość czynnej sieci wodociągowej i liczba przyłączy na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk w latach 2011 – 2015

96
94
92
90
88
86

93,7
92,3

90,9

89,8

3 000

94,8

2 800
2 600

2 836

2 645

2 917

2 776

2 817

2011

2012

2013

2014

2015

2 400

liczba przyłączy [szt.]

długość czynnej sieci rozdzielczej [km]

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Sieć kanalizacyjna
W 2015 roku długość czynnej sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk
wynosiła 95,0 km. W porównaniu do 2011 roku długość ta wzrosła o 2,4 km, natomiast
w odniesieniu
do roku poprzedniego wzrosła o 0,5 km.
W 2015 roku w Przeworsku znajdowało się 2800 przyłączy do budynków mieszkalnych.
W latach 2011 – 2015 liczba ta zmieniała się bez jasno określonej tendencji. Dla porównania,
w 2011 roku do sieci kanalizacyjnej przyłączonych było 2757 budynków mieszkalnych, w 2013
roku 2847 budynków mieszkalnych, natomiast w 2014 roku 2748 budynków mieszkalnych.
Wykres 10 Długość czynnej sieci kanalizacyjnej i liczba przyłączy na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk w latach 2011 – 2015
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Sieć gazowa
W latach 2010 – 2015 długość czynnej sieci rozdzielczej na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk
regularnie zwiększała się. W 2011 roku wynosiła 59116 m, w 2012 roku wzrosła do 61884 m,
a w 2014 roku osiągnęła długość 63305 m. W 2015 roku długość czynnej sieci rozdzielczej,
w porównaniu do roku poprzedniego wzrosła o 566 m, tj. do 63871 m. Na przestrzeni lat
2011 – 2015 przyrost czynnej sieci rozdzielczej wyniósł 4755 m.
Na przestrzeni lat 2011 – 2015 długość czynnej sieci przesyłowej nie zmieniała się i wynosiła
8403 m. Dopiero w 2015 roku nastąpił spadek w tym zakresie. Ubyło 40 m czynnej sieci
przesyłowej i jej długość osiągnęła wartość 8363 m.
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Wykres 11 Długość czynnej sieci gazowej w latach 2011-2015 na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

W poszczególnych latach 2011 – 2015 można zaobserwować różnice w liczbie mieszkańców
Przeworska korzystających z instalacji gazowej. Do 2012 roku odnotowano wzrost
korzystających z instalacji gazowej, w 2013 roku nastąpił spadek korzystających z instalacji
gazowej, w 2014 roku stan korzystających pozostał taki sam jak w roku poprzednim, natomiast
po 2014 roku ponownie odnotowano spadek korzystających z instalacji gazowej. W 2015 roku
z instalacji gazowej korzystało 88,2% mieszkańców miasta. Od 2012 roku odnotowano spadek
o 0,5 p.p. Z kolei w porównaniu do 2011 roku odnotowano wzrost o 0,5 p.p. – wówczas
z instalacji gazowej korzystało 87,7% mieszkańców.
Wykres 12 Korzystający z instalacji gazowej w % ogółu ludności Gminy Miejskiej Przeworsk w latach 2010-2014
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Podsumowanie
W poniższej tabeli przedstawiono wszystkie wskaźniki środowiskowe z podziałem na ulice.
Tabela 22 Wskaźniki dotyczące sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

11 LISTOPADA

Odsetek ludności
korzystającej z sieci
wodociągowej
(2014 r.)
100,00%

Odsetek ludności
korzystającej z sieci
wodociągowej
(2015 r.)
100,00%

Odsetek ludności
korzystającej z sieci
kanalizacyjnej
(2014 r.)
100,00%

Odsetek ludności
korzystającej z sieci
kanalizacyjnej
(2015 r.)
100,00%

3 MAJA

98,11%

100,00%

96,23%

98,08%

ADAMA MICKIEWICZA

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Nazwa
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ALEKSANDRÓW

Odsetek ludności
korzystającej z sieci
wodociągowej
(2014 r.)
0,00%

Odsetek ludności
korzystającej z sieci
wodociągowej
(2015 r.)
0,00%

Odsetek ludności
korzystającej z sieci
kanalizacyjnej
(2014 r.)
0,00%

Odsetek ludności
korzystającej z sieci
kanalizacyjnej
(2015 r.)
0,00%

ARMII KRAJOWEJ

88,79%

87,96%

85,05%

84,26%

BERNARDYŃSKA

98,39%

100,00%

95,16%

96,72%

Nazwa

BROWARNA

11,43%

12,50%

11,43%

12,50%

BUDOWLANYCH

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

CHOPINA

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

CICHA

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

CZARNIECKIEGO

85,20%

77,97%

78,48%

70,48%

DŁUGA

89,23%

91,80%

76,92%

77,05%

DOBRA

82,78%

79,58%

75,50%

75,09%

DWORCOWA

100,00%

96,38%

100,00%

96,38%

DYNOWSKA

72,73%

71,84%

92,05%

90,80%

GEN. ANDERSA
GEN. ANTONIEGO
CHRUŚCIELA
GEN. WŁADYSŁAWA
SIKORSKIEGO
GIMNAZJALNA

97,22%

94,59%

95,00%

92,43%

91,34%

91,34%

93,07%

93,07%

97,80%

100,00%

95,60%

97,75%

76,67%

76,40%

75,56%

74,16%

GŁĘBOKA

71,79%

70,00%

71,79%

70,00%

GORLICZYŃSKA

96,80%

96,44%

89,90%

89,49%

GROCHOWA

47,06%

41,18%

94,12%

82,35%

GRUNWALDZKA

100,00%

100,00%

96,97%

96,92%

HUGONA KOŁŁĄTAJA
IGNACEGO
KRASICKIEGO
IGNACEGO
ŁUKASIEWICZA
IGNACEGO SOLARZA

100,00%

95,83%

100,00%

95,83%

100,00%

96,69%

100,00%

95,44%

69,23%

69,23%

38,46%

38,46%

100,00%

100,00%

100,00%

96,67%

JAGIELLOŃSKA

100,00%

98,32%

100,00%

98,32%

JANA III SOBIESKIEGO

97,58%

97,34%

98,55%

98,31%

JANA PAWŁA II

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

JASNA

90,09%

88,18%

88,29%

88,18%

JEDNOŚCI

0,00%

69,23%

0,00%

80,77%

JESIONOWA

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

JÓZEFA BENBENKA
JÓZEFA
PONIATOWSKIEGO
JULIUSZA
SŁOWACKIEGO
KASPROWICZA

98,06%

97,40%

98,06%

97,40%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

90,11%

88,64%

72,53%

69,32%

77,92%

74,83%

77,92%

74,83%

KASZTANOWA

20,69%

16,67%

20,69%

16,67%

KAZIMIERZA

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY MIEJSKIEJ PRZEWORSK NA LATA 2016-2022
74 | S t r o n a

Odsetek ludności
korzystającej z sieci
wodociągowej
(2014 r.)

Odsetek ludności
korzystającej z sieci
wodociągowej
(2015 r.)

Odsetek ludności
korzystającej z sieci
kanalizacyjnej
(2014 r.)

Odsetek ludności
korzystającej z sieci
kanalizacyjnej
(2015 r.)

KAZIMIERZOWSKA

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

KĄTY

82,80%

81,32%

69,89%

68,13%

KILIŃSKIEGO

100,00%

100,00%

100,00%

95,45%

KLONOWA

92,71%

85,58%

89,58%

82,69%

KORCZAKA

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

KOŚCIELNA

100,00%

88,57%

100,00%

88,57%

KOŚCIUSZKI

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

KRAKOWSKA

98,53%

95,83%

98,53%

95,83%

KRĘTA

100,00%

100,00%

85,19%

76,67%

KRÓLOWEJ JADWIGI

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Nazwa
KOCZOCIKA

KRÓTKA

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

KRZYWA
KSIĘDZA PRAŁATA
ADAMA ABLEWICZA
KWIETNA

80,77%

76,00%

75,00%

70,00%

76,19%

68,18%

76,19%

68,18%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

LIPOWA

100,00%

100,00%

91,30%

90,91%

LUBOMIRSKICH

98,90%

97,70%

98,90%

97,70%

LWOWSKA

83,33%

81,94%

76,85%

75,46%

ŁAŃCUCKA

71,43%

70,00%

77,14%

72,86%

ŁĄKOWA
MARII CURIESKŁODOWSKIEJ
MARII KONOPNICKIEJ
MARSZAŁKA JÓZEFA
PIŁSUDSKIEGO
MIKOŁAJA KOPERNIKA

84,85%

78,79%

84,85%

78,79%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

MIODOWA

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

MISIĄGIEWICZA

97,97%

97,74%

96,23%

96,21%

MOSTOWA

161,29%

100,00%

161,29%

100,00%

NAD STAWEM

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

NIEPODLEGŁOŚCI

85,22%

82,76%

85,22%

82,76%

OGRODOWA

100,00%

100,00%

95,08%

93,33%

OKOPOWA

87,50%

84,21%

80,00%

76,32%

ORLĄT LWOWSKICH

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

OTWARTA

114,63%

89,74%

114,63%

89,74%

PARK

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

PAWŁA STEPKIEWICZA

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

PLAC CHOPINA
PŁK. TADEUSZA
ROLSKIEGO

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%
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POD CHAŁUPKAMI

Odsetek ludności
korzystającej z sieci
wodociągowej
(2014 r.)
100,00%

Odsetek ludności
korzystającej z sieci
wodociągowej
(2015 r.)
100,00%

Odsetek ludności
korzystającej z sieci
kanalizacyjnej
(2014 r.)
100,00%

Odsetek ludności
korzystającej z sieci
kanalizacyjnej
(2015 r.)
100,00%

POD PARKIEM

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

POD ROZBORZEM

77,55%

78,26%

95,92%

100,00%

POGODNA

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

POLNA

91,89%

90,54%

87,84%

85,14%

PSZENNA

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

REYMONTA

83,93%

82,46%

87,50%

85,96%

ROLNA

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

RYNEK

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

RZECZNA

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

RZEMIEŚLNICZA

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

SIENKIEWICZA

99,12%

99,32%

99,12%

99,32%

SŁONECZNA

94,29%

90,91%

94,29%

90,91%

SPORTOWA

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

STANISŁAWA STASZICA

100,00%

100,00%

78,13%

74,19%

STAROPOCZTOWA

93,75%

88,24%

81,25%

76,47%

STEFANA BATOREGO

84,91%

83,33%

84,91%

83,33%

STOLARSKA

80,00%

80,00%

60,00%

60,00%

STUDZIAŃSKA

82,54%

80,00%

82,54%

80,00%

Nazwa

SZKOLNA

75,86%

75,86%

75,86%

75,86%

SZPITALNA

99,05%

99,05%

98,42%

98,42%

ŚW. JANA

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

TATARSKA

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

TKACKA

77,46%

75,34%

74,65%

72,60%

TYSIĄCLECIA

95,34%

94,81%

101,08%

100,00%

UROCZA

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

WAŁOWA

66,67%

61,11%

66,67%

61,11%

WARZYWNA

84,78%

79,59%

84,78%

79,59%

WĄSKA

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

WĘGIERSKA

82,76%

78,99%

74,14%

71,43%

WIEJSKA

87,24%

84,76%

76,21%

74,04%

WIERZBOWA

94,67%

92,21%

94,67%

92,21%

WINCENTEGO WITOSA

89,47%

89,47%

94,74%

94,74%

WIŚNIOWA

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

WODNA

69,23%

68,00%

76,92%

76,00%

WOJSKA POLSKIEGO

87,55%

82,17%

87,55%

82,17%

WOŁODYJOWSKIEGO

100,00%

100,00%

97,59%

97,56%

WSPÓLNA

83,97%

83,08%

82,44%

81,54%

ZA PAROWOZOWNIĄ

73,68%

70,27%

36,84%

32,43%

ZAGŁOBY

71,43%

71,43%

71,43%

71,43%
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ZAMKNIĘTA

Odsetek ludności
korzystającej z sieci
wodociągowej
(2014 r.)
100,00%

Odsetek ludności
korzystającej z sieci
wodociągowej
(2015 r.)
100,00%

Odsetek ludności
korzystającej z sieci
kanalizacyjnej
(2014 r.)
100,00%

Odsetek ludności
korzystającej z sieci
kanalizacyjnej
(2015 r.)
100,00%

ZIELONA

96,00%

95,92%

96,00%

95,92%

ZYGMUNTOWSKA

81,08%

81,08%

81,08%

81,08%

ŻURAWIA

69,92%

68,25%

65,85%

64,29%

ŻYTNIA

64,86%

63,55%

59,46%

57,94%

Nazwa

Źródło: opracowanie własne na podstawie uzyskanych danych.
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7.

Sfera przestrzenno-infrastrukturalna

Przeworsk stanowi ważny węzeł komunikacyjny województwa ze względu na krzyżowanie się
głównych arterii komunikacyjnych i aż trzech linii kolejowych. Miasto zostało podzielone na 11
osiedli, których granice przebiegają następująco:
 Osiedle nr 1
o BROWARNA, GROCHOWA, JESIONOWA, KASZTANOWA, MIODOWA, NAD
STAWEM, NIEPODLEGŁOŚCI, OSIEDLE JÓZEFA PONIATOWSKIEGO, RZECZNA,
STEFANA BATOREGO, STUDZIAŃSKA, WARZYWNA, WINCENTEGO WITOSA,
WODNA, ŻYTNIA
 Osiedle nr 2
o GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO, ŁAŃCUCKA, I.ŁUKASIEWICZA, OSIEDLE JANA
III SOBIESKIEGO, SZPITALNA, ZAGŁOBY, JANUSZA KORCZAKA, HENRYKA
SIENKIEWICZA, WOŁODYJOWSKIEGO
 Osiedle nr 3
o GRUNWALDZKA, JAGIELLOŃSKA,MARII KONOPNICKIEJ od 2A do końca numery
parzyste, KRAKOWSKA, KSIĘDZA PRAŁATA ADAMA ABLEWICZA, OGRODOWA,
SZKOLNA
 Osiedle nr 4
o BERNARDYŃSKA, CICHA, GIMNAZJALNA, KAZIMIERZOWSKA, KĄTY, JANA
KILIŃSKIEGO, KOŚCIELNA, TADEUSZA KOŚCIUSZKI, KRĘTA, KRÓTKA, LWOWSKA
2-22, MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, PLAC ADAMA MICKIEWICZA, POLNA,
RYNEK, JULIUSZA SŁOWACKIEGO, PAWŁA STEPKIEWICZA, STOLARSKA, ŚW.
JANA, WAŁOWA, WĄSKA, ZAMKNIĘTA, ZYGMUNTOWSKA
 Osiedle nr 5
o BUDOWLANYCH, MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, GORLICZYŃSKA 1-58, 61-77
nieparzyste, LUBOMIRSKICH, TYSIĄCLECIA, MARII KONOPNICKIEJ od 3 do końca
numery nieparzyste, PARK, POD PARKIEM
 Osiedle nr 6
o JASNA, JANA KASPROWICZA, KLONOWA, KAZIMIERZA KOCZOCIKA,
WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA, TATARSKA, TKACKA, WIERZBOWA,
WOJSKA POLSKIEGO, ZIELONA
 Osiedle nr 7
o ALEKSANDRÓW, CZARNIECKIEGO, KRZYWA, WĘGIERSKA, WIEJSKA, ŻURAWIA
 Osiedle nr 8
o 11 LISTOPADA, KWIETNA, LIPOWA, LWOWSKA od 24 do końca, MISIĄGIEWICZA
ORLĄT LWOWSKICH, OTWARTA, PSZENNA, PUŁKOWNIKA ROLSKIEGO, ROLNA,
RZEMIEŚLNICZA, SŁONECZNA, SPORTOWA, STAROPOCZTOWA, MIKOŁAJA
KOPERNIKA, OSIEDLE JÓZEFA BENBENKA, POD ROZBORZEM, POGODNA
 Osiedle nr 9
o 3 MAJA, DWORCOWA, DYNOWSKA, GŁĘBOKA, IGNACEGO KRASICKIEGO,
H. KOŁŁĄTAJA, KRÓLOWEJ JADWIGI, OKOPOWA, PLAC CHOPINA, PLAC JANA
PAWŁA II, ST. STASZICA
 Osiedle nr 10
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o DOBRA, GEN. ANDERSA, GENERAŁA ANTONIEGO CHRUŚCIELA, POD
CHAŁUPKAMI, WIŚNIOWA, WSPÓLNA, ZA PAROWOZOWNIĄ, UROCZA
 Osiedle nr 11
o ARMII KRAJOWEJ, DŁUGA, GORLICZYŃSKA 60-90 parzyste, od 91 do końca,
JEDNOŚCI, ŁĄKOWA, MOSTOWA, IGNACEGO SOLARZA.
Należy jednak zaznaczyć, że na potrzeby przeprowadzenia delimitacji, miasto zostało
podzielone na inne jednostki. Szczegółowa delimitacja została przedstawiona w rozdziałach:
3. Metodologia oraz 9. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Obiekty zabytkowe
Do najważniejszych obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie miasta Przeworska
należą11:








11

Bazylika P.W. Ducha Świętego – początki parafii i kościoła parafialnego w Przeworsku
sięgają XIV wieku. Piękne gotyckie sklepienia żebrowane, przyporowe oraz gwiaździste
podkreślają styl gotycki budowli. Kościół wypełnia 12 ołtarzy, gotycka spiżowa
chrzcielnica pochodząca z 1400 r., przeniesiona ze starego kościoła św. Katarzyny,
barakowe organy, epitafia, rzeźbiona złocona ambona, liczne obrazy i inne przedmioty
wyposażenia kościelnego. Posadzka o łącznej powierzchni 952 m 2 wykonana jest
z biało-czarnego marmuru karraryjskiego. Pod nią, w części prezbiterium znajdują
się krypty zasłużonych dobrodziejów oraz zakonników.
Mury obronne – resztki miejskich obwarowań, których budowa rozpoczęła się w XV w.
Oprócz fortyfikacji przy kościele parafialnym i klasztorze Bernardynów, miejscem, gdzie
można zobaczyć owe mury obronne są ulice: Kazimierzowska, Kilińskiego, Tkacka,
Słowackiego oraz św. Jana. Jak większość starych miast, również i Przeworsk posiada
podziemia i lochy. Na ich ślad natrafiono w roku 1876, 1930 i trzydzieści lat później.
Klasztor i Kościół oo. Bernardynów – budowla, będąca przykładem wspaniałej
starogotyckiej architektury sakralnej, z biegiem lat była rozbudowywana i przerabiana,
aż z czasem przybrała obecny wygląd i kształt. Oryginalnymi i zarazem bardzo cennymi
reliktami architektury militarnej z dawnych czasów są jej mury obronne, baszta
(obecnie dzwonnica) oraz dwa skrzydła klasztoru: wschodnie i południowe.
Rozpoczęcie prac nad wałami i fosami, a później murami datowane jest na koniec
wieku XV.
Kościółek i Klasztor ss. Miłosierdzia – piętrowy budynek klasztorny, trójskrzydłowy,
połączony jest z kaplicą o barokowej fasadzie. Nad głównym wejściem widnieje tablica
informacyjna z 1780 r., a nad nią fresk. Liczne cenne obrazy pochodzące ze starych
przeworskich kościołów, m.in. Matki Bożej Śnieżnej i św. Ducha oraz portrety
fundatorów zdobią korytarze budynku klasztornego. Obecnie w klasztorze znajduje się
Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia oraz przedszkole.

Strona internetowa Urzędu Miasta Przeworska [data dostępu 09.01.2017]
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Muzeum Zespół Pałacowo – Parkowy – teren wokół rezydencji pałacowej zajmuje park
założony w XVIII-XIX w. o obszarze ok. 12 ha. Rezydencja utrzymana jest w stylu
angielskiego klasycyzmu. W muzeum znajdują zbiory, które można podzielić na trzy
działy: Dział Historii Miasta i Regionu, Dział Wnętrz Pałacowych i Dział Historii
Pożarnictwa (mieszczący się w dawnych budynkach stajni cugowych). Teren wokół
rezydencji pałacowej składa się z parku dolnego (w stylu włoskim) i górnego.
Poza pałacem, w skład rezydencji, wchodzi także klasyczna kordegardę, oficyna
z XVII i XIX w., oranżeria (wzniesiona w XIX w), dom ogrodnika z połowy XIX w.
Dodatkowo, poza parkiem znajdują się zabudowania dawnego folwarku (Podzamcze)
i ordynacji. W pobliżu znajduje się także dawna oberża, która jest usytuowana
naprzeciw wejścia do parku.
 Ratusz – budynek pochodzi z I połowy XV w. Dzisiaj w ratuszu mieszczą się między
innymi: Referat Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Przeworska,
restauracja "Ratusz", salon ślubów Urzędu Stanu Cywilnego oraz Euroregionalne
Centrum Informacji Turystycznej. Po przebudowie konstrukcja uzyskała formę
mansardową, a dach pokryto dachówką karpiową. Główne wejście ratusza zdobi portal
flankowany pilastrami trzymającymi belkowanie z trójkątnym przyczółkiem, na którym
widnieje płaskorzeźba z herbem miasta. Wnętrze budynku posiada sklepienia krzyżowe
oraz kolebkowe z lunetami (parter). Obok ratusza zlokalizowany jest pomnik
Władysława Jagiełły oraz pomnik Adama Mickiewicza.
 Kopiec Tatarski – na wschodnim krańcu miasta, przy ul. Tatarskiej, która to w dawnych
czasach stanowiła część traktu ruskiego, usypany został kopiec zwany Tatarskim.
Na jego szczycie stoi murowana kapliczka w kształcie kolumny z figurką Chrystusa.
Kopiec usypano w dowód wdzięczności za zwycięstwo nad Tatarami w 1624 r.
 Skansen „Pastewnik” – na skansen składają się drewniane domki odzwierciedlające
kilkusetletnią urbanistyczną tradycję Przeworska i okolic. Zostały one przeniesione
w jedno miejsce (przy trasie E40). Jest to jedyny w Polsce "żywy" skansen, łączący
zabytkową formę budownictwa drewnianego z funkcją hotelarską i gastronomiczną.
Między Przeworskiem a Dynowem kursuje jedna z nielicznych w Polsce kolejek
wąskotorowych. Budowę Przeworskiej Kolei Dojazdowej Przeworsk – Dynów rozpoczęto w
1885r. z inicjatywy księcia Andrzeja Lubomirskiego, ordynata przeworskiego, hrabiego
Romana Scypio del Campo z Łopuszki Wielkiej i hrabiego Zdzisława Skrzyńskiego z Bachórza.
Budowę odcinka o dł. 46,192 m ukończono 8 kwietnia 1904 r. W ramach tej budowy
wykonano między innymi 7 budynków stacyjnych, 27 mostów, 102 przepusty, 8 wiaduktów i
602 m tunelu. Linię kolejową wybudowano w rozstawie 760 mm, którą w latach 1951-56
zmniejszono (przekuto) na 750 mm. 30 września 1991r. została wpisana do rejestru zabytków.
Od 1991 r. na trasie kolei prowadzi się sezonowe przejazdy turystyczne.

Zasoby mieszkaniowe
Na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk w 2015 roku znajdowały się 5024 mieszkania.
Zanotowano wzrost tej liczby o 95 względem roku 2010. W 2010 roku mieszkańcy Przeworska
mieli do swojej dyspozycji 20451 izb oraz 373705 m2 powierzchni użytkowej mieszkań.
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Natomiast w 2015 roku liczba izb wzrosła do 21010, a obszar powierzchni użytkowej mieszkań
wzrósł do 386785 m2.

Tabela 23 Zasoby mieszkaniowe na terenie miasta w latach 2011-2015

Wyszczególnienie

2011

2012

2013

2014

2015

Liczba mieszkań

4 929

4 947

4 972

4 999

5 024

Liczba izb

20 451

20 548

20 698

20 875

21 010

Powierzchnia użytkowa
mieszkań [m²]

373 705

376 308

379 943

383 913

386 785

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

Warunki mieszkaniowe mieszkańców Przeworska są stosunkowo dobre. W 2015 roku 97,4%
mieszkań było podłączonych do sieci wodociągowej i sytuacja ta nie uległa zmianie od roku
2011, 95,6% mieszkań było wyposażonych w ustęp spłukiwany, podczas gdy w roku 2011 –
95,5% (wzrost o 0,1 p.p.) oraz 93,7% mieszkań posiadało łazienkę, podczas gdy w roku 2011 –
93,6% (wzrost o 0,1 p.p.). Nieco mniejszy odsetek mieszkań był wyposażony w centralne
ogrzewanie i gaz sieciowy, przy czym odnotowano większy wzrost w stosunku do roku 2011.
Tabela 24 Wyposażenie mieszkań na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk w instalacje w latach 2011 oraz 2015

Wyszczególnienie

2011

2012

2013

2014

2015

Wodociąg

97,4%

97,4%

97,4%

97,4%

97,4%

Ustęp spłukiwany

95,5%

95,5%

95,5%

95,5%

95,6%

Łazienka

93,6%

93,6%

93,7%

93,7%

93,7%

Centralne ogrzewanie

86,7%

86,7%

86,8%

86,9%

87,0%

Gaz sieciowy

88,6%

88,6%

88,5%

88,3%

88,2%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

Stan techniczny obiektów budowlanych
Gmina Miejska Przeworsk w 2016 r. przyjęła Wieloletni Program Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2023. Wielkość zasobu
mieszkaniowego Gminy przedstawia się następująco:
 w skład zasobu Gminy wchodzi 27 budynków mieszkalno-użytkowych, 2 budynki
użytkowe oraz 4 garaże;
 Gmina jest wyłącznym właścicielem 13 budynków mieszkalno-użytkowych (44 lokali
mieszkalnych i 37 lokali socjalnych);
 Gmina jest członkiem Wspólnot Mieszkaniowych i współwłaścicielem 14 budynków
(zasoby gminy to 160 lokali mieszkalnych).
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Największą część budynków (51%) stanowią te wybudowane do roku 1960 o zróżnicowanej
konstrukcji (ściany murowane, klatki schodowe betonowe, sporadycznie drewniane, dachy
drewniane kryte dachówką ceramiczną, blachą lub eternitem). Budynki wymagają kapitalnych
remontów ze względu na ich stan techniczny. W zasobie Gminy znajdują się także budynki
wybudowane w latach 1961 (5), w latach 1971-1980 (6) oraz po roku 1981 (2), których stan
techniczny jest zadowalający, mający dobre wyposażenie techniczne i podobny standard
mieszkań.

Stan techniczny konstrukcji budynków12
Budynki wybudowane przed rokiem 1960 wymagają remontów ze względu na liczne
pęknięcia, zarysowania i deformacje geometryczne oraz uszkodzenia struktur materiałowych
(z powodu zagrzybienia i krystalizacji soli). Należy przede wszystkim wykonać takie działania
jak:





wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;
remont więźby dachowej;
remont lub wymiana pokryć dachowych;
wymiana instalacji technicznych.

W lepszym stanie technicznym znajdują się budynki wybudowane w latach 60-tych.
Wymagają jednak remontów w takim zakresie jak:






ocieplenia stropodachów;
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;
wymiana pokryć dachowych;
wymiana niektórych instalacji technicznych;
naprawa lub wykonanie izolacji przeciw wilgociowej.

W zasobie gminy znajduje się także 8 nieruchomości wybudowanych po roku 1970.
Znajdują się one w dobrym stanie technicznym, jednak wymagają nakładów finansowych w
celu utrzymania ich w stanie niepogorszonym.
Gmina Miejska Przeworsk posiada także dwa budynki – baraki typu „Skopje”, których
eksploatacja pochłania ogromne środki finansowe (przede wszystkim usuwanie awarii
i remont instalacji elektrycznej). Budynki charakteryzują się: ścianami ryglowym drewnianymi
z rdzeniem z wełny mineralnej, obite na zewnątrz płytami azbestowymi i płytą pilśniową
twardą, a od wewnątrz płytami kartonowo-gipsowymi. W 2012 r. wymienione zostało
pokrycie dachów z papy na blachę trapezową powlekaną.
Bardzo ważnym elementem budynków są remonty elewacji (zarówno ze względów
estetycznych, jak i bezpieczeństwa) oraz poprawa izolacji ścian. Przy okazji wykonywanych
prac dokonuje się także ocieplenia ścian zewnętrznych obiektów (za zgodą Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków), jednak ze względu na bardzo wysokie koszty nie jest możliwe

12

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2023.
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wykonanie wszystkich zadań jednocześnie. Pozostały jeszcze 3 budynki, w których należy
dokonać remontu elewacji.

Stan technicznych
wspólnotach

mieszkań

w

zasobach

komunalnych

oraz

Stan techniczny budynków wspólnot można uznać jako dobry, ze względu na wykonywane
prace (modernizacja instalacji c.o., wod-kan, docieplenie stropodachów, wymiana pokryć
dachowych, termomodernizacja elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej). Nieco
inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku budynków, których właścicielem jest Gmina.
Wymagają one bowiem kapitalnych remontów.
Do najważniejszych zadań należą:










termomodernizacja budynków;
ocieplenie ścian i stropów;
wymiana stolarki okiennej;
regulacja instalacji c.o.;
modernizacja instalacji elektrycznej;
wymiana instalacji wod-kan;
minimalizacja liczby budynków ogrzewanych za pomocą pieców kaflowych na węgiel;
wymiana pokryć dachowych;
wymiana remontów elewacji.

Podsumowanie
W tabeli przedstawiony został wskaźnik dot. sfery przestrzenno-infrastrukturalnej w podziale
na ulice w mieście
Tabela 25 Wskaźniki dot. sfery przestrzenno-funkcjonalnej

11 LISTOPADA

Liczba budynków mieszkalnych
zamieszkałych, wybudowanych przed 1989
r. w relacji do ogólnej liczby budynków
mieszkalnych zamieszkałych (2011 r.)
48,00%

Liczba budynków mieszkalnych
zamieszkałych, wybudowanych przed 1989
r. w relacji do ogólnej liczby budynków
mieszkalnych zamieszkałych (2015 r.)
52,94%

3 MAJA

96,43%

96,43%

ADAMA MICKIEWICZA

100,00%

85,71%

ALEKSANDRÓW

71,43%

83,33%

ARMII KRAJOWEJ

76,92%

41,67%

BERNARDYŃSKA

68,75%

68,75%

BROWARNA

75,00%

75,00%

BUDOWLANYCH

100,00%

100,00%

CHOPINA

0,00%

0,00%

CICHA

66,67%

100,00%

CZARNIECKIEGO

80,49%

82,50%

DŁUGA

85,71%

85,71%

DOBRA

55,70%

45,83%

NAZWA
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DWORCOWA

Liczba budynków mieszkalnych
zamieszkałych, wybudowanych przed 1989
r. w relacji do ogólnej liczby budynków
mieszkalnych zamieszkałych (2011 r.)
50,00%

Liczba budynków mieszkalnych
zamieszkałych, wybudowanych przed 1989
r. w relacji do ogólnej liczby budynków
mieszkalnych zamieszkałych (2015 r.)
50,00%

DYNOWSKA

51,35%

45,24%

GEN. ANDERSA
GEN. ANTONIEGO
CHRUŚCIELA
GEN. WŁADYSŁAWA
SIKORSKIEGO
GIMNAZJALNA

28,00%

25,45%

53,13%

49,28%

83,33%

83,33%

74,07%

66,67%

GŁĘBOKA

80,00%

75,00%

GORLICZYŃSKA

78,77%

88,13%

NAZWA

GROCHOWA

90,00%

90,00%

GRUNWALDZKA

100,00%

66,67%

HUGONA KOŁŁĄTAJA

100,00%

100,00%

IGNACEGO KRASICKIEGO
IGNACEGO
ŁUKASIEWICZA
IGNACEGO SOLARZA

46,15%

50,00%

100,00%

100,00%

60,00%

42,86%

JAGIELLOŃSKA

84,62%

100,00%

JANA III SOBIESKIEGO

96,15%

93,46%

JANA PAWŁA II

0,00%

0,00%

JASNA

76,19%

80,00%

JEDNOŚCI

0,00%

50,00%

JESIONOWA

0,00%

0,00%

JÓZEFA BENBENKA
JÓZEFA
PONIATOWSKIEGO
JULIUSZA SŁOWACKIEGO

14,29%

6,35%

92,11%

93,33%

88,24%

83,33%

KASPROWICZA

76,19%

65,31%

KASZTANOWA

66,67%

83,33%

KAZIMIERZA KOCZOCIKA

94,74%

92,31%

KAZIMIERZOWSKA

100,00%

100,00%

KĄTY

75,00%

73,17%

KILIŃSKIEGO

81,25%

92,86%

KLONOWA

68,00%

60,71%

KORCZAKA

88,89%

61,54%

KOŚCIELNA

20,00%

33,33%

KOŚCIUSZKI

45,45%

45,45%

KRAKOWSKA

88,89%

72,73%

KRĘTA

71,43%

62,50%

KRÓLOWEJ JADWIGI

27,50%

27,50%

KRÓTKA

100,00%

100,00%
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Liczba budynków mieszkalnych
zamieszkałych, wybudowanych przed 1989
r. w relacji do ogólnej liczby budynków
mieszkalnych zamieszkałych (2011 r.)
72,73%

Liczba budynków mieszkalnych
zamieszkałych, wybudowanych przed 1989
r. w relacji do ogólnej liczby budynków
mieszkalnych zamieszkałych (2015 r.)
80,00%

100,00%

16,67%

75,00%

100,00%

LIPOWA

90,00%

90,00%

LUBOMIRSKICH

60,00%

75,00%

LWOWSKA

84,51%

75,00%

ŁAŃCUCKA

91,67%

100,00%

ŁĄKOWA
MARII CURIESKŁODOWSKIEJ
MARII KONOPNICKIEJ
MARSZAŁKA JÓZEFA
PIŁSUDSKIEGO
MIKOŁAJA KOPERNIKA

50,00%

50,00%

62,50%

100,00%

75,00%

100,00%

71,43%

71,43%

7,14%

5,56%

MIODOWA

44,44%

80,00%

MISIĄGIEWICZA

30,61%

23,81%

MOSTOWA

72,73%

100,00%

NAD STAWEM

75,00%

60,00%

NIEPODLEGŁOŚCI

84,62%

80,49%

OGRODOWA

84,21%

80,00%

OKOPOWA

66,67%

58,82%

ORLĄT LWOWSKICH

70,00%

77,78%

OTWARTA

71,43%

62,50%

PARK

0,00%

0,00%

PAWŁA STEPKIEWICZA

0,00%

0,00%

PLAC CHOPINA
PŁK. TADEUSZA
ROLSKIEGO
POD CHAŁUPKAMI

0,00%

0,00%

76,19%

76,19%

61,54%

66,67%

POD PARKIEM

50,00%

100,00%

POD ROZBORZEM

42,86%

46,15%

POGODNA

0,00%

0,00%

POLNA

80,77%

77,78%

NAZWA
KRZYWA
KSIĘDZA PRAŁATA
ADAMA ABLEWICZA
KWIETNA

PSZENNA

69,23%

69,23%

REYMONTA

69,57%

72,73%

ROLNA

80,00%

66,67%

RYNEK

85,71%

100,00%

RZECZNA

71,43%

71,43%

RZEMIEŚLNICZA

100,00%

100,00%

SIENKIEWICZA

70,00%

100,00%
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SŁONECZNA

Liczba budynków mieszkalnych
zamieszkałych, wybudowanych przed 1989
r. w relacji do ogólnej liczby budynków
mieszkalnych zamieszkałych (2011 r.)
69,23%

Liczba budynków mieszkalnych
zamieszkałych, wybudowanych przed 1989
r. w relacji do ogólnej liczby budynków
mieszkalnych zamieszkałych (2015 r.)
75,00%

SPORTOWA

0,00%

0,00%

STANISŁAWA STASZICA

81,25%

86,67%

NAZWA

STAROPOCZTOWA

75,00%

75,00%

STEFANA BATOREGO

35,29%

35,29%

STOLARSKA

75,00%

75,00%

STUDZIAŃSKA

81,25%

86,67%

SZKOLNA

57,14%

50,00%

SZPITALNA

66,67%

66,67%

ŚW. JANA

76,92%

76,92%

TATARSKA

55,56%

31,25%

TKACKA

75,00%

75,00%

TYSIĄCLECIA

88,89%

88,89%

UROCZA

0,00%

0,00%

WAŁOWA

87,50%

70,00%

WARZYWNA

41,67%

26,32%

WĄSKA

42,86%

50,00%

WĘGIERSKA

69,23%

71,05%

WIEJSKA

78,62%

70,62%

WIERZBOWA

76,00%

82,61%

WINCENTEGO WITOSA

92,86%

81,25%

WIŚNIOWA

26,67%

25,00%

WODNA

75,00%

75,00%

WOJSKA POLSKIEGO

77,78%

77,78%

WOŁODYJOWSKIEGO

86,36%

79,17%

WSPÓLNA

77,14%

65,85%

ZA PAROWOZOWNIĄ

40,00%

33,33%

ZAGŁOBY

100,00%

80,00%

ZAMKNIĘTA

80,00%

80,00%

ZIELONA

52,94%

56,25%

ZYGMUNTOWSKA

40,00%

33,33%

ŻURAWIA

58,54%

58,54%

ŻYTNIA

81,82%

55,10%

Źródło: opracowanie własne na podstawie uzyskanych danych.
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8.

Wyniki partycypacji społecznej na etapie diagnozy
i delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji

Zgodnie z ustawą o rewitalizacji, partycypacja społeczna obejmuje przygotowanie,
prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób zapewniający aktywny udział interesariuszy.
Na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej umieszczone
zostało obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta
Przeworska w sprawie określenia zasad wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji. Kolejne informacje o spotkaniach umieszczone zostały także na stronach
podległych Urzędowi oraz w lokalnych mediach.
Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu konsultacji społecznych
i efektów
poszczególnych mechanizmów na etapie diagnozowania zamieszczony został na stronie
internetowej gminy (http://www.przeworsk.um.gov.pl/ zakładka „Gminny Program
Rewitalizacji”, „Konsultacje społeczne”) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
(http://www.przeworsk.bip.info.pl/ zakładka „Gminny Program Rewitalizacji”, „Konsultacje
społeczne”), dzięki czemu udokumentowany został udział grup interesariuszy, zgłoszone
uwagi wnioski i ich uwzględnienie w finalnej wersji opracowania.
Konsultacje społeczne przeprowadzone zostały w terminie 15.12.2016r. - 15.01.2017r.
w takich formach jak:
 zbieranie uwag:
o drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie
internetowej Urzędu Miasta oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy;
o zbieranie uwag drogą elektroniczną na adres e-mail Urzędu Miasta Przeworska;
o zbieranie uwag drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta Przeworska;
o zbieranie uwag drogą bezpośrednią w siedzibie Urzędu Miasta Przeworska
w godzinach pracy Urzędu;
 warsztaty rewitalizacyjne z interesariuszami rewitalizacji (16.12.2016 r.);
 spotkanie otwarte z interesariuszami rewitalizacji (09.01.2017 r.);
 badanie ankietowe – metoda CATI.

Zbieranie uwag
Sprawozdanie z konsultacji w formie zbierania uwag zostało opublikowane na stronie
internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej niezwłocznie po zakończeniu wszystkich
konsultacji.
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Warsztaty rewitalizacyjne z interesariuszami rewitalizacji
W dniu 16 grudnia 2016 r. odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne w formie warsztatów.
Mieszkańcy zostali poinformowani o spotkaniu za pomocą poczty tradycyjnej, lokalnych
mediów oraz informacji na stronie internetowej oraz w mediach społecznościach.
W spotkaniu uczestniczyli Burmistrz Miasta Przeworska, Zastępca Burmistrza oraz pracownicy
Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych. Wśród zaproszonych gości byli Radni,
przedstawiciele podmiotów gospodarczych działających na terenie miasta, organizacji
pozarządowych, instytucji działających na terenie miasta oraz mieszkańcy miasta. W
warsztatach uczestniczyły łącznie 32 osoby dorosłe.
W pierwszej części spotkania omówione zostały najważniejsze aspekty prawne,
instytucjonalne, merytoryczne procesu rewitalizacji oraz diagnoza społeczna opisująca
sytuację społeczno-gospodarczą miasta Przeworska. Zaprezentowana została również
delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz projekt uchwały w sprawie
określenia zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
Druga część konsultacji miała charakter warsztatowy. Uczestnicy spotkania podjęli dyskusję
na temat mocnych i słabych stron miasta Przeworska, obszarów problemowych oraz wizji
rozwoju miasta w najbliższych latach. Podczas spotkania, organizator zapewnił catering.

Spotkanie otwarte z interesariuszami rewitalizacji
W dniu 9 stycznia 2017 r. odbyły się kolejne konsultacje w formie spotkania otwartego
z interesariuszami rewitalizacji. W spotkaniu uczestniczyło 30 osób – mieszkańcy, mieszkający
na terenie miasta przedsiębiorcy oraz przedstawiciele Urzędu Miasta. Uczestnikom spotkania
przybliżona została metodologia wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
oraz podsumowanie analizy wskaźnikowej. W kolejnej części pogłębiono problemy obszaru
rewitalizacji, które zdiagnozowane zostały na etapie analizy wskaźnikowej i desk research.
Interesariusze rewitalizacji odpowiadali także na takie pytania jak:
 Czy dostrzegają Państwo inne problemy na obszarze rewitalizacji?
 Gdzie występuje największa kumulacja zjawisk społecznych?
 Jakie
są
najistotniejsze
problemy
społeczne/gospodarcze/przestrzenne
i infrastrukturalne na obszarze rewitalizacji?
 Jakie są Państwa zdaniem przyczyny koncentracji na obszarze rewitalizacji
zdiagnozowanych problemów?
 Jak rozwiązać zdiagnozowane problemy na obszarze rewitalizacji?
 Czy w przestrzeni miejskiej, na obszarze rewitalizacji, występują elementy podlegające
degradacji?
 Jak oceniają Państwo stan infrastruktury technicznej oraz stan wielorodzinnych
budynków mieszkalnych na terenie obszaru rewitalizacji?
 Czy na obszarze rewitalizacji występują niedogodności przestrzenne lub utrudnienia
dla osób z ograniczonymi możliwościami ruchowymi (seniorów, osób
z niepełnosprawnościami)?
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 Czy obszar rewitalizacji charakteryzuje się występowaniem problemów
środowiskowych (niska emisja, azbest itd.)?
 Czy na obszarze rewitalizacji dostrzegli Państwo działania/ przedsięwzięcia, których
celem było niwelowanie problemów lokalnej społeczności?
 Czy dostrzegają Państwo zjawiska lub procesy zewnętrzne, negatywnie oddziałowujące
na obszar rewitalizacji?
 Czy na terenie miasta funkcjonują organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia
itp.), które aktywnie wspierają grupy społeczne zagrożone wykluczeniem społecznym?
 Czy mieszkańcy chętnie włączają się w działania na rzecz integracji?
 Czy mieszkańcy sami inicjują działania integrujące lokalną społeczność?
W trakcie spotkania dokonano także analizy SWOT wyznaczonego obszaru rewitalizacji,
co pozwoliło na pogłębienie występujących problemów oraz zdiagnozowanie lokalnych
potencjałów.
W kolejnej części mieszkańcom przybliżone zostały zasady działania i wybierania oraz funkcje
Komitetu Rewitalizacji. Szczególny nacisk został także położony na projekty i przedsięwzięcia
rewitalizacyjne, tj. zaprezentowano kartę projektu i omówiono jej całą zawartość.
Uczestnicy mieli także czas na zadawanie dodatkowych pytań.
Uczestnikom spotkania został zapewniony catering.

Ankieta CATI
W ramach badania CATI (przeprowadzonego na próbie 101 anonimowych mieszkańców)
respondenci w pierwszej kolejności zostali poproszeni o ogólną ocenę stanu społecznogospodarczego miasta Przeworska. Zdecydowana większość ocen przypadła na wariant
„średni” (aż 65%). Ocenę dobrą wybrało jedynie 6% badanych, a 15% nie miało zdania w tym
temacie.
W wyniku tego, pozostały udział (łącznie 14%) przypadł na oceny negatywne.
Wykres 13 Proszę ocenić ogólny stan społeczno-gospodarczy miasta Przeworska

80,00%

65,00%

60,00%
40,00%
20,00%
0,00%

15,00%

12,00%

6,00%

2,00%

0,00%
Bardzo dobry

Dobry

Średni

Zły

Bardzo zły

Trudno
powiedzieć

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań

Drugim badanym zagadnieniem była ocena skali występowania na terenie miasta
poszczególnych,
wymienionych
w ankiecie
problemów.
Zgodnie
z wynikami
zaprezentowanymi poniżej, respondenci najczęściej wskazywali na powszechność takich
problemów, jak: wysoki poziom bezrobocia (blisko 22% dla oceny "bardzo dużej"), niski
poziom przedsiębiorczości, mała liczba przedsiębiorstw, brak miejsc pracy, brak wsparcia dla
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przedsiębiorców (17% dla oceny "bardzo dużej") oraz słaba infrastruktura transportowa, zły
stan techniczny dróg, brak parkingów (blisko 9% dla oceny "bardzo dużej"). Biorąc również
pod uwagę oceny "duże" (tj. świadczące o dużej skali występowania problemu) warto
zaznaczyć, że ponad 48% badanych wskazało na problem niskich dochodów mieszkańców
i ubóstwa.
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Wykres 14 Skala występowania poszczególnych problemów

0,99%
36,63%

wysoki poziom bezrobocia
niski poziom przedsiębiorczości, mała liczba
przedsiębiorstw, brak miejsc pracy, brak wsparcia 2,00%
dla przedsiębiorców
słaba infrastruktura transportowa, zły stan
techniczny dróg, brak parkingów itp.

36,00%

8,91%

niskie dochody mieszkańców, ubóstwo2,02%

słaba oferta sportowo-rekreacyjna

5,00%

duże natężenie problemów społecznych, w tym
szczególnie przemoc w rodzinie, alkoholizm itp.

5,05%

26,73%

2,00%
14,00%

39,00%

68,00%

2,02%

68,32%

8,91%

36,63%

55,45%

32,00%

60,00%

26,73%

niski poziom aktywności społecznej
mieszkańców, mała liczba organizacji
3,96%
pozarządowych, stowarzyszeń klubów sportowych…

mała

2,00%

77,78%

16,83%

niska jakość terenów publicznych, terenów
zielonych, skwerów, miejsca rekreacyjne i
wypoczynkowe

9,00%

79,00%

17,17%

niski poziom edukacji na poziomie
ponadgimnazjalnym

1,00%
7,00%

50,00%

19,00%

3,00%

3,00%
7,00%

76,00%

23,00%

3,96%

17,00%

72,00%

niski poziom edukacji na poziomie podstawowym i
gimnazjalnym

bardzo mała

48,48%

6,00%

8,91%

8,08%

73,00%

niski poziom bezpieczeństwa

zły stan techniczny budynków użyteczności
publicznej

31,31%

61,39%

słabo rozwinięta baza turystyczna 4,00%

degradacja środowiska, zanieczyszczenie
powietrza, wód, gleby itp.

17,00%

22,77%

33,33%

5,94%

zły stan techniczny budynków mieszkalnych

44,00%

37,37%

słaba oferta kulturalno-rozrywkowa,

21,78%

58,42%

słaba komunikacja miejska2,02%

mała liczba obiektów ochrony zdrowia, słaby
dostęp do usług medycznych

37,62%

70,30%

68,32%

przeciętna

duża

2,97%
0,00%

1,98%
0,00%

bardzo duża

nie wiem

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań
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Uzupełnieniem powyższej kwestii było pytanie otwarte dot. rodzaju zjawisk negatywnych,
występujących na terenie miasta. Blisko połowa badanych nie była w stanie wskazać tego
rodzaju zjawisk. Pozostałe odpowiedzi w dużej mierze pokrywały się z poprzednio
postawionym pytaniem (dot. skali występowania poszczególnych problemów). Wskazywano
tym samym głównie problemy z infrastrukturą drogową (zły stan dróg i chodników, braki
w sygnalizacji świetlnej, problemy z odśnieżaniem dróg, mała liczba miejsc parkingowych),
ubożejące społeczeństwo i bezrobocie.
W celu pogłębienia tej kwestii badawczej, respondenci poproszeni zostali również o wskazanie
przykładów działań (pytanie otwarte), które powinny zostać podjęte przez władze celem
eliminacji/ograniczenia
wymienionych
uprzednio
negatywnych
zjawisk.
Analogicznie do wskazanych typów zjawisk negatywnych, uczestnicy badania wskazywali
na konieczność poprawy stanu dróg i chodników, budowy parkingów i dróg rowerowych,
działania ograniczające emisję spalin, działania zmierzające do utworzenia nowych miejsc
pracy, budowę żłobka, budowę domu seniora, organizację imprez kulturalnych. Badani
wskazali również wiele innych działań, które jednakże stanowiły pojedyncze wskazania.
Wśród nich znalazły się m.in. budowa deptaka, modernizacja oświetlenia ulicznego, dbałość
o zieleń miejską, poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, budowa basenu,
adaptacja nieużywanych skwerów.
Kolejne z postawionych respondentom pytań również miało charakter otwarty i dotyczyło
obszarów miasta, na których zdaniem badanych najbardziej potrzebne są działania z zakresu
rozwoju społecznego. Znaczna część badanych (blisko połowa) nie miała zdania w tym
temacie. Pozostali najczęściej wskazywali teren w okolicy dworca PKP, obrzeża miasta, bądź
wskazując, że działaniami trzeba objąć całe miasto. Analogiczne pytanie postawiono
w przypadku działań z zakresu sfery gospodarczej. Wskazania respondentów były w dużej
mierze zbieżne z poprzednio analizowanymi (w ramach sfery społecznej), lecz tym razem
częściej wskazywano na obszar całego miasta. W przypadku pytania odnoszącego się z kolei
do działań z zakresu modernizacji lub budowy nowej infrastruktury, najczęściej wskazywano
centrum miasta, ze szczególnym uwzględnieniem problemu braku powierzchni parkingowej
w tej części miasta oraz stanu istniejących tam dróg. Pozostałe odpowiedzi stanowiły
pojedyncze wskazania, bez wyraźnego trendu wskazującego na którąś z pozostałych części
miasta.
Końcowa część ankiety dotyczyła danych metryczkowych. Największy udział w próbie
badawczej przypadł na respondentów w wieku 31-40 lat oraz 21-30 lat (kolejno 36% oraz
27%). Pozostałe grupy wiekowe uzyskały udział w próbie na poziomie 5-13%. Badaniu
poddany został więc szeroki przekrój społeczeństwa z uwzględnieniem wszystkich grup
wiekowych.
Wykres 15 Wiek respondentów

40,00%
20,00%

27,00%

36,00%

6,00%

13,00%

13,00%

41-50

51-60

5,00%

0,00%
do 20

21-30

31-40

powyżej 60

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań
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Podział próby badawczej względem płci respondentów miał charakter równomierny.
Nieco wyższy udział przypadł na kobiety (54%).
Wykres 16 Płeć

Kobieta

46%
54%

Mężczyzna

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań

Pełen raport z konsultacji społecznych znajduje się w rozdziale Raporty z konsultacji
społecznych.
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9.

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk

Diagnoza wykonana została w celu zdefiniowania głównych problemów w gminie, ponieważ
rewitalizacja ma stanowić odpowiedź na zdiagnozowany stan kryzysowy.
Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji zostały wybrane na podstawie zaprezentowanych
wskaźników. Należy jednak zaznaczyć, że miasto Przeworsk zostało podzielone na jednostki
pomocnicze. W celu uniknięcia powtórzeń, podział miasta dokonano na STREFY, a ich granice
pokrywają się z obowiązującym podziałem miasta, tj. granicami osiedli. Tylko w przypadku
takich obszarów jak: osiedle nr 3, osiedle nr 4, osiedle nr 5, osiedle nr 8, osiedle nr 9, osiedle
nr 11, zmienione zostały granice tych jednostek. Taka sytuacja była spowodowana
koniecznością połączenia ulic (brak wskaźników z podziałem na punkty adresowe).
Dzięki takiemu podziałowi miasta przeanalizowane zostały faktyczne problemy występujące
na obszarach kryzysowych.
W poniższej tabeli zaprezentowano wszystkie wskaźniki, które zostały przeanalizowane
na potrzeby delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Zgodnie z Instrukcją
przygotowania programów rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dane
przedstawione zostały za lata 2011-2015, w zależności od danego wskaźnika.
Wszystkie wartości zostały przyrównane do średniej wartości dla miasta i średniej wartości
dla województwa, które stanowiły dane referencyjne.
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INTEGRACJA
SPOŁECZNA
BEZPIECZEŃŚTWO
PUBLICZNE

Liczba długotrwale bezrobotnych
w % bezrobotnych ogółem (2014 r.)
Udział bezrobotnych zarejestrowanych w
liczbie ludności w wieku produkcyjnym wg
miejsca zamieszkania (2014 r.)
Odsetek ludności korzystającej z sieci
wodociągowej (2014 r.)
Odsetek ludności korzystającej z sieci
kanalizacyjnej (2014 r.)
Liczba budynków mieszkalnych
zamieszkałych, wybudowanych przed 1989 r.
w relacji do ogólnej liczby budynków
mieszkalnych zamieszkałych (2011 r.)
Liczba organizacji pozarządowych na 100
osób wg miejsca zamieszkania (2013 r.)
Liczba stwierdzonych przestępstw ogółem
w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego
miejsca zamieszkania (2014 r.)

70,33%
67,73%
63,00%
53,00%
67,00%
25,57%
30,17%
35,54%
19,70%
22,95%
-0,03
0,38
-0,13
-0,78
-0,68
6,69
8,80
16,60
2,16
4,79
1,38
1,61
0,99
0,07
0,24
12,92
5,27
12,79
15,32
10,94
3,53
0,44
2,66
2,10
3,33
52,22%
28,59%
42,26%
38,50%
41,33%
11,60%
4,77%
7,42%
9,51%
7,72%
69,35%
89,51%
90,28%
70,15%
90,03%
72,99%
86,26%
87,47%
69,98%
89,62%
67,14%
87,01%
73,13%
62,88%
72,20%
0,11
0,26
1,01
2,18
0,04
0,56
1,79
1,79
9,14
0,49

UWARUNKOWANIA
PRZESTRZENNE

OCHRONA
ŚRODOWISKA

RYNEK PRACY

POMOC SPOŁECZNA

PODMIOTY
GOSPODARCZE

DEMOGRAFIA

liczba osób korzystających ze świadczeń
z tytułu niepełnosprawności w przeliczeniu
na 100 mieszkańców (2014 r.)

EDUKACJA

liczba osób korzystających ze świadczeń
w przeliczeniu na 100 mieszkańców (2014 r.)

Strefa 5.

Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych w przeliczeniu na 100
mieszkańców (2014 r.)

Strefa 4.

Liczba zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych w przeliczeniu na 100
mieszkańców (2014 r.)

Strefa 3.

Przyrost naturalny w przeliczeniu na 100
mieszkańców (2015 r.)

Strefa 2.

Ludność w wieku poprodukcyjnym
w stosunku do ludności w wieku
produkcyjnym (2014 r.)

Strefa 1.

Średnia ocena uczniów z sprawdzianu
szóstoklasisty (2015 r.)

NAZWA

Tabela 26 Podsumowanie analizowanych wskaźników
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INTEGRACJA
SPOŁECZNA
BEZPIECZEŃŚTWO
PUBLICZNE

Przyrost naturalny w przeliczeniu na 100
mieszkańców (2015 r.)
Liczba zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych w przeliczeniu na 100
mieszkańców (2014 r.)
Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych w przeliczeniu na 100
mieszkańców (2014 r.)

liczba osób korzystających ze świadczeń
w przeliczeniu na 100 mieszkańców (2014 r.)

liczba osób korzystających ze świadczeń
z tytułu niepełnosprawności w przeliczeniu
na 100 mieszkańców (2014 r.)
Liczba długotrwale bezrobotnych
w % bezrobotnych ogółem (2014 r.)
Udział bezrobotnych zarejestrowanych w
liczbie ludności w wieku produkcyjnym wg
miejsca zamieszkania (2014 r.)
Odsetek ludności korzystającej z sieci
wodociągowej (2014 r.)
Odsetek ludności korzystającej z sieci
kanalizacyjnej (2014 r.)
Liczba budynków mieszkalnych
zamieszkałych, wybudowanych przed 1989 r.
w relacji do ogólnej liczby budynków
mieszkalnych zamieszkałych (2011 r.)
Liczba organizacji pozarządowych na 100
osób wg miejsca zamieszkania (2013 r.)
Liczba stwierdzonych przestępstw ogółem
w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego
miejsca zamieszkania (2014 r.)

Strefa 10.

71,00%
63,07%
70,63%
58,00%
57,00%
22,62%
26,05%
29,68%
20,45%
22,09%
-0,48
-0,37
0,72
0,12
0,58
2,25
6,09
8,76
3,95
4,72
0,09
0,28
0,52
0,07
0,34
9,96
20,62
7,64
3,10
10,92
2,91
5,48
1,18
1,57
2,95
58,52%
37,01%
56,26%
18,29%
53,38%
8,28%
9,37%
10,86%
3,22%
7,23%
67,65%
97,75%
90,44%
57,50%
91,12%
61,61%
97,14%
89,70%
56,00%
85,36%
71,84%
55,75%
76,50%
28,06%
42,77%
0,00
0,14
0,43
0,05
0,00
0,28
0,84
2,94
0,64
0,28

Strefa 7.

Strefa 8.

Strefa 9.

Strefa 11.

53,00% 26,46%
0,43
8,91
0,16
22,16
6,08
33,89%
9,25%
87,36% 84,68%
57,56%
0,00
0,84

średnia dla miasta 63,06% 25,57%
-0,02
6,70
0,52
11,97
2,93
41,84%
8,11%
81,92% 72,99%
63,17%
0,38
1,78

UWARUNKOWANIA
PRZESTRZENNE

OCHRONA
ŚRODOWISKA

RYNEK PRACY

POMOC SPOŁECZNA

PODMIOTY
GOSPODARCZE

DEMOGRAFIA

EDUKACJA

Ludność w wieku poprodukcyjnym
w stosunku do ludności w wieku
produkcyjnym (2014 r.)

NAZWA

Średnia ocena uczniów z sprawdzianu
szóstoklasisty (2015 r.)

Strefa 6.
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średnia dla
województwa
Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych w przeliczeniu na 100
mieszkańców (2014 r.)

liczba osób korzystających ze świadczeń
w przeliczeniu na 100 mieszkańców (2014 r.)

liczba osób korzystających ze świadczeń
z tytułu niepełnosprawności w przeliczeniu
na 100 mieszkańców (2014 r.)
Liczba długotrwale bezrobotnych
w % bezrobotnych ogółem (2014 r.)
Udział bezrobotnych zarejestrowanych w
liczbie ludności w wieku produkcyjnym wg
miejsca zamieszkania (2014 r.)

0,07
10,6
0,9
6,1
3,16
61,50%
10,20%

INTEGRACJA
SPOŁECZNA
BEZPIECZEŃŚTWO
PUBLICZNE

Liczba stwierdzonych przestępstw ogółem
w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego
miejsca zamieszkania (2014 r.)

UWARUNKOWANIA
PRZESTRZENNE

OCHRONA
ŚRODOWISKA

RYNEK PRACY

POMOC SPOŁECZNA

PODMIOTY
GOSPODARCZE

DEMOGRAFIA

EDUKACJA

Liczba organizacji pozarządowych na 100
osób wg miejsca zamieszkania (2013 r.)

80,20% 68,70%

Liczba budynków mieszkalnych
zamieszkałych, wybudowanych przed 1989 r.
w relacji do ogólnej liczby budynków
mieszkalnych zamieszkałych (2011 r.)

Odsetek ludności korzystającej z sieci
kanalizacyjnej (2014 r.)

Odsetek ludności korzystającej z sieci
wodociągowej (2014 r.)

Liczba zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych w przeliczeniu na 100
mieszkańców (2014 r.)

Ludność w wieku poprodukcyjnym
w stosunku do ludności w wieku
produkcyjnym (2014 r.)

Średnia ocena uczniów z sprawdzianu
szóstoklasisty (2015 r.)

NAZWA

Przyrost naturalny w przeliczeniu na 100
mieszkańców (2015 r.)

67,70% 27,90%
76,36%
0,33
1,32

Źródło: opracowanie własne na podstawie uzyskanych danych.
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Zgodnie z Instrukcją przygotowania programów rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
obszar zdegradowany powinien zostać wybrany na podstawie zaprezentowanych wskaźników.
Należy jednak pamiętać, że obszar rewitalizacji powinien charakteryzować się minimum
4 wskaźnikami (maksymalnie po 1 z każdej kategorii) z obszarów. W związku z tym,
do wyznaczenia obszaru zdegradowanego również posłużono się tym ograniczeniem.
Co więcej, wszystkie wskaźniki zostały przyrównane do wartości referencyjnej, tj. średniej
dla województwa oraz średniej dla miasta.
W poniższej tabeli przedstawione zostały już tylko wybrane wskaźniki, tj. po 1 problemie
z każdej sfery. Pozwoliło to na analizę 9 sfer, obrazując rzeczywiste problemy miasta,
z podziałem na mniejsze jednostki pomocnicze.
Głównymi problemami występującymi na wszystkich osiedlach są:
 Strefa nr 1 – stosunkowo wysoka liczba osób korzystających ze świadczeń; wysoki
odsetek osób bezrobotnych w liczbie ludności; niski odsetek osób korzystających
z sieci wodociągowej oraz niewielka liczba organizacji pozarządowych.
 Strefa nr 2 – wysoki udział ludności w wieku poprodukcyjnym w stosunku do ludności
w wieku produkcyjnym; wysoki udział budynków mieszkalnych wybudowanych przed
1989 r; niewielka liczba organizacji pozarządowych; wysoka liczba stwierdzonych
przestępstw.
 Strefa nr 3 – niska średnia ocena uczniów ze sprawdzianu szóstoklasisty; wysoki udział
ludności w wieku poprodukcyjnym w stosunku do ludności w wieku produkcyjnym;
wysoka liczba osób korzystających ze świadczeń; wysoka liczba stwierdzonych
przestępstw.
 Strefa nr 4 – niska średnia ocena uczniów ze sprawdzianu szóstoklasisty; niewielka
liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych; wysoka liczba osób
korzystających ze świadczeń; niski odsetek osób korzystających z sieci wodociągowej;
wysoka liczba stwierdzonych przestępstw.
 Strefa nr 5 – niewielka liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych;
niewielka liczba organizacji pozarządowych.
 Strefa nr 6 – niewielka liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych; niski
odsetek osób korzystających z sieci wodociągowej; niewielka liczba organizacji
pozarządowych.
 Strefa nr 7 – niewielka liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych;
wysoka liczba osób korzystających ze świadczeń; niewielka liczba organizacji
pozarządowych.
 Strefa 8 – wysoki udział ludności w wieku poprodukcyjnym w stosunku do ludności
w wieku produkcyjnym; niewielka liczba nowo zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych; wysoka liczba bezrobotnych; wysoki udział budynków mieszkalnych
wybudowanych przed 1989 r; wysoka liczba stwierdzonych przestępstw.
 Strefa nr 9 – niska średnia ocena uczniów ze sprawdzianu szóstoklasisty; niewielka
liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych; niski odsetek osób
korzystających z sieci wodociągowej; niewielka liczba organizacji pozarządowych.
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 Strefa nr 10 – niska średnia ocena uczniów ze sprawdzianu szóstoklasisty; niewielka
liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych; niewielka liczba organizacji
pozarządowych.
 Strefa nr 11 – niska średnia ocena uczniów ze sprawdzianu szóstoklasisty; niewielka
liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych; wysoka liczba osób
korzystających ze świadczeń; niewielka liczba organizacji pozarządowych.
Rysunek 2 Kumulacja negatywnych zjawisk na terenie miasta w podziale na strefy
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Źródło: opracowanie własne na podstawie uzyskanych danych.
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Ludność w wieku
poprodukcyjnym
w stosunku do ludności
w wieku produkcyjnym
(2014 r.)

Liczba nowo
zarejestrowanych
podmiotów gospodarczych
w przeliczeniu na 100
mieszkańców (2014 r.)

liczba osób korzystających
ze świadczeń w
przeliczeniu na 100
mieszkańców (2014 r.)

Strefa nr 1

70,33%
67,73%
63,00%
53,00%
67,00%
71,00%
63,07%
70,63%
58,00%
57,00%
53,00%
63,06%

25,57%
30,17%
35,54%
19,70%
22,95%
22,62%
26,05%
29,68%
20,45%
22,09%
26,46%
25,57%

1,38
1,61
0,99
0,07
0,24
0,09
0,28
0,52
0,07
0,34
0,16
0,52

12,92
5,27
12,79
15,32
10,94
9,96
20,62
7,64
3,10
10,92
22,16
11,97

67,70%

27,90%

0,90

6,10

10,20%

80,20%

76,36%

1,32

0,33

Strefa nr 7
Strefa nr 8
Strefa nr 9
Strefa nr 10
Strefa nr 11

ŚREDNIA DLA MIASTA
ŚREDNIA DLA
WOJEWÓDZTWA

11,60%
4,77%
7,42%
9,51%
7,72%
8,28%
9,37%
10,86%
3,22%
7,23%
9,25%
8,11%

69,35%
89,51%
90,28%
70,15%
90,03%
67,65%
97,75%
90,44%
57,50%
91,12%
87,36%
81,92%

67,14%
87,01%
73,13%
62,88%
72,20%
71,84%
55,75%
76,50%
28,06%
42,77%
57,56%
63,17%

0,56
1,79
1,79
9,14
0,49
0,28
0,84
2,94
0,64
0,28
0,84
1,78

0,11
0,26
1,01
2,18
0,04
0,00
0,14
0,43
0,05
0,00
0,00
0,38

PODSUMOWANIE

NAZWA

Strefa nr 6

Liczba organizacji
pozarządowych na 100
osób (2011 r.)

RYNEK PRACY

Strefa nr 5

INTEGRACJA
SPOŁECZNA

Liczba stwierdzonych
przestępstw ogółem
w przeliczeniu na 100 osób
wg faktycznego miejsca
zamieszkania (2014 r.)

POMOC
SPOŁECZNA

Strefa nr 4

BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE

Liczba budynków
mieszkalnych
zamieszkałych,
wybudowanych przed
1989 r. w relacji do ogólnej
liczby budynków
mieszkalnych
zamieszkałych (2011 r.)

PODMIOTY
GOSPODARCZE

Strefa nr 3

UWARUNKOWANIA
PRZESTRZENNE

Odsetek ludności
korzystającej z sieci
wodociągowej (2014 r.)

DEMOGRAFIA

Strefa nr 2

OCHRONA
ŚRODOWISKA

Udział bezrobotnych
zarejestrowanych w liczbie
ludności w wieku
produkcyjnym wg miejsca
zamieszkania (2014 r.)

EDUKACJA

Średnia ocena uczniów
z sprawdzianu
szóstoklasisty (2015 r.)

Tabela 27 Kumulacja zjawisk negatywnych – wybrane wskaźniki

4
4
4
5
2
3
3
5
4
3
4
3,73

Źródło: opracowanie własne na podstawie uzyskanych danych.
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Zgodnie z metodologią, wszystkie dane zostały przyrównane do wartości gminy oraz wartości
województwa. W przypadku różnych wskaźników, kiedy gmina osiągnęła mniej korzystny wynik,
wartości zostały przyrównane do średniej wojewódzkiej. Dzięki temu wybrane zostały obszary,
na których rzeczywiście nastąpiła kumulacja negatywnych zjawisk.
Z przeanalizowanych danych wynika, że szczególną kumulacją zjawisk negatywnych
charakteryzują się takie obszary jak:
 Strefa nr 1
o Ulice: Browarna, Grochowa, Jesionowa, Kasztanowa, Miodowa, Nad Stawem,
Niepodległości, Osiedle Poniatowskiego, Rzeczna, Stefana Batorego, Studziańska,
Warzywna, Wincentego Witosa, Wodna, Żytnia.
 Strefa nr 2
o Ulice: Gen. Władysława Sikorskiego, Łańcucka, Łukasiewicza, Osiedle Jana III Sobieskiego,
Szpitalna, Zagłoby, Janusza Korczaka, Henryka Sienkiewicza, Wołodyjowskiego.
 Strefa nr 3
o Ulice: Grunwaldzka, Jagiellońska, Marii Konopnickiej, Krakowska, Księdza Prałata Adama
Ablewicza, Ogrodowa, Szkolna. Bernardyńska, Cicha, Gimnazjalna, Kazimierzowska, Kąty,
Jana Kilińskiego, Kościelna, Tadeusza Kościuszki, Kręta, Krótka, Marszałka Józefa
Piłsudskiego, Plac Adama Mickiewicza, Polna, Rynek, Juliusza Słowackiego, Pawła
Stepkiewicza, Stolarska, Św. Jana, Wałowa, Wąska, Zamknięta, Zygmuntowska.
 Strefa nr 4
o Ulice: Budowlanych, Marii Curie-Skłodowskiej, Gorliczyńska, Lubomirskich, Tysiąclecia,
Park, Pod Parkiem.
 Strefa nr 8
o Ulice: 3 maja, Dworcowa, Dynowska, Głęboka, Kołłątaja, Staszica.
 Strefa nr 9
o Ulice: Ignacego Krasickiego, Królowej Jadwigi, Okopowa, Plac Chopina, Plac Jana Pawła II.
 Strefa nr 11
o Ulice: Armii Krajowej, Długa, Jedności, Łąkowa, Mostowa, Ignacego Solarza.
Wybrane strefy stanowią obszar zdegradowany, zgodnie z wytycznymi dot. rewitalizacji. Należy
zaznaczyć, że część obszaru zdegradowanego znajduje się w granicach terenu górniczego
"Przeworsk-1" utworzonego decyzją Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa Nr GK/wk/MN/2922/97 z dnia 26.08.1997 r. Na poniższym rysunku przedstawiono
mapę z zaznaczonym terenem i obszarem górniczym oraz granice złóż.
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Rysunek 3 Mapa terenów górniczych

Źródło: http://mprzeworsk.e-mapa.net/
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10. Szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji
Zasięgi przestrzenne obszaru rewitalizacji
Obszar rewitalizacji obejmuje całość lub część obszaru zdegradowanego, pod warunkiem,
że cechuje się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk. Należy jednak zaznaczyć,
że zdiagnozowane problemy muszą mieć istotne znaczenie dla lokalnego rozwoju.
Zgodnie z ustawą o rewitalizacji, obszar rewitalizacji został wybrany na podstawie
zdiagnozowanych problemów, lokalnych potencjałów oraz przedstawionych wskaźników.
Zgodnie z Instrukcją przygotowania programów rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, „gmina
wyznacza obszar rewitalizacji w oparciu o rozstrzygnięcia dokumentów strategicznych lub
planistycznych, albo indywidualne kryteria wraz z odniesieniem ich do wartości referencyjnej dla
danej gminy i przy uwzględnieniu wartości referencyjnych wskazanych przez IZ RPO (jako
kwalifikujących obszar rewitalizacji do wsparcia w ramach RPO WP 2014-2020). Wartości
referencyjne są dodatkowym kryterium ustalonym przez IZ, która ma wskazać obszar rewitalizacji
(ustalony przez gminę) możliwy do wsparcia w ramach projektów przeznaczonych
do dofinansowania w ramach RPO WP 2014-2020. Ma to ukierunkować wsparcie RPO WP
2014-2020 na najbardziej dotknięte problemami obszary województwa podkarpackiego”.
Należy zaznaczyć, że obszar rewitalizacji powinien charakteryzować się minimum 4 wskaźnikami
(maksymalnie po 1 z każdej kategorii) z obszarów.
Zgodnie z ustawą o rewitalizacji obszar rewitalizacji nie może przekraczać 20% powierzchni
miasta oraz 30% mieszkańców. W związku z tym, na podstawie analizy desk research,
zdiagnozowania lokalnych problemów oraz uwzględniając lokalne potencjały wyznaczono obszar
rewitalizacji.
Należy zaznaczyć, że obszar rewitalizacji stanowi część obszaru zdegradowanego i zgodnie
z instrukcją, charakteryzuje się minimum 4 wskaźnikami negatywnymi, dla których wartości
oszacowane dla tego obszaru są mniej korzystne niż wartości referencyjne dla województwa
podkarpackiego. W skład obszaru rewitalizacji wchodzą ulice13:
 Podobszar rewitalizacji nr 1:
o Ulice: Lubomirskich (budynki numer 16, 3B, 3A, 1D, 1C, 12, 8, 6), Dynowska
(budynki numer 22, 17);
o Liczba mieszkańców – 172 osoby;
o Powierzchnia: 5 ha.

13

Numeracja zgodnie z mapami załączonymi poniżej.
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Rysunek 4 Lokalizacja podobszaru nr 1

Źródło: http://mprzeworsk.e-mapa.net/

 Podobszar rewitalizacji nr 2:
o Ulice: Gorliczyńska (budynki numer 1, 7, 13, 21, 31B, 32), Marii Curie-Skłodowskiej
(budynki numer 1, 2, 2A, 2B, 3, 3A, 4, 4A, 6, 8, 10, 19), Krakowska (budynki numer
21, 4 , 4A, 6, 6A), Park (budynki numer 3, 6, 6A, 7, 8), Budowlanych (budynek
numer 1);
o Liczba mieszkańców – 371 osób;
o Powierzchnia: 65,85 ha.
Rysunek 5 Lokalizacja podobszaru nr 2

Źródło: http://mprzeworsk.e-mapa.net/
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 Podobszar rewitalizacji nr 3:
o Ulice: Szkolna, Ablewicza, Piłsudskiego, Kazimierzowska, Kilińskiego, Bernardyńska,
Wałowa, Tkacka14, Kręta, Wąska, Kąty, Zamknięta, Kościuszki, Jagiellońska (budynki
jednorodzinne), Św. Jana, Stolarska, Rynek, Krótka Kościelna, Gimnazjalna (budynki
numer 2 i 4 ), Krakowska (budynek numer 3), Grunwaldzka (oprócz budynku
numer 4), Słowackiego (oprócz budynków numer 23, 21, 21A, 27), Mickiewicza
(budynki numer 1, 2, 3, 4, 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12);
o Liczba mieszkańców – 1095 osób;
o Powierzchnia: 46 ha.
Rysunek 6 Lokalizacja podobszaru nr 3

Źródło: http://mprzeworsk.e-mapa.net/

 Podobszar rewitalizacji nr 4:
o Ulice: Gorliczyńska (budynki numer 162, 162A, 164,164A);
o Liczba mieszkańców – 6 osób;
o Powierzchnia – 18 ha.

14

Ulica Tkacka została dołączona do obszaru rewitalizacji, ze względu na konieczność przedstawienia obszaru
zamkniętego.
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Rysunek 7 Lokalizacja podobszaru nr 4

Źródło: http://mprzeworsk.e-mapa.net/

 Podobszar rewitalizacji nr 5:
o Ulice: obszar stanowi teren pokolejowy, zlokalizowany na obszarze
zdegradowanym. Zgodnie z ustawą o rewitalizacji: „Niezamieszkałe tereny
poprzemysłowe, w tym poportowe i powydobywcze, tereny powojskowe albo
pokolejowe, na których występują negatywne zjawiska, mogą wejść w skład
obszaru rewitalizacji wyłącznie w przypadku, gdy działania możliwe do
przeprowadzenia
na tych terenach przyczynią się do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom
społecznym;
o Liczba mieszkańców – 0 osób;
o Powierzchnia: 21 ha.
Rysunek 8 Lokalizacja podobszaru nr 5

Źródło: http://mprzeworsk.e-mapa.net/

 Podobszar rewitalizacji nr 6:
o Ulice: Kasztanowa (budynki numer 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E), Niepodległości (budynki
numer 18, 18A, 22, 24) Studziańska (budynek numer 1);
o Liczba mieszkańców – 52 osoby;
o Powierzchnia: 7 ha.
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Rysunek 9 Lokalizacja podobszaru nr 6

Źródło: http://mprzeworsk.e-mapa.net/

Wyznaczony obszar rewitalizacji łącznie zamieszkuje 1696 osób, co stanowi 10,88% wszystkich
mieszkańców Przeworska i zajmuje 162,85 ha, co stanowi 7,36% powierzchni całej gminy 15.

1696 osób = 10,88 % < 30% ludnosci gminy
162,85 ha = 7,36 % < 20% powierzchni gminy
Ocena zgodności wyznaczenia podobszarów rewitalizacji z wymogami
Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020
Poniżej przestawiono zestawienie wskaźników dla zamieszkałych podobszarów rewitalizacji
w odniesieniu do wartości referencyjnych (średnie wartości dla województwa podkarpackiego).
Zgodnie z Instrukcją przygotowania programów rewitalizacji, wskazano minimum 4
z wymienionych w Instrukcji wskaźników (maksymalnie po 1 z każdej kategorii).
Wybór wskaźników podyktowany został występującymi na obszarze rewitalizacji problemami. W
przypadku większej liczby wskaźników w ramach danej kategorii, wybrano jeden wskaźnik,
którego wartość w większym stopniu odbiega od wartości referencyjnej dla województwa
(wskazujący na większą skalę problemu).
Dodatkowo, na wybrane zjawiska wskazywali także mieszkańcy oraz inni interesariusze (m.in.
członkowie organizacji pozarządowych, pracownicy instytucji publicznych i właściciele podmiotów
gospodarczych funkcjonujących na terenie rewitalizacji). Za jeden z głównych problemów obszaru
rewitalizacji mieszkańcy uznali bezrobocie oraz ubóstwo i brak samodzielności mieszkańców
obszaru rewitalizacji, które można zmierzyć poprzez liczbę osób korzystających z pomocy
społecznej. Kolejnym problemem, na jaki wskazywali ankietowani, jest niski przyrost naturalny i
związana z tym duża liczba osób w wieku poprodukcyjnym oraz niska aktywność prospołeczna i
mała liczba organizacji pozarządowych.

15

Liczba ludności i powierzchnia na podstawie Statystyczne Vademecum Samorządowca 2016.
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Za zjawisko kryzysowe w sferze gospodarczej uznana została mała liczba podmiotów
gospodarczych oraz niska aktywność gospodarcza mieszkańców, która widoczna jest we
wskaźniku dotyczącym nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych.
Zjawisko kryzysowe w sferze przestrzenno-funkcjonalnej uznano dużą liczbę budynków
wybudowanych przed rokiem 1989, które wymagają modernizacji i dostosowania do potrzeb
mieszkańców, w tym osób starszych i niepełnosprawnych.
Do analizy wybrane zostały wskaźniki szczególnie istotne dla poszczególnych podobszarów
rewitalizacji. To ważne, by zauważać, że każdy obszar może charakteryzować się nieco innymi
problemami. Poza danymi statystycznymi wynikającymi z porównania wskaźników z wartościami
referencyjnymi dla województwa oraz informacjami pozyskanymi od interesariuszy rewitalizacji,
o wyborze konkretnych wskaźników decydowała skala i charakter potrzeb rewitalizacyjnych.
Tabela 28 Zestawienie wskaźników dla wybranych podobszarów rewitalizacji w odniesieniu do wartości referencyjnej (średnia dla województwa
podkarpackiego) – PODOBSZAR REWITALIZACJI 1

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

Podobszar rewitalizacji nr 1
Wartość
Wskaźnik
referencyjna
Kategoria: demografia
Przyrost naturalny w przeliczeniu na 100 osób
0,07
wg faktycznego miejsca zamieszkania (2014 r.)
Kategoria: rynek pracy
Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie
ludności w wieku produkcyjnym wg miejsca
10,20%
zamieszkania (2014 r.)
Kategoria: pomoc społeczna
Liczba osób korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 osób
6,1
wg miejsca zamieszkania (2014 r.)
Kategoria: podmioty gospodarcze
Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych w rejestrze REGON
0,9
w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego
miejsca zamieszkania - obszar miejski (2014 r.)
Kategoria: integracja społeczna
Liczba organizacji pozarządowych na 100 osób
0,33
wg miejsca zamieszkania (2013 r.)

Wartość wskaźnika
dla podobszaru
0,00

28,45%

20,35

0,58

0,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie pozyskanych danych.
Tabela 29 Zestawienie wskaźników dla wybranych podobszarów rewitalizacji w odniesieniu do wartości referencyjnej (średnia dla województwa
podkarpackiego) – PODOBSZAR REWITALIZACJI 2

Lp.

1.

Podobszar rewitalizacji nr 2
Wartość
Wskaźnik
referencyjna
Kategoria: demografia
Przyrost naturalny w przeliczeniu na 100 osób
0,07
wg faktycznego miejsca zamieszkania (2014 r.)
Kategoria: rynek pracy

Wartość wskaźnika
dla podobszaru
0,00
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Lp.
2.

3.

4.

5.

Podobszar rewitalizacji nr 2
Wartość
Wskaźnik
referencyjna
Liczba długotrwale bezrobotnych
61,50%
w % bezrobotnych ogółem (2014 r.)
Kategoria: pomoc społeczna
Liczba osób korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 osób
6,1
wg miejsca zamieszkania (2014 r.)
Kategoria: podmioty gospodarcze
Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych w rejestrze REGON
0,9
w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego
miejsca zamieszkania - obszar miejski (2014 r.)
Kategoria: integracja społeczna
Liczba organizacji pozarządowych na 100 osób
0,33
wg miejsca zamieszkania (2013 r.)

Wartość wskaźnika
dla podobszaru
84,00%

15,90

0,27

0,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie pozyskanych danych.
Tabela 30 Zestawienie wskaźników dla wybranych podobszarów rewitalizacji w odniesieniu do wartości referencyjnej (średnia dla województwa
podkarpackiego) – PODOBSZAR REWITALIZACJI 3

Podobszar rewitalizacji nr 3
Lp.

1.

2.

3.

4.

Wartość
referencyjna
Kategoria: demografia
Ludność w wieku poprodukcyjnym w stosunku
do ludności w wieku produkcyjnym wg
27,90%
faktycznego miejsca zamieszkania (2014 r.)
Kategoria: rynek pracy
Liczba długotrwale bezrobotnych
61,50%
w % bezrobotnych ogółem (2014 r.)
Kategoria: pomoc społeczna
Liczba osób korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 osób
6,1
wg miejsca zamieszkania (2014 r.)
Kategoria: bezpieczeństwo publiczne
Liczba stwierdzonych przestępstw ogółem
w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego
1,32
miejsca zamieszkania (2014 r.)
Wskaźnik

Wartość wskaźnika
dla podobszaru

145,58%

75,00%

8,49

1,37

Źródło: opracowanie własne na podstawie pozyskanych danych.

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY MIEJSKIEJ PRZEWORSK NA LATA 2016-2022
109 | S t r o n a

Tabela 31 Zestawienie wskaźników dla wybranych podobszarów rewitalizacji w odniesieniu do wartości referencyjnej (średnia dla województwa
podkarpackiego) – PODOBSZAR REWITALIZACJI 4

Lp.

1.

2.

3.

4.

Podobszar rewitalizacji nr 4
Wartość
Wskaźnik
referencyjna
Kategoria: demografia
Ludność w wieku poprodukcyjnym w stosunku
do ludności w wieku produkcyjnym wg
27,90%
faktycznego miejsca zamieszkania (2014 r.)
Kategoria: podmioty gospodarcze
Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych w rejestrze REGON
0,9
w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego
miejsca zamieszkania - obszar miejski (2014 r.)
Kategoria: uwarunkowania przestrzenne
Liczba budynków mieszkalnych zamieszkałych,
wybudowanych przed rokiem 1989 w relacji do
76,36%
ogólnej liczby budynków mieszkalnych
zamieszkałych (2011 r.)
Kategoria: integracja społeczna
Liczba organizacji pozarządowych na 100 osób
0,33
wg miejsca zamieszkania (2013 r.)

Wartość wskaźnika
dla podobszaru

200,00%

0,00

100,00%

0,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie pozyskanych danych.
Tabela 32 Zestawienie wskaźników dla wybranych podobszarów rewitalizacji w odniesieniu do wartości referencyjnej (średnia dla województwa
podkarpackiego) – PODOBSZAR REWITALIZACJI 6

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

Podobszar rewitalizacji nr 6
Wartość
Wskaźnik
referencyjna
Kategoria: demografia
Przyrost naturalny w przeliczeniu na 100 osób
0,07
wg faktycznego miejsca zamieszkania (2014 r.)
Kategoria: rynek pracy
Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie
ludności w wieku produkcyjnym wg miejsca
10,20%
zamieszkania (2014 r.)
Kategoria: pomoc społeczna
Liczba osób korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 osób
6,1
wg miejsca zamieszkania (2014 r.)
Kategoria: podmioty gospodarcze
Liczba zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych w rejestrze REGON
10,6
w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego
miejsca zamieszkania – obszar miejski (2014 r.)
Kategoria: bezpieczeństwo publiczne
Liczba stwierdzonych przestępstw ogółem
w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego
1,32
miejsca zamieszkania (2014 r.)

Wartość wskaźnika
dla podobszaru
-3,85

42,11%

75,00

5,77

7,69
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Lp.

6.

Podobszar rewitalizacji nr 6
Wartość
Wskaźnik
referencyjna
Kategoria: integracja społeczna
Liczba organizacji pozarządowych na 100 osób
0,33
wg miejsca zamieszkania (2013 r.)

Wartość wskaźnika
dla podobszaru
0,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie pozyskanych danych.

Podsumowanie dla całego obszaru rewitalizacji
Tabela 33 Zestawienie wskaźników dla obszaru rewitalizacji w odniesieniu do wartości referencyjnej (średnia dla województwa podkarpackiego) –
CAŁY OBSZAR REWITALIZACJI

Lp.

Wskaźnik

1.

Ludność w wieku
poprodukcyjnym w stosunku do
ludności w wieku produkcyjnym
wg faktycznego miejsca
zamieszkania (2014)

Cały obszar rewitalizacji
Wartość
Wartość referencyjna
referencyjna dla
dla województwa
Gminy Miejskiej
podkarpackiego
Przeworsk
Kategoria: demografia

25,57%

Wartość
wskaźnika dla
całego obszaru
rewitalizacji

27,90%

78,06%

10,20%

19,65%

6,1

23,95

0,33

0,20

Kategoria: rynek pracy
2.

Udział bezrobotnych
zarejestrowanych w liczbie
ludności w wieku produkcyjnym
wg miejsca zamieszkania (2014)

8,11%
Kategoria: pomoc społeczna

3.

4.

Liczba osób korzystających ze
świadczeń pomocy społecznej
11,97
w przeliczeniu na 100 osób wg
miejsca zamieszkania (2014)
Kategoria: integracja społeczna
Liczba organizacji
pozarządowych na 100 osób wg
0,38
miejsca zamieszkania (2013)

Źródło: opracowanie własne na podstawie pozyskanych danych.

Obszar rewitalizacji charakteryzuje się wartościami mniej korzystnymi od wartości referencyjnych
dla województwa podkarpackiego i Gminy Miejskiej Przeworsk w przypadku 6 wskaźników
w 4 kategoriach (demografia, rynek pracy, pomoc społeczna oraz integracja społeczna).
Obszar rewitalizacji spełnia więc wymóg Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020, bowiem
charakteryzuje się minimum 4 ze wskazanych wskaźników w 4 różnych kategoriach, dla których
wartości są mniej korzystne niż wartości referencyjne dla województwa podkarpackiego.
Źródła danych wykorzystanych wskaźników dla obszaru rewitalizacji:
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Dane administracyjne Gminy Miejskiej Przeworsk:






Ludność w wieku poprodukcyjnym w stosunku do ludności w wieku produkcyjnym
wg faktycznego miejsca zamieszkania (2014);
Przyrost naturalny w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania
(2014);
Saldo migracji na pobyt stały w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca
zamieszkania (2014);
Liczba budynków mieszkalnych zamieszkałych, wybudowanych przed rokiem 1989 w
relacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych zamieszkałych (2011);
Liczba organizacji pozarządowych na 100 osób wg miejsca zamieszkania (2013);

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku:



Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 osób
wg miejsca zamieszkania (2014);
Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu niepełnosprawności
w przeliczeniu na 100 osób wg miejsca zamieszkania (2014).

Komenda Powiatowa Policji w Przeworsku:


Liczba stwierdzonych przestępstw ogółem w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego
miejsca zamieszkania (2014).

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku:




Liczba długotrwale bezrobotnych w % bezrobotnych ogółem (2014);
Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym
wg miejsca zamieszkania (2014);
Stopa bezrobocia rejestrowanego (2014).

Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej:



Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu
na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania –obszar miejski (2014);
Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON
w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania - obszar miejski (2014).

Podobszar rewitalizacji nr 1
Charakterystyka podobszaru
Podobszar nr 1 obejmuje teren ulicy Lubomirskich (budynki numer 16, 3B, 3A, 1D, 1C, 12, 8, 6)
oraz ulicy Dynowskiej (budynki numer 22, 17). Liczba mieszkańców na tym obszarze wynosi 172
osoby. Jest to teren usytuowany poza ścisłym centrum miasta w bezpośrednim sąsiedztwie
dworca Przeworskiej Kolei Wąskotorowej POGÓRZANIN, której właścicielem jest powiat
przeworski, a zarządcą Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku. W bezpośrednim sąsiedztwie
podobszaru (od strony ul. Lubomirskich) znajduje się kilka zakładów produkcyjnych (m.in. duży
pracodawca B&P Engineering Spółka z o.o. Spółka Komandytowa), przedsiębiorstw świadczących
usługi (firmy transportowe, gabinet weterynaryjny, bar, restauracja) oraz placówek handlowych.
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Obszar od strony ul. Dynowskiej graniczy bezpośrednio z terenem przemysłowym miasta
(zlokalizowanym przy ulicy Głębokiej), który to teren jest miejscem działalności około czterdziestu
podmiotów gospodarczych (przedsiębiorstwa budowlane, gastronomiczne, produkcyjne,
usługowe i handlowe).
Na podobszarze (przy ul. Lubomirskich) zlokalizowany jest budynek dworca kolejowego PKP,
budynki pokolejowe zakupione od PKP przez Gminę Miejską Przeworsk (w chwili obecnej
niezagospodarowane, a przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne). Budownictwo
mieszkaniowe na podobszarze nr 1 to w przeważającej większości budownictwo wielorodzinne.
Są to obiekty należące do wspólnot mieszkaniowych oraz PTBS-u, w których znajdują się
mieszkania spółdzielcze, komunalne oraz lokale socjalne.
Na podobszarze zlokalizowane są następujące zabytki wpisane do rejestru zabytków
Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:
Tabela 34. Lista zabytków na Podobszarze rewitalizacji 1

Zespół kolejki wąskotorowej. Budynek
kolejowy

Dynowska 22

A-463 z dnia 30.09.1991r.

Zespół kolejki wąskotorowej. Posterunek
rewidentów

Dynowska

A-463 z dnia 30.09.1991r.

Pozostałości zespołu cukrowni. Dom
pracowniczy

Lubomirskich 12

A-679 z dnia 27.10.2011r.

Lubomirskich 1D

A-678 z dnia 27.10.2011r.

Pozostałości zespołu cukrowni. Dom
pracowniczy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie rejestru zabytków Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Identyfikacja problemów występujących na podobszarze
Problemem na tym podobszarze jest niewystarczająca ilość miejsc parkingowych - brakuje miejsc
parkingowych dla mieszkańców budynków wielorodzinnych oraz pracowników firm
usytuowanych w sąsiedztwie podobszaru. Samochody (również ciężarowe) parkowane są wzdłuż
ulicy Lubomirskich, co powoduje zmniejszenie bezpieczeństwa mieszkańców.
Tereny te zamieszkiwane są przez osoby starsze (emeryci), rodziny o niskim statusie społecznym,
często z problemem ubóstwa, problemem alkoholowym. Tereny kolei wąskotorowej
(użytkowanej tylko w weekendy w okresie letnim) oraz dworca PKP (głównie kładka nad torami)
są miejscem spotkań młodzieży i osób z problemem alkoholowym. Uciążliwość na tym obszarze
stanowi również hałas emitowany przez pociągi oraz z terenu sąsiadującego zakładu pracy.
Źródłem problemu wykluczenia społecznego są: bezrobocie, alkoholizm, niski poziom
wykształcenia, „dziedziczenie” braku chęci do aktywnego działania i zdobywania lepszego
wykształcenia, w tym brak możliwości przekwalifikowania się.
Na podobszarze zaobserwowano niedogodności w sferze przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej
– w tym zły stan techniczny i wizualny budynków, dróg i chodników, hałas komunikacyjny, czy
niewystarczającą ilość terenów zielonych. Poprawa atrakcyjności podobszaru nastąpić mogłaby
m.in. poprzez remonty budynków, dróg i chodników oraz przystosowanie budynków na cele
mieszkaniowe, a także wprowadzenie zieleni do krajobrazu. Ponadto brakuje miejsc wypoczynku
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i placów zabaw dla dzieci. Infrastruktura nie jest dostosowana do potrzeb osób starszych
i niepełnosprawnych. Uciążliwy jest również niedostateczny poziom komunikacji z centrum
i innymi częściami miasta (brak komunikacji publicznej).
W celu zapewnienia poprawy jakości życia na podobszarze rewitalizacji należałoby podjąć
następujące działania:








kreowanie nowych i poprawa jakości istniejących miejsc publicznych,
poprawa infrastruktury drogowej, remonty budynków,
rozwój terenów publicznych na cele aktywizacji społecznej,
poprawa stanu infrastruktury technicznej,
wsparcie osób zagrożonych lub wykluczonych społecznie,
rozwój usług społecznych skierowanych do osób starszych,
działania szkoleniowo-zawodowe.

Potencjały podobszaru
Podobszar rewitalizacji charakteryzuje się następującym potencjałem gospodarczym: zakłady
produkcyjne
i usługowe oraz warsztaty rzemieślnicze. W celu rozwoju gospodarczego
podobszaru wykorzystać można place i budynki po cukrowni oraz budynki pokolejowe.
Potencjał podobszaru tworzą również: obiekty zabytkowe, bliskość torów kolejowych i dworca
PKP, tereny przemysłowe, bliskość drogi wojewódzkiej 835.

Podobszar rewitalizacji nr 2
Charakterystyka podobszaru
Podobszar nr 2 obejmuje teren ulicy Gorliczyńskiej (budynki numer 1, 7, 13, 21, 31B, 32), Marii
Curie-Skłodowskiej (budynki numer 1, 2, 2A, 2B, 3, 3A, 4, 4A, 6, 8, 10, 19), Krakowskiej (budynki
numer 21, 4 , 4A, 6, 6A), Park (budynki numer 3, 6, 6A, 7, 8) oraz Budowlanych (budynek numer
1). Liczba mieszkańców na tym obszarze wynosi 371 osób. Jest to teren usytuowany poza ścisłym
centrum miasta, w bliskim sąsiedztwie podobszaru nr 1. Jest obszarem największym pod
względem powierzchni i drugim co do wielkości pod względem liczby mieszkańców. Położony jest
wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 835 (od strony wschodniej), rzeki Mleczki (od strony zachodniej)
oraz drogi krajowej nr 94 (od strony południowej).
W północnej części obszaru zlokalizowana jest komunalna oczyszczalnia ścieków, w południowej
zaś Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy (Instytucja Kultury Powiatu Przeworskiego)
oraz Zajazd-Camping-Skansen Pastewnik (jedyny w Polsce „żywy skansen” – własność Gminy
Miejskiej Przeworsk). Przy ulicy Krakowskiej 21 znajduje się zabytkowy budynek dawnej oberży
z początku XIX wieku, który obecnie pełni rolę budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi).
W centralnej części obszaru usytuowane jest osiedle Marii Skłodowskiej-Curie, którego zabudowę
stanowią budynki wielorodzinne (należące do spółdzielni mieszkaniowych i Gminy Miejskiej
Przeworsk), budynki usługowe (zakład rzeźniczo-wędliniarski, przedsiębiorstwo elektroinstalacyjne, rozlewnia wody), siedziba biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
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Rolnictwa. Sporą powierzchnię tego terenu zajmuje Ośrodek Rekreacyjno-Turystyczno-Sportowy
oraz Stadion Miejski.
Ośrodek Rekreacyjno-Turystyczno-Sportowy powstał w roku 2014 w ramach rewitalizacji
zdegradowanego obszaru poprzemysłowego po Cukrowni Przeworsk. Ogólnodostępny obszar
rekreacyjno-turystyczno-sportowy obok szeregu atrakcji (m.in. pełnowymiarowe boisko, ścieżki
rowerowe, plac zabaw, siłownia zewnętrzna, stoły do gry w tenisa stołowego, skatepark, miejsca
wypoczynku) oferuje usługi wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego, wynajmu sali spotkań dla
45 osób oraz miejsca noclegowe. Budynek zaplecza powstał po adaptacji i rozbudowie dawnego
budynku poprzemysłowego przepompowni. Natomiast budynek byłego magazynu cukru (teren
po dawnej cukrowni Przeworsk) zagospodarowany został obecnie przez firmę B&P Engineering.
Na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego znajduje się jadłodajnia Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej, która wydaje posiłki dla swoich podopiecznych.
W sąsiedztwie obszaru znajduje się kilku większych pracodawców, m.in. supermarket,
supermarkety budowlane, stacja paliw, zakład przetwórstwa owoców, producent maszyn dla
przemysłu cukierniczego.
Na podobszarze zlokalizowane są następujące zabytki wpisane do rejestru zabytków
Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:
Tabela 35 Lista zabytków na Podobszarze rewitalizacji 2

Zespół Pałacowo-Parkowy. Oficyna
(czerwona), ob. Budynek użyteczności
publiczno-mieszkalnej
Zespół Pałacowo-Parkowy. Oficyna (biała),
ob. Budynek użyteczności publicznej
Oberża, ob. Budynek mieszkalny
Zespół dworski J.R. Lubomirskiego. Willa
Zespół folwarczny „Podzamcze”. Dom
Administratora folwarku
Zespół folwarczny „Podzamcze”. Obora
Zespół Pałacowo-Parowy. Brama wjazdowa
II
Zespół Pałacowo-Parowy. Mur ogrodzeniowy

Krakowska 6

A-36 z dnia 23.08.2001r.

Krakowska 6

A-839 z dnia 1.06.2012r.

Krakowska 21
Marii CurieSkłodowskiej

A-712 z dnia 6.12.1972r.

Marii CurieSkłodowskiej
Marii CurieSkłodowskiej
Marii CurieSkłodowskiej
Marii CurieSkłodowskiej

A-139 z dnia 30.11.2005r.
A-839 z dnia 1.06.2012r.
A-839 z dnia 1.06.2012r.
A-839 z dnia 1.06.2012r.
A-839 z dnia 1.06.2012r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie rejestru zabytków Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Identyfikacja problemów występujących na podobszarze
Źródłem problemu wykluczenia społecznego na podobszarze są: bezrobocie, alkoholizm, niski
poziom wykształcenia, „dziedziczenie” braku chęci do aktywnego działania i zdobywania lepszego
wykształcenia, w tym brak możliwości przekwalifikowania, brak miejsc pracy, zakłócenia ciszy
nocnej, interwencje policyjne, rozboje chuligańskie, czy też spożywanie alkoholu przez młodzież
w parku.
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Negatywne zjawiska zaobserwowane na tym obszarze to również hałas i zanieczyszczenie
powietrza spowodowane zwiększonym ruchem na drodze wojewódzkiej (w związku z bliskim
zjazdem z autostrady A4), nieprzyjemne zapachy z oczyszczalni ścieków (oczyszczalnia obecnie
w trakcie modernizacji), teren zamieszkały przez osoby o niskim statusie społecznym, brak
organizacji pozarządowych, brak aktywności społecznej, patologie (mieszkania socjalne), duży
ruch samochodowy związany z sąsiedztwem supermarketów i stacji paliw, zanieczyszczenie
i zaśmiecenie rzeki Mleczki.
Na podobszarze zaobserwowano niedogodności w sferze przestrzenno-funkcjonalnej, w tym zły
stan techniczny dróg i chodników oraz brak parkingów. Infrastruktura nie jest dostosowana do
potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Zbiornik wody i oczyszczalnia ścieków są w złym
stanie technicznym. Brakuje monitoringu.
W celu zapewnienia poprawy jakości życia na podobszarze rewitalizacji należałoby podjąć
działania:






modernizacja infrastruktury okołodrogowej i mieszkaniowej,
dostosowanie terenów publicznych na cele rozwoju aktywności społecznej mieszkańców,
poprawa stanu infrastruktury technicznej,
aktywizacja i integracja osób wykluczonych społecznie,
rozwój usług społecznych kierowanych do seniorów.

Potencjały podobszaru
O potencjale podobszaru stanowi duża liczba obiektów zabytkowych, starorzecze rzeki Mleczki,
na której odbywają się zawody spławikowe (aktywna działalność MIEJSKIEGO KOŁA „JAZ”),
działalność Ośrodka Rekreacyjno-Turystyczno-Sportowego. W ramach MOSiR - u działają: sekcja
szachowa, sekcja koszykówki, sekcja zumby, Przeworska Liga Halowa oraz odbywają się zajęcia
kulturystyki. Obiekty wchodzące w skład Ośrodka na podobszarze rewitalizacji to:
pełnowymiarowe boisko, ścieżki rowerowe, plac zabaw, siłownia zewnętrzna, stoły do gry w tenisa
stołowego, skatepark, miejsca wypoczynku. Podobszar jest zlokalizowany przy drodze
wojewódzkiej i drodze krajowej, blisko stacji PKP. Baza oferty kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej
na terenie pozwala na aktywne spędzanie czasu wolnego. Podobszar rewitalizacji charakteryzuje
się potencjałem gospodarczym: zakłady produkcyjne, warsztaty rzemieślnicze. W celu rozwoju
gospodarczego podobszaru wykorzystać można bliskość kolei oraz place i budynki po cukrowni.

Podobszar rewitalizacji nr 3
Charakterystyka podobszaru
Podobszar rewitalizacji nr 3 obejmuje teren ulicy Szkolnej, Ablewicza, Piłsudskiego,
Kazimierzowskiej, Kilińskiego, Bernardyńskiej, Wałowej, Tkackiej, Krętej, Wąskiej, Kąty, Zamkniętej,
Kościuszki, Jagiellońskiej (budynki jednorodzinne), Św. Jana, Stolarskiej, Rynek, Krótkiej, Kościelnej,
Gimnazjalnej (budynki numer 2 i 4), Krakowskiej (budynek numer 3), Grunwaldzkiej (oprócz
budynku numer 4), Słowackiego (oprócz budynków numer 23, 21, 21A, 27), Mickiewicza (budynki
numer 1, 2, 3, 4, 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12). Liczba mieszkańców na tym obszarze wynosi 1095
osób. Jest to teren ścisłego centrum miasta i stanowi centrum administracyjne i społecznogospodarcze miasta. Przez obszar ten przebiega droga krajowa nr 94 krzyżująca się z drogą
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wojewódzką nr 835. Jest to podobszar rewitalizacji drugi pod względem powierzchni i największy
pod względem liczby mieszkańców.
Część tego obszaru wpisana jest do rejestru zabytków prowadzonego przez Podkarpackiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w dniu 6.12.1972r. pod numerem A-712 jako układ
urbanistyczny.
Układ urbanistyczny objęty ochroną konserwatorską zilustrowano poniżej:
Rysunek 10 Układ urbanistyczny Przeworska objęty ochroną konserwatorską

Źródło: Lista Zabytków Nieruchomych Miasta Przeworska Wpisanych do Rejestru.

Na podobszarze zlokalizowane są następujące zabytki wpisane do rejestru zabytków
Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:
Tabela 36 Lista zabytków na Podobszarze rewitalizacji 3

Dom
Dom
Dom
Zespół klasztorny OO. Bernardynów. Klasztor

Bernardyńska 3
Bernardyńska 5
Bernardyńska 20
Bernardyńska22

A-668 z dnia 3.10.2011r.
A-399 z dnia 29.12.1990r.
A-712 z dnia 6.12.1972r.
A-303 z dnia 27.11.1952r.

Zespół klasztorny OO. Bernardynów. Kościół
pw. Św. Barbary
Zespół klasztorny OO. Bernardynów. Mur
obronny

Bernardyńska 22

A-303 z dnia 27.11.1952r.

Bernardyńska 22

A-260 z dnia 9.12.1959r.

Ponadto, w Zespole klasztornym oo. Bernardynów pw. Św. Barbary znajdują się następujące zabytki
ruchome:
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Ołtarz główny, Obraz Matki Bożej Niepokalanie Poczętej, Obraz św. Barbary na zasuwie, rzeźba św.
Józefa, rzeźba św. Jana Ewangelisty, rzeźby aniołów, stale, obraz Święci Zakonnicy, obraz Zesłanie
Ducha św., obraz Ukrzyżowanie, krucyfiks na tęczy, polichromia na ścianie tęczowej, ambona,
iluzjonistyczny ołtarz Krzyża Świętego, krucyfiks, iluzjonistyczny ołtarz św. Anny, ołtarz św. Anny
Samotrzeć, iluzjonistyczny ołtarz św. Józefa, obraz św. Józefa, obraz św. Teresy z Avilla, iluzjonistyczny
ołtarz św. Floriana, ołtarz św. Floriana, iluzjonistyczny ołtarz Świętego Franciszka, obraz św. Franciszka
ujmującego ciało Chrystusa na krzyżu, iluzjonistyczny ołtarz św. Jana Kapistrana, obraz św. Jana
Kapistrana, iluzjonistyczny ołtarz Matki Bożej Niepokalanej, obraz Matki Bożej Apokaliptycznej, obraz
św. Judy Tadeusza, iluzjonistyczny ołtarz św. Jana z Dukli, obraz św. Judy Tadeusza, Droga Krzyżowa,
epitafia, ołtarz św. Antoniego, rzeźba św. Władysława z Gielniowa, rzeźba św. Jana Kapistran, obraz św.
Antoniego, ławki, kaplica epitafijna Jana Szomowskiego, polichromia sklepienia kaplicy (Matka Boska
Niepokalanie Poczęta, św. Kazimierz klęczący przed obrazem Matki Bożej, Św. Franciszek, Obrona
Częstochowy), polichromia ścian kaplicy (św. Franciszek, św. Antoni, Anioł I, Anioł II) z numerem
ewidencyjnym B-152.
Kąty 19
A-712 z dnia 6.12.1972r.
Kapliczka
Dom
Kilińskiego 13
A-712 z dnia 6.12.1972r.
Dom
Kilińskiego 23
A-355 z dnia 4.06.2009r.
Dom
Kilińskiego 25
A-356 z dnia 4.06.2009r.
Dom
Kilińskiego 27
A-357 z dnia 4.06.2009r.
Kamienica
Kościelna 2
A-1076 z dnia 28.01.2013r.
Dom
Kościelna 3
A-712 z dnia 6.12.1972r.
Zespół klasztorny Bożogrobców. Klasztor ob.
Kościelna 7
A-309 z dnia 27.11.1952r.
Plebania
Zespół klasztorny Bożogrobców. Dzwonnica
Kościelna 7
A-712 z dnia 6.12.1972r.
Zespół klasztorny Bożogrobców. Mur
Kościelna 7
A-260 z dnia 9.12.1959r.
obronny
Zespół klasztorny Bożogrobców. Ogrodzenie
Kościelna 7
A-712 z dnia 6.12.1972r.
z bramką
Zespół klasztorny Bożogrobców. Kościół ob.
Kościelna 7
A-309 z dnia 27.11.1952r.
Parafia pw. Świętego Ducha
Ponadto, w Zespole klasztornym Bożogrobców znajdują się następujące zabytki ruchome:
Płyty nagrobne, numer ewidencyjny B-94; Portal do kaplicy Bożego Grobu wraz z kratą, Grób Pański,
Ołtarz Boczny z obrazem Matki Bożej Niepokalanie Poczętej, Malowidło ścienne ze sceną
Zmartwychwstania Pańskiego, Rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego, Obraz Złożenia Chrystusa do Grobu,
Obraz Trzech Marii przy grobie Chrystusa, wystrój sztukatorski, epitafium Anny Bogdanowiczówny,
epitafium zbiorowe, numer ewidencyjny B-128; Stalle, belka tęczowa, ambona, chrzcielnica, ołtarz
boczny Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ołtarz boczny Serca Pana Jezusa, ołtarz boczny św. Teresy
od Dzieciątka Jezus, ołtarz boczny św. Antoniego Padewskiego, ołtarz boczny św. Trójcy, ołtarz boczny
św. Katarzyny Aleksandryjskiej, ołtarz boczny św. Sebastiana i Walentego, ołtarz boczny św. Józefa,
prospekt organowy, konfesjonały, ławka lokatorska, droga krzyżowa, obraz epitafijny ze sceną
Ukrzyżowania, obraz św. Jakuba Mniejszego, obraz Samarytanki przy studni, oraz Przemienienia
Pańskiego, obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, portal do zakrystii wraz z drzwiami, drzwi do zakrystii,
drzwi do skarbca, witraże epitafia nagrobne, krzyże ołtarzowe, lichtarze z numerem ewidencyjnym
B-127.
Dom dla ubogich, ob. Budynek mieszkalny

Ks. Prałata Adama
Ablewicza 11

A-712 z dnia 6.12.1972r.
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Kamienica
Kamienica
Kamienica
Dom
Pomnik króla Władysława Jagiełły
Ratusz
Kamienica
Dom
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Dom
Kamienica
Dom
Kapliczka
Dom
Szkoła Męska, ob. Zespół Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych
Dom
Kamienica
Dom
Pozostałości murów miejskich
Dom

Piłsudskiego 3
Piłsudskiego 4
Piłsudskiego 7
Plac A. Mickiewicza 7
Rynek
Rynek 1
Rynek 2
Rynek 3
Rynek 5
Rynek 6
Rynek 7
Rynek 8
Rynek 9
Rynek 13
Rynek 14
Rynek 15
Słowackiego 38
Szkolna 2

A-470 z dnia 13.12.1991r.
A-712 z dnia 6.12.1972r.
A-712 z dnia 6.12.1972r.
A-712 z dnia 6.12.1972r.
B-607 z dnia 12.06.1972r.
A-307 z dnia 27.11.1952r.
A-1067 z dnia 11.12.2013r.
A-180 z dnia 6.08.1987r.
A-712 z dnia 6.12.1972r.
A-712 z dnia 6.12.1972r.
A-712 z dnia 6.12.1972r.
A-712 z dnia 6.12.1972r.
A-712 z dnia 6.12.1972r.
A-712 z dnia 6.12.1972r.
A-712 z dnia 6.12.1972r.
A-712 z dnia 6.12.1972r.
A-712 z dnia 6.12.1972r.
A-712 z dnia 6.12.1972r.

Szkolna 6

A-404 z dnia 26.02.2010r.

Szkolna 7
św. Jana 2
Tkacka 1
Wałowa,
Kazimierzowska,
Kilińskiego,
Piłsudskiego
Wałowa 7

A-712 z dnia 6.12.1972r.
A-712 z dnia 6.12.1972r.
A-712 z dnia 6.12.1972r.
A-712 z dnia 6.12.1972r.
A-712 z dnia 6.12.1972r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie rejestru zabytków Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Na terenie tym zlokalizowane są punkty gastronomiczne, noclegowe, punkty usługowe, sklepy,
apteki, banki, plac targowy, parkingi, obiekty ochrony zdrowia (ul. Kościuszki, ul. Kilińskiego),
gabinety lekarskie, gabinety rehabilitacji (ul. Kilińskiego i Słowackiego), obiekty użyteczności
publicznej (Urząd Gminy Przeworsk, Sąd Rejonowy, Prokuratura Rejonowa), Komenda Powiatowa
Policji, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Polski Związek Niewidomych Koło
Powiatowe, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Przeworsku, Gminny
Szkolny Związek Sportowy w Przeworsku, Szkoła Podstawowa nr 2, Miejska Biblioteka Publiczna,
Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy „Orzeł”, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, Przeworskie
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia – powołana z dniem 2 września 1968r. w budynku
wybudowanym w 1912 r., Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Sanepid. Na obszarze
tym siedzibę ma większość podmiotów gospodarczych i organizacji zlokalizowanych na terenie
miasta, m.in. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecze Mleczki, Teatr „U Julka”,
Uniwersytet Trzeciego Wieku, Miejska Biblioteka Publiczna powołana 30 października 1946 roku,
która od tego czasu mieści się w dawnym zabytkowym budynku „Sokoła” przy ul. Piłsudskiego.
W centralnej części obszaru usytuowane jest Stare Miasto ograniczone od strony północnej
ulicami: Krakowską, Marsz. Józefa Piłsudskiego, Grunwaldzką, Tadeusza Kościuszki, Gimnazjalną,
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Wojska Polskiego, od strony południowej ulicami: Krętą, Tkacką, Kąty, Stolarską, od strony
wschodniej ulicą Szkolną.
Obszar Starego Miasta jest w całości zagospodarowany. W zabudowie rynku dominuje budynek
Ratusza pochodzący z XVII w. wpisany do rejestru zabytków pod poz. A-307, który został
wyremontowany w latach 2009-2013. Jest to budynek z cegły gotyckiej powstały w pierwszej
połowie XV wieku.
Prostokątny rynek otaczają kamienice pochodzące w większości z XIX wieku, pełniące funkcje
usługowe i mieszkaniowe. Stare Miasto, jako centrum komunikacyjne i handlowe miasta
wykazuje znaczącą degradację w sferze infrastruktury drogowej, kanalizacyjnej oraz stanu
technicznego budynków. Zły stan techniczny dróg, brak urządzonych miejsc postojowych oraz od
lat nieremontowane obiekty budowlane i budynki ulegające ciągłej degradacji wpływają
niekorzystanie na estetykę i wizerunek miasta.
Pomimo, iż teren objęty jest ochroną konserwatorską, walory estetyczne i unikatowy charakter
zabytkowej zabudowy starego miasta są zdominowane poprzez postępującą degradację dróg,
budynków oraz nieuporządkowaną architekturę zieleni.
Wzdłuż ulicy Kilińskiego oraz Bernardyńskiej znajdują się liczne obiekty zabytkowe (m.in. domy
przymurowe z przełomu XVIII i XIX wieku, klasztor OO. Bernardynów), obiekty usługowe, siedziba
Cechu Rzemiosł Różnych oraz siedziba LGD (punkt świadczący usługi informacyjne i doradcze dla
przedsiębiorców). Obiekty te swoimi walorami architektonicznymi oraz z uwagi na obecną funkcję
i położenie mogą przyciągać turystów oraz mieszkańców miasta Przeworska. Uległy jednak
degradacji w znacznym stopniu, co sprzyja rozwojowi patologii społecznej. Konieczna jest pilna
ingerencja w celu przywrócenia ich świetności oraz nadania nowych funkcji społecznych,
gospodarczych, kulturalnych, turystycznych i rekreacyjnych.
Na terenie zachodniej części podobszaru usytuowana jest Bazylika p.w. Ducha Świętego.
Jest to jeden z najcenniejszych zabytków na terenie miasta. Budynek kościoła jest murowany
i pochodzi z około 1430-1473 roku, został wyremontowany początkiem XVIII wieku. W 1718 roku
dobudowana została kaplica Grobu Chrystusa, która jest kopią jerozolimskiego Grobu Chrystusa.
Bazylika jest licznie odwiedzana przez turystów. Jest to jedyny obok archikatedry kościół
w archidiecezji przemyskiej posiadający jednocześnie godność bazyliki, kolegiaty i sanktuarium.
Kościół Bożogrobców jest jednym z najcenniejszych zabytków architektury średniowiecznej
w Polsce. W sąsiedztwie Bazyliki znajduje się klasztor Sióstr Miłosierdzia. Został on wzniesiony
w miejscu dawnego szpitala św. Ducha. Budowa została zakończona w roku 1780.
Obecnie w klasztorze znajduje się Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia
oraz przedszkole.
Od wschodu podobszar zamyka zabytkowy Zespół Klasztorny OO. Bernardynów z 1461 roku.
Budynek wybudowany w stylu starogotyckiej architektury sakralnej, z biegiem lat
rozbudowywany i przerabiany.
Oryginalnymi i zarazem bardzo cennymi reliktami architektury militarnej z dawnych czasów są
mury obronne, baszta (obecnie dzwonnica) oraz dwa skrzydła klasztoru: wschodnie i południowe.
Rozpoczęcie prac nad wałami i fosami, a później murami datowane jest na koniec wieku XV.
Klasztor pełnił rolę warowni, stanowił bardzo ważny element systemu obronnego miasta i dawał
schronienie ludności podczas wrogich najazdów.
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Zespół Klasztorny od kilku lat jest systematycznie remontowany przez parafię. Jednak dużych
nakładów wymaga jego otoczenie, tj. mury obronne, schody w kierunku ulicy Gimnazjalnej oraz
plac przed główną bramą obiektu.
W obrębie Placu Mickiewicza znajdują się prawdopodobne relikty najstarszego z 1375 r. kościoła
Św. Katarzyny, przykościelnego cmentarza i starej studni miejskiej. Na tym terenie w 2016 r.
wykonano już wstępne geofizyczne badania georadarowe podłoża placu. Odnaleziono fragmenty
równoległych do siebie murów, znaleziono również jakiś obiekt, który prawdopodobnie jest
dawną studnią.
Na podobszarze znajdują się również zabytkowe mury obronne, pozostałości średniowiecznych
obwarowań miasta z 1512 r. Najlepiej zachowane są odcinki murów przy terenach dwóch
kościołów Bazyliki pw. Ducha Świętego, oraz kościoła i klasztoru O.O. Bernardynów
pw. Św. Barbary. Fragmenty murów znajdują się na ulicach Kazimierzowskiej, Kilińskiego, Tkackiej,
Słowackiego oraz św. Jana.
W centralnej części obszaru usytuowane są również pomniki:
 Pomnik Mickiewicza, Pomnik Chrystusa Króla w Przeworsku – zlokalizowany przy
ul. Kościelnej, na terenie dziedzińca Bazyliki Mniejszej pw. Ducha Świętego,
 Pomnik Konstytucji 3 Maja w Przeworsku – znajdujący się przy ul. Józefa Piłsudskiego,
w sąsiedztwie budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku,
 Pomnik króla Władysława Jagiełły znajdujący się w rynku.
Na niektórych budynkach znajdują się tablice pamiątkowe upamiętniające osoby lub ważne
wydarzenia, są jednak mało widoczne ginące wśród dużej ilości reklam. W zachodniej części
obszaru znajduje się targowisko miejskie, w obrębie którego odbywa się działalność gospodarcza
– głównie handel. Teren targowiska jest utwardzony i zagospodarowany. Od strony południowej
podobszar zamyka rzeka Mleczka (most na ulicy Słowackiego).
Obszary od strony południowej (do ulicy Wąskiej, Tkackiej i Zamkniętej) oraz południowozachodniej (ulica Szkolna, Kąty i Stolarska) są to tereny głównie zabudowy jednorodzinnej,
częściowo z funkcją usługową.
Identyfikacja problemów występujących na podobszarze
Negatywne zjawiska występujące na tym podobszarze to: hałas i zanieczyszczenie powietrza
spowodowane zwiększonym ruchem na drodze wojewódzkiej i krajowej, wysokie ceny najmu
powierzchni pod działalność gospodarczą, brak aktywności społecznej, brak miejsc wypoczynku
i spotkań głównie dla dzieci i młodzieży, brak chęci do zakładania i rozwijania własnej działalności
gospodarczej, starzejące się społeczeństwo, odpływ ludzi młodych, zamierająca oferta handlowa
(mieszkańcy wyjeżdżają na zakupy do większych miast), duży ruch samochodowy, brak dobrych
rozwiązań komunikacyjnych (korki w centrum miasta), brak miejsc parkingowych, zły stan dróg
i chodników, chodniki i przejścia niedostosowane dla osób niepełnosprawnych (co utrudnia
poruszanie się po obszarze), brak oznakowania zabytków i miejsc wartych odwiedzenia, brak
informacji turystycznej i przewodnika, niezagospodarowane centrum miasta, brak elementów
małej architektury i miejsc wypoczynku, uboga oferta gastronomiczna i noclegowa, brak
dostępności dla osób niepełnosprawnych do budynków użyteczności publicznej (brak wind
i podjazdów, schody, wąskie drzwi), degradacja obiektów zabytkowych oraz Starego Miasta, brak
środków na remonty, duża ilość nieestetycznych reklam i szyldów na obiektach zabytkowych.
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Mieszkańcy podobszaru 3 stanowią przede wszystkim osoby starsze oraz osoby o niskich
dochodach. Na jego terenie policja i straż miejska odnotowuje często akty przestępcze. Dostępny
monitoring jest niewystarczający. Infrastruktura techniczna wymaga modernizacji z powodu złego
stanu dróg, chodników i niewystarczającej liczby miejsc parkingowych. W sferze przestrzennofunkcjonalnej dostrzega się potrzebę prac interwencyjnych. Budynki mieszkalne nie są
przystosowane dla osób starszych i niepełnosprawnych. Place zabaw dla dzieci i skwery zieleni nie
spełniają potrzeb mieszkańców. Rynek miejski, który obecnie pełni funkcję parkingu dla
samochodów, powinien być zagospodarowany na cele integracji i aktywizacji społecznej.
Zdaniem mieszkańców włączonych w proces rewitalizacji, w celu zapewnienia poprawy jakości
życia na podobszarze rewitalizacji należałoby:









dopasować ofertę kulturalną do potrzeb finansowych mieszkańców,
poprawić infrastrukturę techniczną, która umożliwi swobodne poruszanie się osobom
starszym i niepełnosprawnym,
zlikwidować parking na rynku miejskim,
zmodernizować place zabaw, skwery i miejsca zieleni,
dokonać remontów zabytkowych obiektów w celu ich zachowania i ochrony przed dalszą
degradacją,
wybudować obwodnicę miasta w celu odciążenia centrum miasta od ruchu
samochodowego,
obniżyć ceny najmu powierzchni, wygospodarować wolne przestrzenie pod działalność
gospodarczą,
stworzyć warunki do podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej, zwiększyć
liczbę kamer miejskich.

Potencjały podobszaru
Zaobserwowane potencjały podobszaru to: bardzo atrakcyjna lokalizacja – na skrzyżowaniu drogi
wojewódzkiej i krajowej, bliskość autostrady, duża liczba obiektów zabytkowych, piękny rynek
i Ratusz z wieżą widokową, zabytki architektury sakralnej, niezbadane ruiny Kościoła Św.
Katarzyny (które stwarzają możliwość zwiększenia ruchu turystycznego i rekreacyjnego,
poszerzenia oferty spędzania czasu wolnego przez mieszkańców, a także zwiększenia poczucia
tożsamości mieszkańców z miejscem zamieszkania), boisko MOSiR, aktywne kluby sportowe
zrzeszające młodzież, miejska Biblioteka Publiczna z bogatą ofertą książek, akcji, konkursów i
spotkań, aktywnie działające: Teatr „U Julka”, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Lokalna Grupa
Działania Dorzecze Mleczki.

Podobszar rewitalizacji nr 4
Charakterystyka podobszaru
Podobszar rewitalizacji nr 4 obejmuje teren ulicy Gorliczyńskiej. Jest to obszar niewielki pod
względem powierzchni (18ha) i liczby mieszkańców (6 osób). Teren ten jest obecnie
nieużytkowany i w większości niezagospodarowany. Położony jest wzdłuż ulicy Gorliczyńskiej,
która stanowi jednocześnie północną granicę miasta. Od południa jego granicę stanowi Potok
Mirociński.
Część tego obszaru została wyznaczona, jako tereny inwestycyjne miasta.
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Przez teren ten przebiega linia kolejowa nr 68 relacji Lublin-Przeworsk. Znajduje się on w bliskim
sąsiedztwie autostrady, co wpływa na brak komfortu mieszkańców, spowodowany dużym
natężeniem hałasu. Jego potencjałem jest dobre połączenie komunikacyjne i duża przestrzeń
do zagospodarowania pod działalność gospodarczą.
Na podobszarze nie występują zabytki wpisane do rejestru zabytków Podkarpackiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Identyfikacja problemów występujących na podobszarze
Problemem na tym obszarze jest zupełny brak działalności gospodarczej i miejsc pracy.
Osoby mieszkające na tym obszarze to głównie osoby starsze. Młodsi mieszkańcy wyemigrowali,
gdyż jest to teren położony na obrzeżach miasta i nieatrakcyjny, jako miejsce do życia.
Status społeczny mieszkańców jest również niższy niż na terenie pozostałej części miasta z uwagi
na położenie – jest to obszar graniczący z terenami wiejskimi i warunki życia są tam zbliżone do
warunków panujących na obszarach wiejskich.
Występowanie stanu kryzysowego na obszarze 4 związane jest z małą liczbą zarejestrowanych
podmiotów gospodarczych. Znaczna powierzchnia terenów niezagospodarowanych
i zdegradowanych, bliskość autostrady i kolei oraz budowa zachodniej części obwodnicy miasta,
stanowi potencjał w rozwoju gospodarczym obszaru nr 4. Teren jest obszarem odpowiednim pod
działalność gospodarczą i należy podjąć działania mające na celu powstanie nowych
przedsiębiorstw i miejsc pracy.
Podobszar rewitalizacji cechuje się niewystarczającym wyposażeniem w infrastrukturę
techniczną. Na jego terenie brakuje chodników dla pieszych oraz ścieżek rowerowych, co
uniemożliwia swobodne przemieszczanie się mieszkańców po podobszarze. Codzienne
funkcjonowanie utrudnione jest również ze względu na duży ruch samochodów, generujący
wysoki poziom hałasu i zanieczyszczenie środowiska. Dodatkowo zły stan techniczny dróg, brak
parkingów czy podjazdów dla osób niepełnosprawnych obniżają jakość życia mieszkańców i
wpływają na pogłębienie się stanu kryzysowego na obszarze rewitalizacji.
Podobszar 4 cechuje się również brakiem terenów rekreacyjnych. Na jego obszarze brakuje
skwerów czy parków, w których mieszkańcy mogliby spędzać czas wolny. Dostrzegalny jest
również brak placów zabaw dla dzieci.
W celu zapewnienia poprawy jakości życia, planowana interwencja powinna obejmować:




organizację działań z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej, stworzenie warunków
dla podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej,
rozwój gospodarczy poprzez zagospodarowanie terenów zdegradowanych,
powstanie terenów zieleni, budowę chodników i ścieżek rowerowych, montaż elementów
małej architektury, w tym ławek, koszy na śmieci itd.

Podobszar rewitalizacji nr 5
Charakterystyka podobszaru
Podobszar rewitalizacji nr 5 obejmuje teren pokolejowy usytuowany w sąsiedztwie linii kolejowej
wąskotorowej Przeworsk-Dynów, ulicy Głębokiej (która jest terenem typowo przemysłowym) oraz
cmentarza przy ul. Pod Rozborzem. Obszar zajmuje zaledwie 21 ha i jest niezamieszkały. Na terenie
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tym znajdują się zabytkowe obiekty kolei wąskotorowej (lokomotywownia i magazyn) oraz place
składowe.
Na podobszarze zlokalizowane są następujące zabytki wpisane do rejestru zabytków
Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:
Tabela 37 Lista zabytków na Podobszarze rewitalizacji 5

Zespół kolejki wąskotorowej.
Lokomotywownia
Zespół kolejki wąskotorowej. Magazyn

Dynowska

A-463 z dnia 30.09.1991r.

Dynowska

A-463 z dnia 30.09.1991r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie rejestru zabytków Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków.

Identyfikacja problemów występujących na podobszarze
Problemem na tym podobszarze jest zupełny brak działalności gospodarczej i miejsc pracy.
Z uwagi na usytuowanie (teren nieoświetlony, na uboczu z dala od gęstej zabudowy), obszar ten
jest często uczęszczany przez osoby ze środowisk patologicznych oraz młodzież, która spotyka się
na tym obszarze (zwłaszcza w godzinach wieczornych i nocnych), spożywa alkohol i urządza
awantury. Teren jest zaniedbany (chwasty, śmieci), a budynki należące do kolei wąskotorowej
z uwagi na bardzo zły stan techniczny wymagają natychmiastowej interwencji.
Ze względu na wysoki poziom degradacji obszaru (tj. zaniedbane obiekty, działki zarośnięte
chwastami), teren wymaga kompleksowego zagospodarowania. Obszar cechuje się również
niskim poziomem infrastruktury technicznej. Niska jakość infrastruktury drogowej wpływa
na postępującą degradację tego obszaru. W jego obrębie nie funkcjonują zakłady pracy.
Ze względu
na zagospodarowanie obszaru, jego rozwój można inspirować poprzez racjonalne
zagospodarowanie obiektów kolei wąskotorowej. Obiekty te pozwoliłyby na stworzenie nowych
miejsc pracy, w których zatrudnienie mogliby znaleźć mieszkańcy z obszaru rewitalizacji.
Brak oświetlenia w miejscach publicznych sprzyja popełnianiu przestępstw i wykroczeń, co
wpływa na niski poziom zainteresowania mieszkańców podobszarem 5. Rozwój podobszaru
rewitalizacji na cele aktywizacji społecznej nastąpić może poprzez zagospodarowanie istniejących
obiektów kolei wąskotorowej np. na cele kulturalno-edukacyjne lub na potrzeby stworzenia
zakładów pracy. Dostrzega się również potrzebę zaadaptowania części terenów na rozbudowę
cmentarza komunalnego zlokalizowanego na podobszarze rewitalizacji.
W celu zapewnienia poprawy jakości życia, planowana interwencja powinna obejmować:








zaadaptowanie terenów pokolejowych na rozwój zakładów pracy,
zagospodarowanie obiektów kolei wąskotorowej,
poprawę stanu infrastruktury technicznej i drogowej,
modernizację obiektów,
zagospodarowanie terenu na cmentarz komunalny,
zwiększenie bezpieczeństwa (monitoring),
adaptację istniejących budynków na potrzeby budownictwa wielorodzinnego (mieszkania
socjalne oraz komunalne).
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Potencjały podobszaru
Potencjałem tego terenu jest dobre połączenie komunikacyjne i duża przestrzeń
do zagospodarowania pod działalność gospodarczą, którą można częściowo oprzeć na
działalności kolei wąskotorowej. Niezbędne jest podjęcie działań mających na celu rewitalizację
tych terenów, wzmożenie ruchu turystycznego związanego z funkcjonowaniem kolei
wąskotorowej oraz powstanie nowych przedsiębiorstw i miejsc pracy. Potencjałem, który
wspomógłby rozwój gospodarczy obszaru, jest również bliskość drogi wojewódzkiej nr 835 oraz
autostrady.
Należy dodać, iż mimo, że w obecnej perspektywie finansowej (do roku 2022) na terenie
podobszaru 5 nie jest planowany żaden projekt, na okres po roku 2022 planuje się realizację
projektów związanych z budownictwem wielorodzinnym (mieszkania socjalne oraz komunalne)
oraz projektu związanego z zagospodarowaniem obiektów pokolejowych (kolej wąskotorowa).

Podobszar rewitalizacji nr 6
Charakterystyka podobszaru
Podobszar rewitalizacji nr 6 obejmuje teren ulicy Kasztanowej – od strony północnej (budynki
od 1 do 1D), ulicy Niepodległości – od strony wschodniej (budynki numer 18, 18A, 22 i 24) oraz
ulicy Studziańskiej od strony zachodniej (budynek nr 1). Obszar zajmuje 7 ha, zaś liczba
mieszkańców wynosi 52 osoby i są to głównie mieszkańcy mieszkań socjalnych. Jest to teren
usytuowany blisko centrum miasta oraz drogi krajowej nr 19. Na terenie tym zlokalizowane
są głównie budynki wielorodzinne (mieszkania socjalne) oraz usługowe i handlowe (sklepy,
zakłady usługowe).
Na podobszarze nie występują zabytki wpisane do rejestru zabytków Podkarpackiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Identyfikacja problemów występujących na podobszarze
Przy ulicy Kasztanowej mieszczą się Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Fundację
Wzrastanie, która zakupiła zdegradowane obiekty (m.in. po szpitalu) i w części je
zagospodarowała. Część obiektów jest w trakcie remontu, część jest w bardzo złym stanie
technicznym i wymaga natychmiastowych nakładów.
Budynki wielorodzinne przy ulicy Kasztanowej to lokale socjalne (które są w złym stanie
technicznym - ich modernizacja jest konieczna ze względu na zagrożenie zdrowia lokatorów),
częściowo zamieszkiwane przez osoby o niskim statusie społecznym, bezrobotne i z różnymi
problemami (ubóstwo, przemoc, alkoholizm), co jest głównym problemem społecznym na tym
obszarze. Problem stanowi również zły stan techniczny budynków, brak infrastruktury
rekreacyjnej i sportowej, brak możliwości zagospodarowania czasu wolego i niewystarczająca
liczba miejsc pracy.
Mieszkańcy podobszaru rewitalizacji to osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej
z powodu ubóstwa i alkoholizmu. To również osoby pozostające bez stałego zatrudnienia.
Na podobszarze rewitalizacji znajdują się obiekty wymagające ponownego zagospodarowania,
tj. budynek po mleczarni czy teren po nieistniejącym szpitalu. Na terenie podobszaru
nr 6 zdiagnozowano niską jakość terenów zieleni. Brakuje również miejsc wypoczynkowych dla
seniorów oraz przeznaczonych na zabawę dla dzieci i młodzieży.
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W sferze technicznej odnotowano stan kryzysowy, który związany jest z niską jakością
infrastruktury technicznej. Zły stan dróg, brak ścieżek rowerowych i parkingów oraz chodniki
uniemożliwiające swobodne poruszanie się osobom starszym i niepełnosprawnym. Również brak
komunikacji miejskiej wpływa na obniżenie warunków życiowych mieszkańców podobszaru
rewitalizacji.
Z powodu braku monitoringu miejskiego, na podobszarze rewitalizacji policja i straż miejska
odnotowuje często akty przestępcze.
W toku konsultacji społecznych zgłoszono, iż w celu zapewnienia poprawy jakości życia,
planowana interwencja powinna obejmować:





modernizację budynków socjalnych,
zagospodarowanie budynku po mleczarni i terenu po nieistniejącym szpitalu,
montaż monitoringu miejskiego,
powstanie placu zabaw dla dzieci i terenu wypoczynkowego dla seniorów.

Potencjały podobszaru
Potencjały obszaru to: dobry układ komunikacyjny, bliskość centrum miasta, aktywna działalność
Fundacji Wzrastanie i Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Podsumowanie zidentyfikowanych problemów i potencjałów na obszarze rewitalizacji
W wyniku przeprowadzone pogłębionej diagnozy poszczególnych podobszarów rewitalizacji
w oparciu o partycypację społeczną (spotkania, ankietyzacja, wywiady), zdiagnozowano problemy
i potencjały, które zostały usystematyzowane dla całego obszaru rewitalizacji w poniższej tabeli.
Tabela 38 Zdiagnozowane problemy i potencjały na obszarze rewitalizacji - podsumowanie

Zdiagnozowane problemy

Potencjały
Sfera społeczna


















Starzejące się społeczeństwo,
Ujemny przyrost naturalny,
Niski udział ludności w wieku, przedprodukcyjnym
i produkcyjnym,
Wysoki poziom bezrobocia,

Brak działań ukierunkowanych na aktywizację
bezrobotnych,

Duża liczba rodzin korzystająca ze świadczeń pomocy
społecznej z powodu ubóstwa i patologii społecznych, 
Dziedziczenie patologii społecznych,
Duża liczba osób z niepełnosprawnościami,
Brak aktywności społecznej,
Niski poziom bezpieczeństwa publicznego,
Brak usług społecznych kierowanych do osób
starszych.
Sfera gospodarcza
Niska aktywność gospodarcza, mała liczba nowo

powstających zakładów pracy,
Wysokie ceny najmu powierzchni,
Zły stan techniczny obiektów, niedostosowanie do
prowadzenia działalności gospodarczej,

Niskie dochody mieszkańców,

Zaplecze sportowe i rekreacyjne (obiekty
MOSiR),
Działalność MOSiR oraz klubów
sportowych,
Działalność placówek oświatowych
i organizacji pozarządowych.

Dostępność niezagospodarowanych
obiektów i terenów mogących służyć jako
baza do podejmowania działalności
gospodarczej,
Korzystne położenie (droga krajowa,
wojewódzka, bliskość autostrady, kolei)
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Zdiagnozowane problemy
Potencjały
Brak systemu zachęt i motywacji do podejmowania
działalności gospodarczej,
Niska jakość oferty handlowej i usługowej.
Sfera przestrzenno-funkcjonalna
Niezagospodarowane obiekty (np. po cukrowni, przy
stacji PKP, po szpitalu),
Brak miejsc parkingowych,
Zły stan infrastruktury drogowej,
Brak obwodnicy, wzmożony ruch samochodowy na
drodze krajowej, wojewódzkiej i w centrum miasta,
Zły stan techniczny i wizualny budynków (w tym
 Korzystne położenie (droga krajowa,
obiektów zabytkowych, budynków wielorodzinnych),
wojewódzka, bliskość autostrady, kolei),
Brak komunikacji publicznej (skomunikowania
 Wolne tereny inwestycyjne,
niektórych podobszarów rewitalizacji z centrum
 Lokalizacja obiektów użyteczności
miasta),
publicznej, ochrony zdrowia, usługowoBrak monitoringu,
handlowych, kulturowych, sportowych
i rekreacyjnych,
Brak terenów wypoczynku oraz placów zabaw dla
dzieci,
 Korzystne położenie komunikacyjne,
Niewystarczająca ilość terenów zielonych,
 Lokalizacja dużej liczby obiektów mających
znaczenie kulturowe i historyczne, duża
Bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych,
liczba obiektów zabytkowych,
Brak dobrych rozwiązań komunikacyjnych (korki w
 Lokalizacja żywego skansenu – Pastewnika.
centrum miasta),
Brak oznakowania zabytków, oferty dla turystów,
Niezagospodarowane centrum miasta, nieład
architektoniczny, postępująca degradacja
zabytkowych obiektów,
Uboga oferta gastronomiczna i noclegowa,
Duża ilość nieestetycznych reklam i szyldów.
Sfera środowiskowa
Brak terenów zieleni,
Brak świadomości ekologicznej mieszkańców,
 Walory przyrodnicze – starorzecze Mleczki,
Duże zanieczyszczenie powietrza (przekroczenie ilości
zabytkowy park,
dopuszczalnych zanieczyszczeń),
 Dbałość mieszkańców o przydomowe
Duży ruch samochodowy i hałas komunikacyjny,
ogródki i podwórka.
Uciążliwości związane z nieprzyjemnymi zapachami
z oczyszczalni ścieków,
Zanieczyszczenie i zaśmiecenie rzeki Mleczki.

Źródło: opracowanie własne.

W wyniku szczegółowej analizy problemów i potencjałów, zostały zdiagnozowane potrzeby
determinujące skalę i zakres działań rewitalizacyjnych.
Kompleksowa klasyfikacja potrzeb rewitalizacyjnych w zakresie pokonywania zjawisk kryzysowych
przedstawia się następująco:
1. W sferze społecznej:
a) Przeciwdziałanie bezrobociu i ubóstwu – poprzez zwiększenie możliwości zatrudnienia
(organizacja szkoleń i staży) oraz motywację do zakładania własnych działalności
gospodarczych;
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b) Aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych – poprzez zwiększenie możliwości
korzystania z usług opiekuńczych oraz zapewnienie możliwości aktywnego spędzania
czasu wolnego;
c) Zapewnienie dostępu do usług publicznych i oferty kulturalnej – poprzez racjonalne
zagospodarowanie przestrzeni publicznej (drogi, place).

2. W sferze gospodarczej:
a) Tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego – poprzez zagospodarowanie przestrzeni
publicznych oraz obiektów pod działalność gospodarczą;
b) Wspieranie działalności gospodarczych – poprzez realizację programów wspierających
nowe przedsiębiorstwa (dotacje), poradnictwo oraz ułatwienia formalno-prawne.
3. W sferze przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej:
a) Zapewnienie dostępu do infrastruktury – poprzez poprawę stanu technicznego
podstawowej infrastruktury komunalnej, budowę i remonty infrastruktury sportowej,
kulturalnej, rekreacyjnej i komunalnej (w tym drogi, place i parkingi);
b) Zatrzymanie procesu degradacji obiektów – poprzez wykonanie remontów obiektów
i przywrócenie ich funkcji (głównie społecznych i mieszkaniowych);
c) Uporządkowanie przestrzeni publicznych – poprzez dostosowanie infrastruktury dla
potrzeb osób niepełnosprawnych.
4. W sferze środowiskowej:
a) Zwiększenie i uporządkowanie terenów zieleni;
b) Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację oczyszczalni ścieków;
c) Ograniczenie ruchu samochodowego w centrum miasta (głównie podobszar nr 3).
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11. Wizja wyprowadzenia obszaru rewitalizacji ze stanu
kryzysowego (planowany efekt rewitalizacji)
Wizja obszaru rewitalizacji jest opisem planowanego stanu, który zakłada się osiągnąć w czasie
trwania Gminnego Programu Rewitalizacji. Wizję wyznacza się na podstawie: przeprowadzonej
analizy społeczno-gospodarczej, wyznaczenia obszarów zdegradowanych oraz zdiagnozowania
zjawisk kryzysowych. Ponadto, uwzględnione powinny zostać także dane jakościowe, uzyskane
w wyniku przeprowadzenia konsultacji społecznych. Dążenie do osiągnięcia docelowego stanu,
wyznaczonego w wizji powinno prowadzić do ożywienia społeczno-gospodarczego oraz
zmniejszenia skali występowania wykazanych w diagnozie zjawisk kryzysowych.
Wizja stanowi opis stanu docelowego obszaru rewitalizacji, będącego odpowiedzią
na zdiagnozowane problemy, potencjały oraz potrzeby rewitalizacyjne. Zjawiska kryzysowe zostały
zdiagnozowane w wyniku aktywnego udziału interesariuszy w konsultacjach społecznych.
Partycypacja społeczna wpływa na prawidłowość wyznaczonych problemów, których rozwiązanie
zostało przedstawione w wizji dla obszaru rewitalizacji.
Proponowana wizja wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego brzmi
następująco:

Obszar rewitalizacji to miejsce bezpieczne, charakteryzujące
się wysokim potencjałem gospodarczym, na którym
rozwiązane zostały problemy społeczne, a zjawisko
wykluczenia społecznego zostało zminimalizowane.
Dzięki przeprowadzonym przedsięwzięciom
zagospodarowane zostały przestrzenie publiczne, a budynki
mieszkalne są bezpieczne i estetyczne.
Sformułowanie wizji w ten sposób pozwoli na rozwiązanie zdiagnozowanych problemów.
Zaplanowany proces rewitalizacji przewiduje działania w głównych aspektach funkcjonowania
miasta, tj. społeczeństwo, gospodarka i przestrzeń. Wizja została wyznaczona zarówno
na podstawie szczegółowej diagnozy, analizy wskaźnikowej, ale także konsultacji społecznych,
lokalnych problemów oraz lokalnych potencjałów.
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12. Cele rewitalizacji i kierunki działań
Zdiagnozowane w Gminnym Programie Rewitalizacji problemy powinny zostać zminimalizowane
dzięki realizacji celów i kierunków działań rewitalizacji. Działania na wyznaczonym obszarze
zostały zaplanowane w sposób kompleksowy. Oznacza to, że wszystkie cele uzupełniają się
wzajemnie a ich realizacja wpłynie zarówno na lokalną społeczność, jak i lokalną gospodarkę oraz
przestrzeń. Rewitalizacja powinna przyczynić się przede wszystkim do wzrostu aktywności
społecznej i zawodowej mieszkańców. Jednak w realizacji celu nadrzędnego niezbędne będzie
podejmowanie działań w pozostałych sferach, analizowanych na etapie niniejszego dokumentu.
Należy przede wszystkim zwrócić uwagę na zasadę zrównoważonego rozwoju, co oznacza
kompleksowe ujęcie problemów występujących na wyznaczonym obszarze. Charakterystyka
konkretnych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych znajduje się w rozdziale:
Lista planowanych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
Na poniższym rysunku przedstawiono strukturę zaplanowanych rezultatów Gminnego Programu
Rewitalizacji.
Rysunek 11 Struktura zaplanowanych rezultatów

Wizja
Cel główny
Obszary strategiczne
sfera społeczna

sfera gospodarcza

sfera przestrzenna

sfera środowiskowa

Kierunki działań
Projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne
Źródło: opracowanie własne

Cel główny Gminnego Programu Rewitalizacji sformułowany został na podstawie zdiagnozowanych
problemów i analizy potrzeb rewitalizacyjnych, co oznacza, że pozostaje w korelacji
z zaprezentowaną powyżej wizją wyprowadzania obszaru rewitalizacji z sytuacji kryzysowej.
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Zapobieganie wykluczeniu społecznemu
mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez
minimalizowanie przyczyn sytuacji
kryzysowej.
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13. Rekomendowane kierunki interwencji
Poniżej zaprezentowano cel główny oraz kierunki działań Gminnego Programu Rewitalizacji, które
należy osiągnąć, aby minimalizować przyczyny występowania zjawisk kryzysowych.
Zaproponowane kierunki działań wynikają ze zdiagnozowanych problemów, potencjałów oraz
potrzeb rewitalizacyjnych, taki jak m.in.: przeciwdziałanie bezrobociu i ubóstwu, aktywizacja osób
starszych i niepełnosprawnych , tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego, zapewnienie
dostępu do infrastruktury, uporządkowanie przestrzeni publicznych, czy ograniczenie emisji
zanieczyszczeń.
Tabela 39 Cel główny oraz kierunki działań

Cel główny: Zapobieganie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez
minimalizowanie przyczyn sytuacji kryzysowej.
SFERA SPOŁECZNA
KIERUNKI DZIAŁAŃ
1.1. Zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez wzbogacenie oferty kulturalnej
1.2. Aktywizacja osób wykluczonych społecznie
1.3. Dostosowanie oferty kulturalno-rekreacyjnej do potrzeb lokalnej społeczności
1.4. Budowa systemu wspierania osób starszych
SFERA GOSPODARCZA
KIERUNKI DZIAŁAŃ
2.1. Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
2.2. Aktywizacja edukacyjna i zawodowa mieszkańców
2.3. Stworzenie otoczenia przyjaznego przedsiębiorcom
SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA
KIERUNKI DZIAŁAŃ
3.1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznych i renowacja obiektów zabytkowych
3.2. Poprawa warunków mieszkaniowych na obszarze rewitalizacji
3.3. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji
SFERA ŚRODOWISKOWA
4.1. Ograniczenie procesu przedostawania się niebezpiecznych substancji do wody i gleby
4.2. Poprawa stanu technicznego i efektywności energetycznej budynków mieszkalnych
4.3. Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej
Źródło: opracowanie własne.

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY MIEJSKIEJ PRZEWORSK NA LATA 2016-2022
132 | S t r o n a

14. Lista planowanych projektów i przedsięwzięć
rewitalizacyjnych
Nabór projektów rewitalizacyjnych
W toku prac na Gminnym Programem Rewitalizacji w oparciu o zasadę partycypacji społecznej
zaplanowane zostały projekty rewitalizacyjne. Zdefiniowano 4 projekty główne (tj. takie, bez
których realizacja programu nie powiodłaby się i nie byłoby możliwe wyprowadzenie obszaru
z sytuacji kryzysowej) oraz 5 projektów uzupełniających.
W dniach od 13 lutego do 13 marca br. przeprowadzono otwarty nabór przedsięwzięć
rewitalizacyjnych.
Informacja o naborze została upubliczniona na tablicach ogłoszeń, na stronie internetowej
Urzędu Miasta (link: http://przeworsk.um.gov.pl/gpr/2262-nabor-fiszek-projektowych), w
Biuletynie
Informacji
Publicznej
(link:
http://www.przeworsk.bip.info.pl/dokument.php?iddok=4793&idmp=622&r=r).
Dodatkowo wysłano 80 zaproszeń do złożenia propozycji projektu do interesariuszy rewitalizacji.
Nabór prowadzony był w oparciu o regulamin naboru fiszek, którego najważniejsze zapisy
przytoczono poniżej.
§3
Cel i charakter naboru
1. Celem naboru jest wybór projektów, które zostaną wpisane do Gminnego Programu Rewitalizacji dla
Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022.
2. Beneficjenci projektów będą mogli aplikować o środki na ich realizację m.in. z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.
3. Jeżeli projekty będą miały inne źródła finansowania niż z RPO WP na lata 2014-2020, a będą mieć
charakter rewitalizacyjny, również mogą zostać zgłoszone do Gminnego Programu Rewitalizacji.
4. Zamieszczenie projektu w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata
2016-2022 nie oznacza przyznania dofinansowania na jego realizację, lecz oznacza umożliwienie
ubiegania się o dofinansowanie w konkursach organizowanych przez podmioty dysponujące środkami.
§6
Zakres przedmiotowy naboru
1. Nabór dotyczy projektów społecznych, inwestycyjnych lub integrujących działania inwestycyjne
z działaniami społecznymi, prowadzonych we współpracy z lokalną społecznością, dotyczących m.in.:
a. przestrzeni publicznej,
b. obiektów użyteczności publicznej,
c. działań prowadzących do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów,
d. modernizacji, renowacji części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych,
e. lokalnej infrastruktury społecznej takiej jak: placówki oferujące wsparcie dla dzieci i młodzieży,
obiekty rekreacyjne, obiekty, w których świadczone są usługi służące aktywizacji społecznej
i zawodowej mieszkańców, obiekty wielofunkcyjne, w których łączone są różne funkcje
społeczne, obiekty wsparcia dla seniorów, itp.,
f. infrastruktury i działalności kulturalnej,
g. budowy i modernizacji małej architektury (chodniki, ścieżki rowerowe, place zabaw itp.),
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h. wzmocnienia
konkurencyjności
przedsiębiorstw
poprzez
m.in.
promowanie
przedsiębiorczości, tworzenie infrastruktury otoczenia biznesu,
i. wspierania gospodarki niskoemisyjnej we wszystkich sektorach poprzez m.in. promowanie
efektywności energetycznej, wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii,
j. zachowania i ochrony środowiska naturalnego oraz wsparcia efektywnego gospodarowania
zasobami poprzez m.in. ochronę dziedzictwa naturalnego i kulturowego, przedsięwzięcia
mające na celu poprawę jakości środowiska miejskiego, zmniejszenie zanieczyszczenia
powietrza,
k. promowania wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcia mobilności pracowników poprzez
m.in. rozwój potencjałów endogenicznych miasta, podejmowanie inicjatyw na rzecz
zatrudnienia oraz mobilności pracowników, integrację na rynku pracy ludzi młodych,
l. wspierania włączenia społecznego i walki z ubóstwem poprzez m.in. ułatwienie dostępu do
usług opieki zdrowotnej i usług społecznych, wspieranie gospodarki społecznej
i przedsiębiorstw społecznych,
m. inwestowania w edukację i umiejętności poprzez m.in. zapewnienie równego dostępu do
dobrej jakości edukacji, wsparcie procesów uczenia się przez całe życie, dostosowanie form
kształcenia do potrzeb rynku pracy,
n. poprawy dostępności infrastruktury dla osób niepełnosprawnych,
o. innych działań dotyczących ożywienia obszaru rewitalizacji.
2. Wszystkie zgłoszone projekty powinny przyczyniać się do rozwiązywania lokalnych problemów
społecznych i/lub gospodarczych i/lub przestrzennych.
3. Projekty winny być zlokalizowane na obszarze objętym rewitalizacją.
4. Poza obszarem rewitalizowanym mogą być realizowane projekty, wyłącznie, jeżeli wynika to z ich
specyfiki, np. inicjatywy społeczne skierowane na aktywizację zawodową mieszkańców obszaru
rewitalizacji. W takim wypadku należy przedstawić szczegółowe uzasadnienie konieczności realizacji
projektu poza obszarem rewitalizacji.
§7
Podmioty uprawnione oraz wyłączone z ubiegania się o wybór projektu
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 projekty mogą składać wszystkie podmioty, działające na terenie Miasta
Przeworska:
a. jednostki organizacyjne gminy,
b. instytucje kultury,
c. osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi: przedszkola oraz inne formy
wychowania przedszkolnego, szkoły (podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne,
policealne), placówki służące wyrównywaniu szans oraz inne podmioty działające na
podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
d. publiczne i niepubliczne szkoły wyższe,
e. spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y,
f. przedsiębiorcy,
g. instytucje rynku pracy,
h. organy administracji rządowej i samorządowej,
i. zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym i niepublicznym systemie ochrony zdrowia,
j. grupowe lub indywidualne praktyki lekarskie i pielęgniarskie, prowadzące działalność
w publicznym i niepublicznym systemie ochrony zdrowia,
k. organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
l. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie,
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m. inne podmioty, jeżeli nie podlegają wykluczeniu zgodnie z ust. 2.
2. Podmioty podlegające wykluczeniu na podstawie art. 207 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. nr 1870 z późn. zm.) nie mogą uczestniczyć w niniejszym
naborze.
3. W naborze mogą uczestniczyć osoby fizyczne.
§9
Wybór projektów
1. Spośród zgłoszonych projektów wybrane zostaną te, które spełnią wszystkie kryteria dostępu:
a. zlokalizowane są na terenie obszaru rewitalizacji – zgodnie z mapą stanowiącą załącznik nr 1
do regulaminu,
b. zlokalizowane są poza obszarem rewitalizacji, jeżeli wynika to z ich specyfiki (np. inicjatywy
społeczne skierowane na aktywizację zawodową mieszkańców obszaru rewitalizacji) oraz
przedstawiono szczegółowe uzasadnienie konieczności realizacji projektu poza obszarem
rewitalizacji,
c. wnioskodawcy zgłaszający projekt:
 w przypadku projektów inwestycyjnych – dysponują nieruchomością, której będzie
dotyczył projekt w rozumieniu ustawy Prawo budowlane,
 w przypadku projektów nieinwestycyjnych – planują realizację projektu samodzielnie
lub we współpracy z innym podmiotem,
d. wnioskodawca złoży odpowiednio wypełniony formularz projektu,
e. wnioskodawca deklaruje udział wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% całkowitej
wartości projektu. W przypadku projektów nieinwestycyjnych do wkładu własnego zaliczany
jest również wkład niefinansowy.
2. Kryteria dostępu oceniane są na zasadzie spełnia/nie spełnia.
3. Projekty, które spełnią wszystkie kryteria dostępu określone w ust. 1 ocenione zostaną pod kątem
następujących kryteriów merytorycznych:
a. odpowiadają na jeden lub kilka problemów zidentyfikowanych w dokumencie pn. Diagnoza
i delimitacja obszaru zdegradowanego (http://www.przeworsk.bip.info.pl/plik.php?id=7059),
b. wnioskodawca deklaruje realne źródła finansowania. W przypadku zadeklarowania jako źródło
finansowania środków w postaci dotacji, wnioskodawca zobowiązany jest wskazać konkretne
źródło,
c. projekt jest wykonalny,
d. wnioskodawca przedstawi wiarygodne założenia dotyczące efektów projektu w przyszłości,
e. w przypadku projektów inwestycyjnych – wnioskodawca deklaruje realne źródła finansowania
powstałej infrastruktury.
4. Po przeprowadzeniu oceny merytorycznej projekty utworzą listę, która zostanie przeniesiona do
Programu. Jednocześnie zastrzega się możliwość dostosowania listy do ostatecznego kształtu
Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022.
5. Burmistrz Miasta Przeworska może zwrócić się do wnioskodawcy o uzupełnienie lub wyjaśnienie
przedłożonego formularza projektu.
6. Wybór projektu nie ma charakteru decyzji administracyjnej i wnioskodawcy nie służy odwołanie. „

W wyniku naboru, instytucje prowadzące działalność na obszarze rewitalizacji złożyły 23
propozycje projektów, których zestawienie przedstawia poniższa tabela.
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Tabela 40 Zestawienie złożonych propozycji projektów rewitalizacyjnych

Lp.

Tytuł projektu

1

Projekt pt. Rewitalizacja Terenów Rekreacyjnych Ranczo
(działka nr 3357)

2

Projekt pt. Rewitalizacja Przeworskich Podziemi

3

Projekt pt. Rewitalizacja Kotłowni ZPO Vistula Przeworsk

4

Projekt pt. Budowa Domu Pogodnej Starości całodobowego

5

Projekt pt. Rewitalizacja obszaru po nieczynnej kotłowni
cukrownianej z przeznaczeniem na inkubator
technologiczny

6

7

8

9

Projekt pt. Rewitalizacja byłego budynku Poczty Polskiej
polegająca na zmianie sposobu użytkowania budynku o
funkcji: pozostałe budynku niemieszkalne na budynek
mieszkalny wielorodzinny (12 lokali mieszkalnych, wraz
z jego rozbudową i nadbudową
Projekt pt. Rewitalizacja budynku mieszkalnegowielorodzinnego polegająca na termomodernizacji
budynku, budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej,
odwodnieniu i izolacji ścian fundamentowych oraz
remoncie dachu
Projekt pt. Rewitalizacja budynku mieszkalnoużytkowego polegająca na wykonaniu izolacji
przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, remoncie
elewacji wraz z balkonami i wymianą stolarki okiennej i
drzwiowej
Projekt pt. Rewitalizacja budynku mieszkalnoużytkowego polegająca na przeprowadzeniu remontu
elewacji wraz z balkonami, wymiany stolarki okiennej i
drzwiowej, przebudowy kominów, wymiany poszycia
dachu, budowy przyłącza gazowego, budowy

Uzasadnienie wyboru projektu
Wnioskodawca nie ma prawa do dysponowania
nieruchomością, nie zadeklarował wkładu własnego
i realnych źródeł finansowania.
Projekt nie jest wykonalny – nie zostały rozpoczęte
działania związane z uzyskaniem dokumentacji
technicznej i odpowiednich pozwoleń.
Wnioskodawca nie ma prawa do dysponowania
nieruchomością, nie określił wartości projektu, nie
zadeklarował wkładu własnego i realnych źródeł
finansowania.
Projekt nie jest wykonalny – nie zostały rozpoczęte
działania związane z uzyskaniem dokumentacji
technicznej i odpowiednich pozwoleń.
Wnioskodawca nie ma prawa do dysponowania
nieruchomością, nie zadeklarował wkładu własnego
i realnych źródeł finansowania.
Projekt nie jest wykonalny – nie zostały rozpoczęte
działania związane z uzyskaniem dokumentacji
technicznej i odpowiednich pozwoleń.
Wnioskodawca nie ma prawa do dysponowania
nieruchomością, nie zadeklarował wkładu własnego
i realnych źródeł finansowania.
Projekt nie jest wykonalny – nie zostały rozpoczęte
działania związane z uzyskaniem dokumentacji
technicznej i odpowiednich pozwoleń.
Wnioskodawca nie ma prawa do dysponowania
nieruchomością, nie zadeklarował wkładu własnego
i realnych źródeł finansowania.
Projekt nie jest wykonalny – nie zostały rozpoczęte
działania związane z uzyskaniem dokumentacji
technicznej i odpowiednich pozwoleń.

Wnioskodawca wycofał złożoną fiszkę projektową

Wnioskodawca wycofał złożoną fiszkę projektową

Wnioskodawca wycofał złożoną fiszkę projektową

Wnioskodawca wycofał złożoną fiszkę projektową
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Lp.

10
11
12
13
14
15

16
17

18

19

20
21
22
23

Tytuł projektu
wewnętrznej instalacji gazowej oraz wewnętrznej
instalacji C.O.
Projekt pt. Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na
kanalizację sanitarną i deszczową
Projekt pt. Rozbudowa i przebudowa budynku
dydaktycznego Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
im. Mieczysława Karłowicza w Przeworsku
Projekt pt. Boisko szkolne
Projekt pt. Jesienne spotkania ze sztuką
Projekt pt. Remont budynku Lokomotywowni i Hali
Napraw Wagonów – Przeworsk
Projekt pt. Modernizacja zabytkowej linii Przeworskiej
Kolei Dojazdowej Przeworsk-Dynów- odcinek Miasto
Przeworsk
Projekt pt. Remont obiektów inżynieryjnych
Przeworskiej Kolei Dojazdowej Przeworsk - Dynów most Przeworsk
Projekt pt. Nadbudowa i przebudowa budynku Stacji
Przeworsk Wąskotorowa
Projekt pt. Rewitalizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego
w Przeworsku
Projekt pt. Rewitalizacja budynków po oddziałach ZOZ
na obiekty Fundacji Wzrastanie: budynek z
mieszkaniami treningowymi, budynek Warsztatów
Terapii Zajęciowej i nadbudowa dachu na budynku
Warsztatów
Projekt pt. Mieszkania wspierane dla osób
niepełnosprawnych w Przeworsku
Projekt pt. Aktywny Senior
Projekt pt. Szansa na zatrudnienie i samozatrudnienie
na rewitalizowanych terenach
Projekt pt. Przebudowa i rozbudowa komunalnej
oczyszczalnie ścieków w Przeworsku

Uzasadnienie wyboru projektu

Wnioskodawca wycofał złożoną fiszkę projektową
Wnioskodawca nie zadeklarował wkładu własnego
i realnych źródeł finansowania.
Wnioskodawca wycofał złożoną fiszkę projektową
Wnioskodawca wycofał złożoną fiszkę projektową
Wnioskodawca wycofał złożoną fiszkę projektową
Wnioskodawca wycofał złożoną fiszkę projektową

Wnioskodawca wycofał złożoną fiszkę projektową
Wnioskodawca wycofał złożoną fiszkę projektową
Wnioskodawca nie zadeklarował konkretnych
źródeł finansowania. Zakres projektu, jego wartość,
rezultaty i kwota dofinansowania nie kwalifikują się
do żadnego z działań w ramach RPO WP 2014-2020.
Projekt uwzględniony w programie jako
uzupełniający
Projekt uwzględniony w programie jako
uzupełniający
Wnioskodawca wycofał złożoną fiszkę projektową
Wnioskodawca wycofał złożoną fiszkę projektową
Projekt uwzględniony w programie jako
uzupełniający

Źródło: opracowanie własne.

Wszystkie propozycje projektów były konsultowane z interesariuszami rewitalizacji podczas
konsultacji społecznych.
Z uwagi na niespełnienie kryteriów dostępu i kryteriów merytorycznych, po wezwaniu do złożenia
wyjaśnień, zgodnie z zapisami regulaminu, większość wnioskodawców wycofała złożone projekty,
część projektów nie została uwzględniona w programie.
Projekty, które spełniały wszystkie wymogi RPO WP 2014-2020 oraz regulaminu naboru fiszek
zostały uwzględnione w programie. Główne założenia projektów rewitalizacyjnych przedstawione
zostały poniżej.
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Projekty główne (podstawowe)
Poniżej zaprezentowane zostały zaplanowane projekty główne.
Nazwa projektu/przedsięwzięcia głównego nr 1

Holistyczna rewitalizacja na terenie MOF Jarosław-Przeworsk
Obszar rewitalizacji


Lokalizacja
projektu/miejsce
przeprowadzenia
przedsięwzięcia


Podmioty realizujące
projekt/przedsięwzięcie
Partnerzy w realizacji
projektu/przedsięwzięcia

Opis stanu istniejącego

Oberża, ul. Krakowska 21 (działka nr 2996/2 obręb ewid. Nr 3 o pow. 0,1461 ha)
(podobszar rewitalizacji nr 2),
Budynek przy ul. Kilińskiego 25 zlokalizowany w ścisłym centrum starego miasta
Przeworska na terenie działki nr ewid. 3204 obręb ewid. Nr 3 o powierzchni 0,0199
ha wraz z dojazdem drogami lokalnymi i dojściem poprzez drogi ujęte w
zabytkowym układzie urbanistycznym starego miasta Przeworska tj. ulica Kilińskiego
i część ulicy Bernardyńskiej schody ciągu pieszego zlokalizowane w murze obronnym
starego miasta zlokalizowane na terenach działek nr ewid. 3207/1; 3247/2; 3208;
3655 obręb ewid. Nr 3 (podobszar rewitalizacji nr 3),
Zabytkowy skansen „Pastewnik” kompleks zabytkowej architektury drewnianej
zlokalizowany po stronie zachodniej rzeki Mleczka oraz bezpośrednio przy drodze
krajowej Nr 94 na terenie kompleksu działek w skład których wchodzą działki nr
ewid. 167/2; 169/13; 166/2; 166/4; 165/3 i 165/2 obręb ewid. Nr 4 (podobszar
rewitalizacji nr 2).

Gmina Miejska Przeworsk
Projekt realizowany w ramach MOF Jarosław - Przeworsk
Opis projektu
W oparciu o szczegółową diagnozę, na obszarze rewitalizacji zostały zidentyfikowane
następujące problemy:
1. Znaczna liczba osób wykluczonych, bezrobotnych, wymagających wsparcia i
aktywizacji w zakresie podnoszenia swoich kompetencji życiowych i zawodowych.
2. Brak miejsc, w którym mogłaby się odbywać integracja i aktywizacja osób
wykluczonych, bezrobotnych, wymagających wsparcia i aktywizacji, dostosowanego
do potrzeb tych osób, zlokalizowanego w pobliżu miejsca zamieszkania.
3. Duży odsetek osób w wieku poprodukcyjnym (seniorów).
4. Brak miejsca spotkań i oferty dla osób w wieku poprodukcyjnym.
5. Mała aktywność organizacji pozarządowych i przedsiębiorców, brak bazy lokalowej
do prowadzenia działalności gospodarczej i społecznej.
6. Duża liczba stwierdzonych przestępstw prowadząca do demoralizacji dzieci i
młodzieży.
7. Brak oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży.
Na obszarze rewitalizacji zlokalizowanych jest kilka obiektów, które można
przeznaczyć/zaadaptować jako miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej,
społecznej oraz miejsca spotkań, aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru
rewitalizacji. Są to: budynek Oberży przy ul. Krakowskiej 21, budynek przy ulicy
Kilińskiego 25 oraz obszar zabytkowego skansenu Pastewnik.
Wszystkie powyższe budynki wpisane są indywidualnie w ścisły rejestr zabytków,
natomiast drogi lokalne i ciągi piesze prowadzące do budynku przy ul. Kilińskiego 25
zlokalizowane są w strefie ochrony konserwatorskiej.
Budynek zabytkowej Oberży zlokalizowany jest na podobszarze nr 2. Oberża jest
zabytkowym XVII-wiecznym budynkiem usytuowanym przy ul. Krakowskiej 21 (przy
drodze krajowej). Budynek jest własnością Gminy Miejskiej Przeworsk.
Obiekt użytkowany był w przeszłości jako dom zajezdny, w którym podróżujący mogli
zatrzymać się na nocleg. Po II wojnie światowej obiekt zaadaptowany został na bursę,
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Cel
projektu/przedsięwzięcia

obecnie stanowi zaś wielorodzinny budynek mieszkalny, w którym znajdują się
mieszkania socjalne. Budynek jest w bardzo złym stanie technicznym
i wymaga natychmiastowej interwencji. Mieszkańcami budynku są rodziny objęte
pomocą społeczną. 30% mieszkańców korzysta ze świadczeń z powodu długotrwałej
choroby, niepełnosprawności, ubóstwa i bezrobocia, 6% osób ma problem alkoholowy
(niemal 30% rodzin), wszyscy mieszkańcy korzystają z pomocy żywnościowej oraz
dodatku mieszkaniowego. W budynku jest obecnie nieużytkowane pomieszczenie
o powierzchni ok. 23 m2, które niegdyś było zamieszkane przez lokatorów, w chwili
obecnej z uwagi na bardzo zły stan techniczny nie jest zagospodarowane.
Wzdłuż ulicy Kilińskiego oraz Bernardyńskiej znajdują się liczne obiekty zabytkowe (m.in.
domy przymurowe z przełomu XVIII i XIX wieku, klasztor OO. Bernardynów), obiekty
usługowe (m.in. handel, krawiectwo, hospicjum, usługi medyczne, kosmetyczne,
gastronomiczne), siedziba Cechu Rzemiosł Różnych, obiekty użyteczności publicznej.
Przy ul. Kilińskiego 25 zlokalizowany jest zabytkowy budynek z zabudowy przymurowej,
stanowiący własność Gminy Miejskiej Przeworsk. W budynku niegdyś znajdowała się
siedziba organizacji pozarządowej, w chwili obecnej budynek jest niezagospodarowany.
Stan techniczny budynku oraz brak ogrzewania wykluczają jego użytkowane w okresie
zimowym. Z uwagi na atrakcyjną lokalizację (centrum miasta), po wykonaniu remontu
oraz centralnego ogrzewania, budynek może pełnić nową funkcję, dostosowaną do
zdiagnozowanych potrzeb. Istniejące dojścia i układ komunikacyjny prowadzący
bezpośrednio do budynku w zakresie ulic Kilińskiego i części Bernardyńskiej oraz ciąg
pieszy poprzez schody w murze obronnym starego miasta z uwagi na bardzo zły stan
techniczny wymagają pilnej interwencji. Remont wpłynie na poprawę dostępności do
obiektu.
Na terenie podobszaru nr 2 zlokalizowany jest skansen Pastewnik, który jest jedynym w
Polsce żywym skansenem, gromadzącym zabytki architektury drewnianej z terenu Ziemi
Przeworskiej. Usytuowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej, rzeki Mleczki
oraz zespołu parkowo-pałacowego. Skansen pełni głównie funkcję hotelarską i
gastronomiczną, jednak Gmina Miejska Przeworsk od wielu lat prowadzi działania
mające na celu „ożywienie” obiektu oraz udostepnienie jego zasobów dla potrzeb
mieszkańców. Gmina jest również właścicielem zabytkowego drewnianego budynku przy
ulicy Tkackiej. Budynek ten w chwili obecnej jest zdewastowany. Istnieje jednak
możliwość jego przeniesienia na teren Pastewnika, odbudowy oraz udostępnienia dla
potrzeb mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz planowanych do realizacji projektów
finansowanych z EFS.
Celem projektu jest stworzenie infrastruktury, która stanie się miejscem integracji i
aktywizacji osób wykluczonych, bezrobotnych, niepełnosprawnych, obarczonych
problemami ubóstwa, alkoholizmu czy życiowej bezradności, a także osób w wieku
poprodukcyjnym oraz dzieci i młodzieży zagrożonych demoralizacją.
Budynek Oberży, będący budynkiem wielorodzinnym z mieszkaniami socjalnymi,
zostanie wyremontowany, dzięki czemu poprawią się warunki mieszkaniowe osób
najbardziej potrzebujących wsparcia, osób wykluczonych, które czują się gorsze i których
nie stać na działania remontowe. Nieużytkowane pomieszczenie o powierzchni ok. 23 m2
zostanie wyremontowane i dostosowane do pełnienia funkcji świetlicy integracyjnej,
służącej osobom potrzebującym wsparcia – mieszkańcom obszaru rewitalizacji, w tym
szczególnie mieszkańcom budynku Oberży. Świetlica stanie się miejscem aktywizacji i
integracji. Oprócz możliwości spędzania czasu we wspólnym, rodzinnym i sąsiedzkim
gronie, w świetlicy organizowane będą działania aktywizujące i wspierające
usamodzielnienie się rodzin korzystających z pomocy społecznej i wspierających
aktywizację zawodową. W świetlicy, w ramach rewitalizacji, prowadzone będą projekty:
„PROJEKT AKTYWNI – aktywna integracja społeczna osób na obszarze rewitalizacji”,
finansowany ze środków EFS w ramach działania 8.1; „Dzisiaj się uczysz,
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jutro pracujesz!”, finansowany w ramach działania 7.1 oraz „Rozwiń skrzydła, załóż
firmę!” finansowany w ramach działania 7.3.
Diagnoza wykazała, że na terenie obszaru rewitalizacji występuje znaczne bezrobocie
oraz mała liczba podmiotów gospodarczych, co związane jest z niskim poziomem
przedsiębiorczości. Przy ulicy Kilińskiego 25 znajduje się niezagospodarowany budynek,
który można wykorzystać jako miejsce aktywizacji zawodowej mieszkańców.
Dostosowanie budynku oraz jego otoczenia do prowadzenia tego typu działań, pozwoli
na realizację projektu aktywizacyjnego: Rozwiń skrzydła, załóż firmę! (działanie 7.3). Po
zakończeniu projektu, obiekt zostanie przeznaczony na wynajem na potrzeby
prowadzenia działalności gospodarczej (w zależności od rodzaju działalności jeden lub
dwóch uczestników projektu Rozwiń skrzydła, załóż firmę! będą mieć możliwość
prowadzenia działalności właśnie w tym budynku). W bezpośrednim otoczeniu budynku
(przy ul. Kilińskiego 25), zostaną przebudowane ciągi piesze oraz drogi wraz z istniejącą
infrastrukturą, które zapewnią dostęp do obiektu i częściowo spełniać będą funkcję
parkingu dla obiektu. W ramach zadania przewidziano również budowę oświetlenia, co
wymusza przebudowę fragmentu muru obronnego wraz z furtą wejściową oraz remont
schodów pomiędzy ulicą Kilińskiego i Gimnazjalną (droga powiatowa). Działania te
wpłyną na poprawę bezpieczeństwa i ułatwią dostęp do nowo wyremontowanego
budynku.
Pastewnik to jedyny w Polsce żywy skansen, miejsce, które nie tylko przyciąga turystów,
ale może także stać się miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców, którego obecnie
na terenie miasta brakuje. W budynku, który zostanie przeniesiony na teren Pastewnika
z ulicy Tkackiej 1 na parterze organizowane będą projekty rewitalizacyjne („Dzisiaj się
uczysz, jutro pracujesz!”, „PROJEKT AKTYWNI”), zaś na piętrze swoją siedzibę będzie
mieć organizacja pozarządowa. Wybudowana przy budynku wiata grillowa stanowić
będzie miejsce odpoczynku i integracji mieszkańców, w tym szczególnie osób
korzystających z pomocy społecznej oraz osób w wieku poprodukcyjnym, dzieci i
młodzieży. Planowane przeniesienie domu rzemieślniczego tkaczy z ul. Tkackiej 1 w
Przeworsku oraz utworzenie w jego sąsiedztwie otwartej wiaty stanowić będzie miejsce
spotkań integracyjnych (projekt „Integracja międzypokoleniowa”) oraz siedzibę
warsztatowo-szkoleniową w której osoby w wieku poprodukcyjnym, dzieci oraz osoby z
niepełnosprawnościami będą się rozwijać, podnosić kwalifikacje oraz spędzać wolny
czas. W sąsiedztwie relokowanego obiektu zlokalizowana zostanie kotłownia zasilająca
budynek oraz węzeł sanitarny, z uwagi na fakt, iż układ zabytkowego budynku nie
pozwala na ulokowanie w nim kotłowni oraz sanitariatów o odpowiedniej powierzchni,
spełniających wymogi dla osób na wózkach inwalidzkich. Sanitariaty obsługiwać będą
również wiatę.

Zakres realizowanych
działań

Cele projektu są zgodne z celami Programu Rozwoju Przedsiębiorczości na terenie
Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2020, tj. Celem kierunkowym nr 1 Wzrost liczby
miejsc pracy poprzez tworzenie dogodnych warunków lokalizacyjnych dla
przedsiębiorstw, celem kierunkowym nr 2 Poprawa jakości usług dla przedsiębiorców
poprzez prowadzenie działań wspierających lokalną przedsiębiorczość i produkty
wytwarzane poprzez podmioty lokalne oraz celem kierunkowym nr 3 poprzez
rewitalizację zabytków zlokalizowanych na obszarze miasta, wspieranie rozwoju
turystyki sakralnej oraz wykorzystanie potencjału enoturystyki dla rozwoju
zainteresowania regionem oraz wspieranie pełniejszego wykorzystania lokalnych
zasobów o charakterze kulturowym, społecznym i infrastrukturalnym.
Zakres planowanych działań obejmuje:
1. Przebudowa i renowacja Oberży obejmująca:
a) remont w celu dostosowania pomieszczenia o pow. ok. 23 m2 dla potrzeb
utworzenia świetlicy integracyjnej oraz miejsca na świadczenie usług
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szkoleniowych
i
warsztatowych
przez
Miasto
Przeworsk
dedykowanych dla mieszkańców budynku oberży – roboty budowlane,
b) remont części wspólnych jak korytarze, klatki schodowe, łazienki, elewacja i
otoczenie (dziedziniec) w celu przywrócenia świetności i zatarcia różnic między
grupami społecznymi – roboty budowlane i instalacyjne,
c) zakup wyposażenia do świetlicy integracyjno-szkoleniowej
W celu utworzenia świetlicy integracyjno-szkoleniowej budynek wielorodzinny Oberży
jako budynek wpisany w rejestr zabytków poddany zostanie pracom konserwatorskim
związanymi z remontem pomieszczenia w którym zaplanowano świetlicę, elewacją
budynku w celu odnowienia sztukaterii i kolorystyki, wymianę i renowację stolarki
okiennej i drzwiowej przebudowę części wspólnych w budynku (korytarze, klatki
schodowe i pomieszczenia części wspólnych toalet) oraz przebudowę i
zagospodarowanie otoczenia budynku.
2. Roboty remontowe i instalacyjne budynku przy ul. Kilińskiego oraz dróg lokalnych i
ciągów pieszych prowadzących do budynku:
a) roboty remontowe i instalacyjne w celu wykonania centralnego ogrzewania dla
potrzeb przystosowania budynku na potrzeby realizacji projektów miękkich
oraz działalności gospodarczej,
b) przebudowa dróg lokalnych i dojść ciągów pieszych jak schody w murze
obronnym starego miasta oraz nawierzchnie drogowe ul. Kilińskiego i części ul.
Bernardyńskiej,
c) roboty budowlane związane z poprawą bezpieczeństwa poprzez budowę
oświetlenia na dojściach i schodach w murze.
3. Roboty konserwatorskie i budowlane na zajeździe „Pastewnik” wraz z otoczeniem:
a) realokacja – przeniesienie drewnianego domu tkackiego z ul. Tkackiej 1 –
roboty budowlane i instalacyjne,
b) budowa zadaszonej wiaty, jako miejsca warsztatowo-szkoleniowego oraz
integracyjnego na terenie zajazdu „Pastewnik” - roboty budowlane,
c) budowa budynku zaplecza węzła sanitarnego oraz kotłowni dla przenoszonego
budynku z ul. Tkackiej 1 – zaplecze sanitarne dla warsztatów plenerowych –
roboty budowlano – instalacyjne.
Prognozowane rezultaty
Sposób oceny i miary




Prognozowane rezultaty
wraz ze sposobem ich
oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celów
programu rewitalizacji








Liczba zrewitalizowanych obiektów;
Powierzchnia obszarów objętych
rewitalizacją;
Liczba osób korzystających z
wyremontowanych obiektów;
Długość zrewitalizowanych dróg, w tym
dróg na terenach wpisanych w rejestr
zabytków;
Liczba przedsiębiorstw zlokalizowanych
na zrewitalizowanych obszarach;
Liczba podmiotów zaangażowanych w
działania realizowane na
zrewitalizowanych obszarach.
Zwiększenie dostępności do wysokiej
jakości usług publicznych;
Rozwój oraz poprawa dostępności do
infrastruktury społecznej;
Włączenie społeczne osób wykluczonych
i/lub zagrożonych ubóstwem;





Protokoły odbioru;
Dane własne Urzędu Miasta
(liczba zameldowań);
CEiDG, KRS;
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Wzmocnienie/przywrócenie kompetencji
społecznych, zaradności, samodzielności;
 Poprawa estetyki i funkcjonalności
przestrzeni publicznej;
 Zwiększenie dostępności do obiektów
użyteczności publicznej, zabytkowych i
ochrony zdrowia;
 Poprawa stanu bezpieczeństwa
publicznego.
Harmonogram i kosztorys

Planowane rozpoczęcie
projektu/przedsięwzięcia
Planowane zakończenie
projektu/przedsięwzięcia

Szacunkowy koszt

Potencjalne źródła
finansowania
Docelowa grupa
odbiorców

2017
2020
Szacunkowa wartość całkowita wydatków kwalifikowanych dla Gmin MOF JarosławPrzeworsk: 11 764 705,88 zł
Szacunkowa wartość całkowita wydatków kwalifikowanych dla Gminy Miejskiej
Przeworsk: 2 588 235,29 zł:
EFRR – 85% - 2 200 000,00 zł
Gmina Miejska Przeworsk – 15% - 388 235,29 zł
środki ERR RPO WP 2014-2020, działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej
(konkurs dedykowany dla MOF), środki budżetu miasta
Społeczność lokalna obszaru rewitalizacji
W sferze społecznej – poprzez włączenie społeczne osób wykluczonych i zagrożonych
marginalizacją (w szczególności mieszkańców budynku przy ul. Krakowskiej). Poprawa
warunków życia i powstanie miejsca aktywizacji i integracji umożliwi organizację działań
miękkich wspierających osoby wykluczone, wpłynie także na wzrost poczucia własnej
wartości i chęci do podejmowania działań zmierzających do rozwiązania problemów
związanych z bezrobociem, alkoholizmem, niskim statusem społecznym.
W sferze gospodarczej – poprzez zapewnienie dostępności do obiektów użyteczności
publicznej, obiektów usługowych, punktu konsultacyjnego dla przedsiębiorców
i beneficjentów działań związanych z rynkiem pracy (realizowanych ze środków EFS).

Oddziaływanie na
zdiagnozowane problemy

W sferze przestrzenno-funkcjonalnej – poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej
(poprawa funkcjonalności, likwidacja barier architektonicznych – pochwyty, obniżenie
krawężników), stworzenie miejsca integracji (wiata oraz budynek na Pastewniku,
świetlica w budynku przy ul. Krakowskiej) oraz poprawę estetyki i warunków życia
mieszkańców budynku przy ul. Krakowskiej oraz przebudowę jego otoczenia.
W sferze technicznej – poprzez poprawę stanu technicznego i otoczenia budynku
wielorodzinnego (zabytkowego) oraz budynku z ul. Tkackiej i uchronienie ich przed
całkowitą degradacją oraz poprawę stanu infrastruktury (nawierzchnia jezdni,
odwodnienie, schody, pochwyty, oświetlenie, chodniki, obniżenie krawężników).
W sferze środowiskowej – poprzez poprawę odwodnienia ulic i placu, poprawę
warunków sanitarno-higienicznych budynku wielorodzinnego.
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Lokalizacja
projektu/miejsce
przeprowadzenia
przedsięwzięcia
Podmioty realizujące
projekt/przedsięwzięcie
Partnerzy w realizacji
projektu/przedsięwzięcia

Opis stanu istniejącego

Cel
projektu/przedsięwzięcia

Zakres realizowanych
działań

Obszar rewitalizacji
 Budynek przeznaczony na działalność gospodarczą, ul. Kilińskiego 25
 Świetlica integracyjna, ul. Krakowska 21
Gmina Miejska Przeworsk
Projekt realizowany w ramach MOF Jarosław - Przeworsk

Opis projektu
Problemem na terenie miasta, a zwłaszcza na obszarze rewitalizacji jest brak
przedsiębiorstw. Zbyt mała liczba miejsc pracy powoduje odpływ ludzi młodych,
zubożenie społeczeństwa, pogłębiające się problemy związane z wykluczeniem
społecznym.
Problemem jest także bezrobocie. Część osób bezrobotnych chciałaby założyć własną
firmę, jednak boi się, nie posiada odpowiednich kompetencji i nie wie, jak wygląda proces
tworzenia własnego przedsiębiorstwa.
Zwiększenie poziomu przedsiębiorczości stanowi bardzo ważny element rozwoju miasta.
Należy położyć szczególny nacisk na promowanie przedsiębiorczości, w celu zwiększenia
liczby utworzonych przedsiębiorstw.
Do tej pory na terenie miasta nie było miejsca, w którym można zorganizować warsztaty
wzmacniające aktywność zawodową czy społeczną. Takie miejsce powstanie w wyniku
realizacji projektu „Holistyczna rewitalizacja na terenie MOF Jarosław-Przeworsk”.
Zwiększenie liczby nowo utworzonych przedsiębiorstw i miejsc pracy, poprzez
aktywizację osób bezrobotnych, z których najbardziej aktywna część otrzyma wsparcie
finansowe na otworzenie działalności gospodarczej i wsparcie pomostowe. Jeden z
uczestników (lub dwóch – w zależności od rodzaju działalności) otrzyma także możliwość
prowadzenia działalności na specjalnych warunkach w budynku przy ul. Kilińskiego 25.
W wyniku tego działania nastąpi zmniejszenie liczby osób bezrobotnych oraz wzrost
kompetencji osób objętych wsparciem.
Wsparciem objęte zostaną osoby bezrobotne lub bierne zawodowo powyżej 29 roku
życia należące do poniższych grup:
 osoby długotrwale bezrobotne
 osoby powyżej 50 roku życia
 osoby niepełnosprawne
 kobiety
Główne zadania:
 Rekrutacja do projektu;
 Grupowe szkolenia ABC Przedsiębiorczości: procedury zakładania działalności
gospodarczej krok po kroku, tworzenie biznes planu, wybór lokalizacji firmy,
podstawy księgowości, marketing i promocja, utrzymywanie relacji z klientami;
 Indywidualne spotkania doradcze ze specjalistami;
 Wypłata dotacji na otwarcie działalności;
 Wypłata wsparcia pomostowego finansowego;
 Wsparcie szkoleniowo – doradcze dla osób, które otworzą działalność gospodarczą.
Projekt realizowany będzie w kilku lokalizacjach: zajęcia grupowe prowadzone będą w
nowopowstałej świetlicy integracyjnej przy ul. Krakowskiej 21, zajęcia w mniejszych
grupach i indywidualne odbywać się będą w odnowionym budynku zlokalizowanym przy
ul. Kilińskiego 25, który dostosowany będzie do prowadzenia szkoleń oraz do potrzeb
osób niepełnosprawnych, dzięki czemu każda osoba wymagająca wsparcia będzie mogła
skorzystać z działań realizowanych w ramach projektu.
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Rozwiń skrzydła, załóż firmę!





Prognozowane rezultaty
wraz ze sposobem ich
oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celów
programu rewitalizacji




Prognozowane rezultaty
Podwyższenie kompetencji uczestników
poprzez
objęcie
wsparciem
szkoleniowym.
Pobudzenie
przedsiębiorczości
mieszkańców poprzez udzielenie dotacji
na założenie działalności gospodarczej.
Zlikwidowanie barier wejścia na rynek
beneficjentów programu w pierwszym
okresie
prowadzenia
działalności
gospodarczej
poprzez
udzielenie
wsparcia pomostowego - szkoleniowego
w okresie do 12 miesięcy od założenia
działalności oraz udzielenie wsparcia
pomostowego - finansowego na okres 12
miesięcy.
Utworzenie nowych miejsc pracy.
Pobudzenie przedsiębiorczości poprzez
pomoc finansową i merytoryczną w
założeniu działalności gospodarczej dla
grup osób w najtrudniejszej sytuacji na
rynku pracy.

Sposób oceny i miary







Listy obecności
Deklaracje ZUS od osób objętych
wsparciem
pomostowofinansowym
Dane z baz przedsiębiorców (np.
CEiDG)
Zaświadczenia
o
ukończeniu
szkolenia

Harmonogram i kosztorys
Planowane rozpoczęcie
projektu/przedsięwzięcia

2019

Planowane zakończenie
projektu/przedsięwzięcia

2021
Całkowita wartość projektu dla gmin MOF Jarosław-Przeworsk: 3 212 640,00 zł, w tym
dofinansowanie EFRR 3 052 008,00 zł

Szacunkowy koszt

Wartość projektu dla Gminy Miejskiej Przeworsk: 647 668,22 zł:
EFS – 95% - 615 284,81 zł
Gmina Miejska Przeworsk – 5% - 32 383,41 zł

Potencjalne źródła
finansowania

RPO WP 2014-2020, działanie 7.3. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, konkurs
dedykowany dla MOF
Środki budżetu miasta

Docelowa grupa
odbiorców

Społeczność lokalna obszaru rewitalizacji
Realizacja projektu oddziaływać będzie na zdiagnozowane problemy w sferze społecznej
oraz gospodarczej.

Oddziaływanie na
zdiagnozowane
problemy

W sferze społecznej – poprzez poprawę sytuacji materialnej uczestników projektu
w wyniku rozpoczęcia prowadzenia działalności, poprzez włączenie społeczne osób
wykluczonych i zagrożonych marginalizacją – długotrwale bezrobotnych, osób
z niepełnosprawnościami, a także osób powyżej 50 roku życia. Przyczyni się do wzrostu
aktywności społecznej i zawodowej, wzrostu poczucia własnej wartości.
W sferze gospodarczej – poprzez utworzenie nowych przedsiębiorstw oraz stworzenie
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Nazwa projektu/przedsięwzięcia głównego nr 2

Rozwiń skrzydła, załóż firmę!
nowych miejsc pracy w nowych przedsiębiorstwach. Nowe miejsca pracy przyczynią się
do zmniejszenia odpływu ludności oraz napędzą wzrost gospodarczy na rewitalizowanych
terenach.

Nazwa projektu/przedsięwzięcia głównego nr 3

Dzisiaj się uczysz jutro pracujesz!
Lokalizacja
projektu/miejsce
przeprowadzenia
przedsięwzięcia
Podmioty realizujące
projekt/przedsięwzięcie
Partnerzy w realizacji
projektu/przedsięwzięcia

Opis stanu istniejącego

Cel
projektu/przedsięwzięcia

Zakres realizowanych
działań

Obszar rewitalizacji
 Świetlica integracyjna, ul. Krakowska 21
 Skansen Pastewnik, ul. Łańcucka 2
Gmina Miejska Przeworsk
Projekt realizowany w ramach MOF Jarosław - Przeworsk

Opis projektu
Brak odpowiedniego przygotowania do podjęcia aktywności zawodowej jest jednym
z głównych powodów występowania bezrobocia. Organizacja kursów i szkoleń jest
reakcją na zapotrzebowanie wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji na pomoc
w zdobyciu zatrudnienia.
Najwyższy poziom bezrobocia występuje na obszarach rewitalizacji. Problemem jest też
odpływ młodych ludzi w poszukiwaniu pracy do większych miast i za granicę oraz niechęć
do podejmowania pracy i długotrwałe bezrobocie powodujące dewaluację kompetencji i
uzależnienie od pomocy.
Brak pracy przyczynia się do wzrastającego ubóstwa, które z kolei wiąże się z frustracją,
wykluczeniem i marginalizacją społeczną bezrobotnych.
Do tej pory na terenie miasta nie było miejsca, w którym można zorganizować warsztaty
wzmacniające aktywność zawodową czy społeczną. Takie miejsce powstanie w wyniku
realizacji projektu „Holistyczna rewitalizacja na terenie MOF Jarosław-Przeworsk”.
Podniesienie kwalifikacji i zwiększenie szans na zatrudnienie osób bezrobotnych, biernych
zawodowo oraz poszukujących pracy w wieku powyżej 29 roku życia. Program aktywizacji
zawodowej obejmie osoby o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotne, w wieku 50
lat i więcej oraz osoby z niepełnosprawnościami.
Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących
pracy w wieku powyżej 29 roku życia, pozostających w poniższych grupach:
 osoby długotrwale bezrobotne
 osoby w wieku 50 lat i więcej
 osoby niepełnosprawne
 osoby z niskimi kwalifikacjami
Główne zadania:
 Rekrutacja do projektu;
 Identyfikacja potrzeb uczestników (indywidualna rozmowa z doradcą zawodowym);
 Rozmowy z psychologiem dotyczące samooceny, kompetencji życiowych;
 Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy (indywidualna rozmowa
z psychologiem i coachem oraz grupowe spotkania z doradcą zawodowym);
 Aktywizacja zawodowa - szkolenia (dopasowane według potrzeb, część szkoleń
zleconych, część zorganizowanych w grupach);
 Organizacja warsztatów z zakresu podnoszenia kompetencji miękkich i pracy
w zespole;
 Organizacja kursu obsługi pakietu Microsoft Office;
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Dzisiaj się uczysz jutro pracujesz!
 Aktywizacja zawodowa – staże.
Projekt realizowany będzie w nowopowstałej świetlicy integracyjnej przy ul. Krakowskiej
21 oraz na terenie skansenu Pastewnik, w zmodernizowanym budynku przeznaczonym
na warsztaty i szkolenia.




Prognozowane rezultaty
wraz ze sposobem ich
oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celów
programu rewitalizacji







Prognozowane rezultaty
Liczba zorganizowanych kursów, szkoleń, staży
Liczba osób objętych wsparciem
Poprawa warunków materialnych osób objętych
wsparciem i ich rodzin
Wzrost poczucia własnej wartości
Podwyższenie kwalifikacji uczestników poprzez objęcie
wsparciem szkoleniowym
Pomoc w znalezieniu miejsca na rynku pracy poprzez
doradztwo merytoryczne i wspomaganie w procesie
znalezienia odpowiedniego pracodawcy
Wsparcie przedsiębiorców poprzez zorganizowanie
spotkań, w trakcie których obie strony będą miały okazję
poznać się wzajemnie.

Sposób oceny i miary




Lista obecności
Umowy stażowe

Harmonogram i kosztorys
Planowane rozpoczęcie
projektu/przedsięwzięcia

2019

Planowane zakończenie
projektu/przedsięwzięcia

2021
Całkowita wartość projektu dla gmin MOF Jarosław-Przeworsk: 1 997 853,98 zł, w tym
dofinansowanie EFRR 1 897 961,28 zł

Szacunkowy koszt

Wartość projektu dla Gminy Miejskiej Przeworsk: 402 767,36 zł:
EFS – 95% - 382 628,99 zł

Potencjalne źródła
finansowania

Gmina Miejska Przeworsk – 5% - 20 138,37 zł
RPO WP - działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – konkurs
dedykowany dla MOF
Środki budżetu miasta

Docelowa grupa
odbiorców

Społeczność lokalna obszaru rewitalizacji

Oddziaływanie na
zdiagnozowane
problemy

Realizacja projektu oddziaływać będzie na zdiagnozowane problemy w sferze społecznej
oraz gospodarczej.
W sferze społecznej – poprzez poprawę sytuacji materialnej uczestników projektu
w wyniku podjęcia pracy po ukończeniu określonych form pomocy, poprzez włączenie
społeczne osób wykluczonych i zagrożonych marginalizacją – długotrwale bezrobotnych,
osób z niepełnosprawnościami a także osób powyżej 50 roku życia. Przyczyni się do
wzrostu aktywności społecznej i gospodarczej, wzrostu poczucia własnej wartości i
spadku liczby osób bezrobotnych zamieszkujących obszar rewitalizacji.
W sferze gospodarczej – poprzez zwiększenie zatrudnienia na rewitalizowanych terenach.
Przyczyni się to do zmniejszenia odpływu ludności oraz napędzi wzrost gospodarczy na
rewitalizowanych terenach.

Nazwa projektu/przedsięwzięcia głównego nr 4
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PROJEKT AKTYWNI – aktywna integracja społeczna osób na obszarze rewitalizacji
Lokalizacja
projektu/miejsce
przeprowadzenia
przedsięwzięcia

Obszar rewitalizacji
 Świetlica integracyjna, ul. Krakowska 21
 Skansen Pastewnik, ul. Łańcucka 2

Podmioty realizujące
projekt/przedsięwzięcie

Gmina Miejska Przeworsk

Partnerzy w realizacji
projektu/przedsięwzięcia

Projekt może być realizowany w partnerstwie w ramach MOF Jarosław-Przeworsk

Opis stanu istniejącego

Cel
projektu/przedsięwzięcia

Opis projektu
Na terenie rewitalizacji występuje nagromadzenie osób obarczonych różnorodnymi
problemami
społecznymi
–
ubóstwem,
bezrobociem,
alkoholizmem,
niepełnosprawnością i chorobami czy bezradnością życiową i bezradnością w kwestii
opiekuńczo-wychowawczej. Duża liczba osób korzystających z pomocy społecznej
zamieszkuje budynek przy ul. Krakowskiej 21, gdzie znajdują się mieszkania socjalne.
Należy podjąć kompleksowe i zindywidualizowane działania zmierzające do ograniczenia
i eliminacji tych problemów. Działania powinny być skierowane do mieszkańców, którzy
sami nie potrafią wyjść z sytuacji kryzysowej ze względu na braki w wykształceniu,
długotrwały brak zatrudnienia, brak umiejętności życiowych i społecznych czy
niepełnosprawność.
Celem projektu jest poprawa potencjału społecznego i zawodowego, wzrost szans na
zatrudnienie oraz poprawa jakości życia osób zagrożonych ubóstwem i/lub
wykluczeniem społecznym na terenie miasta Przeworska, ze szczególnym
uwzględnieniem obszarów rewitalizacji.
W ramach projektu przewidziano realizację kompleksowego programu reintegracji
społeczno-zawodowej.
Zadania w projekcie obejmować będą:


Zakres realizowanych
działań

indywidualną diagnozę potrzeb (w tym wsparcie doradcze, psychologiczne
i prawne);
 reintegrację społeczną (treningi kompetencji życiowych i społecznych – warsztaty
prowadzenia gospodarstwa domowego, gospodarowania budżetem domowym,
wychowania dzieci i młodzieży, trening interpersonalny, poradnictwo
specjalistyczne);
 reintegrację
edukacyjno-zawodową
(doradztwo
zawodowe,
warsztaty
z poszukiwania pracy, kursy/szkolenia zawodowe, staże zawodowe, pomoc
pośrednika pracy).
Każdy uczestnik projektu zostanie objęty kontraktem socjalnym.
Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby, które zamieszkują obszary objęte
zatwierdzonym programem rewitalizacji.
Projekt realizowany będzie w świetlicy, w odnowionym budynku zlokalizowanym przy ul.
Krakowskiej 21, który dostosowany będzie do potrzeb osób starszych i
niepełnosprawnych, dzięki czemu każda osoba wymagająca wsparcia będzie mogła
skorzystać z działań realizowanych w ramach projektu. Świetlica będzie znajdować się w
budynku mieszkalnym, gdzie przebywa duża liczba osób korzystających z pomocy
społecznej. Tak bliska lokalizacja miejsca wsparcia znacznie zwiększy
prawdopodobieństwo zaangażowania się osób wykluczonych w działania reintegracji.
Dodatkowo, szczególnie w miesiącach letnich, część zajęć warsztatowo-integracyjnych
odbywać się będzie na terenie skansenu Pastewnik.
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Nazwa projektu/przedsięwzięcia głównego nr 4

PROJEKT AKTYWNI – aktywna integracja społeczna osób na obszarze rewitalizacji


Prognozowane rezultaty
wraz ze sposobem ich
oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celów
programu rewitalizacji







Prognozowane rezultaty
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, objętych wsparciem w programie
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu
programu
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, pracujących po opuszczeniu programu
Zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym
Zmniejszenie liczby bezrobotnych i klientów pomocy
społecznej
Wzrost kompetencji życiowych uczestników projektu
Włączenie społeczne uczestników projektu

Sposób oceny i miary





Listy obecności
Kontrakty socjalne
Raporty
z
informacji
pozyskiwanych od
uczestników
po
zakończeniu
projektu

Harmonogram i kosztorys
Planowane rozpoczęcie
projektu/przedsięwzięcia

2019

Planowane zakończenie
projektu/przedsięwzięcia

2021

Szacunkowy koszt
Potencjalne źródła
finansowania

180 000,00 zł
EFS – 85% - 153 000,00 zł
Gmina Miejska Przeworsk – 15% - 27 000,00 zł
RPO WP 2014-2022, działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym
Środki własne budżetu miasta

Docelowa grupa
odbiorców

Społeczność lokalna obszaru rewitalizacji

Oddziaływanie na
zdiagnozowane problemy

Realizacja projektu oddziaływać będzie na zdiagnozowane problemy w sferze społecznej
oraz gospodarczej.
W sferze społecznej – poprzez włączenie społeczne osób wykluczonych i zagrożonych
marginalizacją, poprzez poprawę sytuacji materialnej uczestników projektu i ich rodzin w
wyniku podjęcia pracy po ukończeniu określonych form pomocy, przyczyni się do
wzrostu aktywności społecznej i gospodarczej, wzrostu kompetencji życiowych
i poczucia własnej wartości.
W sferze gospodarczej – poprzez zwiększenie zatrudnienia na rewitalizowanych
terenach. Przyczyni się to do zmniejszenia odpływu ludności oraz napędzi wzrost
gospodarczy na rewitalizowanych terenach.

Nazwa projektu/przedsięwzięcia głównego nr 5

Integracja międzypokoleniowa
Lokalizacja
projektu/miejsce
przeprowadzenia
przedsięwzięcia

Obszar rewitalizacji
 Świetlica integracyjna ul. Krakowska 21
 Skansen Pastewnik ul. Łańcucka 2

Podmioty realizujące
projekt/przedsięwzięcie

Gmina Miejska Przeworsk
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Nazwa projektu/przedsięwzięcia głównego nr 5

Integracja międzypokoleniowa
Partnerzy w realizacji
projektu/przedsięwzięcia

Opis stanu istniejącego

Cel
projektu/przedsięwzięcia

Zakres realizowanych
działań

Prognozowane rezultaty
wraz ze sposobem ich
oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celów
programu rewitalizacji

Miejski Ośrodek Kultury w Przeworsku
Miejska Biblioteka Publiczna w Przeworsku
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku
Środowiskowy Dom Samopomocy w Przeworsku
Opis projektu
Mieszkańców obszaru rewitalizacji cechuje niska aktywność społeczna oraz brak chęci do
uczestnictwa we wspólnych inicjatywach i działaniach integracyjnych. Ograniczona
dostępność do wydarzeń kulturalnych oraz możliwości spędzania wolnego czasu
powodują, że więzi między sąsiadami, ale także między pokoleniami są słabo
zacieśnione. Jak wskazała delimitacja, na terenie miasta przybywa osób wykluczonych,
samotnych, które nie mają pomysłu na sposób spędzania wolnego czasu. Dlatego ważne
i potrzebne są zajęcia, które zaktywizują te osoby i zaangażują w różne działania
integracyjne.
Realizacja projektu możliwa będzie dzięki powstaniu nowej infrastruktury – świetlicy
integracyjnej, pomieszczeń aktywizacyjnych w budynku przy ulicy Kilińskiego 25,
renowacji placu św. Antoniego oraz, szczególnie w okresie letnim, Pastewnika i wiaty
grillowej
Celem projektu jest aktywizacja mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz integracja
międzypokoleniowa. W odniesieniu do opisanego kontekstu projektu oraz społecznych
potrzeb szczegółowe cele przedsięwzięcia to:
 umożliwienie dzieciom i młodzieży oraz osobom w wieku poprodukcyjnym
weryfikacji wzajemnego postrzegania poprzez osobisty kontakt i wspólne działanie
w obszarze ich zainteresowań,
 uwrażliwienie uczestników projektu na potrzeby, oczekiwania i umiejętności różnych
grup wiekowych oraz osób marginalizowanych,
 ukazanie korzyści wynikających ze współpracy międzypokoleniowej,
 niwelowanie negatywnych stereotypów starości i niepełnosprawności,
 przygotowanie i zainspirowanie uczestników projektu do wspólnego działania w
lokalnych środowiskach.
Stworzenie zintegrowanej oferty spędzania wolnego czasu, skierowanej do osób
starszych, dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych: zajęcia kulturalnoedukacyjne, warsztaty rękodzieła, wykłady tematyczne, konkursy, zajęcia w plenerze
(wspólne muzykowanie przy grillu), zajęcia wokalno-recytatorskie w tym, występy dzieci.
Działania będą realizowane w partnerstwie w oparciu o istniejące zasoby kadrowe i
zrewitalizowane obiekty.
Prognozowane rezultaty




Liczba zorganizowanych spotkań/imprez dla osób
starszych, dzieci i młodzieży oraz osób
niepełnosprawnych.
Liczba uczestników spotkań/imprez





Sposób oceny i miary
listy obecności,
agendy i programy,
dokumentacja
fotograficzna i
filmowa, notatki

Harmonogram i kosztorys
Planowane rozpoczęcie
projektu/przedsięwzięcia

2019

Planowane zakończenie
projektu/przedsięwzięcia

2021

Szacunkowy koszt

150 000,00 zł (50 000,00 zł rocznie)

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY MIEJSKIEJ PRZEWORSK NA LATA 2016-2022
149 | S t r o n a

Nazwa projektu/przedsięwzięcia głównego nr 5

Integracja międzypokoleniowa
Potencjalne źródła
finansowania

Środki własne budżetu miasta
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (alternatywnie)

Docelowa grupa
odbiorców

Społeczność lokalna obszaru rewitalizacji

Oddziaływanie na
zdiagnozowane problemy

Realizacja projektu oddziaływać będzie na zdiagnozowane problemy w sferze społecznej
– poprzez włączenie społeczne osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich aktywizację i
integrację z dziećmi i młodzieżą, co pozwoli na zacieśnienie więzi międzypokoleniowych i
przekazywanie doświadczenia. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu aktywności
społecznej, kompetencji życiowych i poczucia własnej wartości uczestników projektu.
Pozwoli na włączenie społeczne osób wykluczonych, poprzez ich uczestnictwo w kulturze
i wspólnych zajęciach.

Projekty uzupełniające
Kierunki interwencji oraz cele strategiczne ujęte w niniejszym Gminnym Programie Rewitalizacji
poza opisanymi powyżej projektami rewitalizacyjnymi zrealizowane zostaną również
z uwzględnieniem pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Dla projektów
komplementarnych nie ma konieczności ustalenia ram finansowych oraz horyzontu czasowego.
Celem zaplanowanych przedsięwzięć jest wzmocnienie oddziaływania procesu rewitalizacji
na wyznaczony obszar rewitalizacji.
Nazwa projektu/przedsięwzięcia uzupełniającego nr 1

„Szlakiem transgranicznych rzemieślników”
Lokalizacja
projektu/miejsce
przeprowadzenia
przedsięwzięcia
Podmioty realizujące
projekt/przedsięwzięcie
Partnerzy w realizacji
projektu/przedsięwzięcia

Przeworsk (z uwzględnieniem obszaru rewitalizacji), Svidnik, Kieżmark, Stara Lubownia

Gmina Miejska Przeworsk
Agencja Rozwoju Regionalnego w Svidniku
Opis projektu

Opis stanu istniejącego

Dziedzictwo kulturowe niematerialne mieszkańców miasta z roku na rok obumiera.
Coraz rzadziej kultywuje się dawne obyczaje, folklor i rzemiosło, a powrót do korzeni
wydaje się mało atrakcyjny. Wiele niesprzyjających wydarzeń historycznych
spowodowało, iż na terenie Przeworska zanikły dawne formy rzemiosła. Wiedza
mieszkańców miasta dotycząca dziedzictwa kulturowego nie jest usystematyzowana,
a dziedzictwo związane z dawnymi rzemiosłami nie jest kultywowane.
Na terenie miasta znajduje się zabytkowy skansen – kompleks zabytkowej, drewnianej
architektury przeniesiony z różnych ulic Przeworska, wsi Gać oraz Krzeczowic.
W planach jest przeniesienie na teren Pastewnika kolejnych budynków. Realizacja
projektu jest częścią większego zamierzenia, jakim jest stworzenie na terenie skansenu
w Przeworsku „Domu tkacza”.

Cel
projektu/przedsięwzięcia

Projekt wpłynie na zaspokojenie potrzeb związanych z promocją i wzrostem
atrakcyjności Przeworska. Przyczyni się również do kultywowania dawnych rzemiosł
i tradycji oraz zagospodarowania czasu wolnego mieszkańców.
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Nazwa projektu/przedsięwzięcia uzupełniającego nr 1

„Szlakiem transgranicznych rzemieślników”

Zakres realizowanych
działań

Projekt wpłynie na wzrost walorów turystycznych, poznawczych i historycznych miasta,
integrację mieszkańców, poszerzenie wiedzy mieszkańców o tradycjach tkactwa w
Przeworsku i miejscowościach powiązanych z tkactwem w Polsce i za granicą.
Celem jest również rozwijanie kontaktów między instytucjami, organizacjami
i mieszkańcami poprzez aktywne uczestnictwo we wspólnych działaniach i kreatywne
spędzanie czasu wolnego, wzbudzenie/zwiększenie zainteresowania dziedzictwem
kulturowym, przekazywanie doświadczeń, likwidacja barier kulturowych oraz
zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego i wzrost atrakcyjności miasta.
W ramach projektu przewiduje się wykonanie analizy potencjału historycznokulturowego miasta Przeworska, wykonanie folderu o tematyce tkactwa w Przeworsku
jak również strony internetowej wirtualnego szlaku śladami tkaczy. Planowane
są warsztaty tkackie i farbowania tkanin, spotkania, prelekcje dotyczące historii
tkactwa, ściśle związaną z tradycją miasta. Dodatkowo osoby biorące udział w projekcie
nabędą praktyczną wiedzę o technikach tkackich.
Zaplanowano również wyjazd na festiwal rzemiosła na Słowację oraz dwudniową
imprezę integracyjną „Majówka utkana słońcem” na terenie Pastewnika.
Prognozowane rezultaty
Liczba transgranicznych e-produktów
i e-usług – strona internetowa szlaku
Nakład publikacji
Liczba działań promujących
dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze
Liczba uczestników działań
szkoleniowych
Liczba uczestników wydarzeń
kulturalnych


Prognozowane rezultaty
wraz ze sposobem ich
oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celów
programu rewitalizacji






Harmonogram i kosztorys
Planowane rozpoczęcie
projektu/przedsięwzięcia
Planowane zakończenie
projektu/przedsięwzięcia
Szacunkowy koszt
Potencjalne źródła
finansowania

Sposób oceny i miary



Protokoły odbioru, faktury, umowy,
wydruki ze strony
listy obecności, agendy i programy,
dokumentacja
fotograficzna i filmowa, notatki,
informacja pisemna użytkownika
Pastewnika

2017
2018
242 594,37 zł
Środki budżetu miasta (85%)
Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 -– 2020 (15%).

Nazwa projektu/przedsięwzięcia uzupełniającego nr 2

Rewitalizacja budynków po oddziałach ZOZ na obiekty Fundacji WZRASTANIE obejmujących
projekty budowlane: „Nadbudowa dachu stromego na budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Przeworsku”, „Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo-handlowego na Zakład
Aktywności Zawodowej w Przeworsku wraz z jego rozbudową z instalacją gazową, przyłączem
kanalizacji deszczowej i sanitarnej” oraz projektu „Zmiana użytkowania budynku z funkcji
niemieszkalnej na mieszkalną wraz z nadbudową oraz instalacją gazu i urządzeniami
budowlanymi”.
Lokalizacja
projektu/miejsce
przeprowadzenia
przedsięwzięcia

Obszar rewitalizacji
ul. Kasztanowa działka nr ewid: 1923/1
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Nazwa projektu/przedsięwzięcia uzupełniającego nr 2

Rewitalizacja budynków po oddziałach ZOZ na obiekty Fundacji WZRASTANIE obejmujących
projekty budowlane: „Nadbudowa dachu stromego na budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Przeworsku”, „Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo-handlowego na Zakład
Aktywności Zawodowej w Przeworsku wraz z jego rozbudową z instalacją gazową, przyłączem
kanalizacji deszczowej i sanitarnej” oraz projektu „Zmiana użytkowania budynku z funkcji
niemieszkalnej na mieszkalną wraz z nadbudową oraz instalacją gazu i urządzeniami
budowlanymi”.
Podmioty realizujące
projekt/przedsięwzięcie
Partnerzy w realizacji
projektu/przedsięwzięcia

Opis stanu istniejącego

Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie” w Lipniku z/s w Łopuszce
Małej
Procedura poszukiwania partnera zostanie uruchomiona zgodnie z regulaminem
Opis projektu
Fundacja Wzrastanie działająca na terenie miasta Przeworska zajmuje teren po byłych
obiektach ZOZ, wcześniej będących w ordynacji Lubomirskich. Jest to teren przy ulicy
Kasztanowej 1, znajdujący się na obszarze rewitalizacji. W rejonie tym występuje
koncentracja negatywnych zjawisk, które mają duży wpływ na hamowanie rozwoju
lokalnej społeczności.
W skład kompleksu zabudowań fundacji wchodzą budynki po byłej ordynacji i obiekty
wybudowane w czasach powojennych przez ówczesne władze. Na terenie będącym
w posiadaniu fundacji znajduje się 5 budynków, z tego trzy zagospodarowane a dwa
nieużytkowane. W użytkowaniu znajduje się budynek po oddziale neurologii oraz po RTG
i budynek stajni. W budynkach tych mieszczą się odpowiednio warsztaty terapii
zajęciowej i dom dziecka dla dzieci; mieszkania rotacyjne i mieszkania dla młodzieży
usamodzielniającej się; świetlica.
Niezagospodarowane budynki użytkowane wcześniej przez ZOZ to budynek po oddziale
dziecięcym znajdujący się w północno-zachodniej części działki oraz budynek
gospodarczo-handlowy znajdujący się w zachodniej części działki. Budynki te planuje się
zagospodarować do pełnienia nowych funkcji, zaś istniejący budynek warsztatów planuje
się nadbudować o dach.
Budynek po byłym oddziale dziecięcym jest obiektem piętrowym z częściowym
poddaszem użytkowym (w bocznych częściach budynku). Obiekt jest murowany o
konstrukcji ceglanej ze stropami drewnianymi. Dach nad budynkiem posiada drewnianą,
wielospadową konstrukcję z pokryciem dachówki ceramicznej. Budynek jest otynkowany.
W chwili obecnej obiekt znajduje się w stanie technicznym złym, nienadającym się do
użytkowania bez przeprowadzenia gruntownej przebudowy obiektu i przystosowania go
do pełnienia nowej funkcji.
Podstawowe wielkości budynku:
- długość ~27,74m
- szerokość ~12,15 (9,46) m
- kubatura ~ 2610,10m3
Drugi z budynków, budynek gospodarczy, jest obecnie niezagospodarowany. Jest to
obiekt parterowy z częściowym podpiwniczeniem pod częścią budynku od strony
północnej, w którym czasowo znajdował się lokal handlowy. Część zajmowana przez
WTZ jest murowana ze stropami na belkach stalowych i przykryta dachem
dwuspadowym z pokryciem dachówką ceramiczną. W dalszej części budynku znajdują
się pomieszczenia gospodarcze z wrotami wjazdowymi i ścianami murowanymi
przykryte dachem dwuspadowym z pokryciem z dachówki. Poziomy kalenic dachów nad
lokalem handlowym z częścią gospodarczą są zróżnicowane. Przy budynku od strony
południowej znajduje się parterowe dobudowane pomieszczenie gospodarcze o
wartości technicznej nie nadającej się do adaptacji na dalsze użytkowanie. Stan
techniczny głównego budynku pozwala dokonać planowanej adaptacji na budynek
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Nazwa projektu/przedsięwzięcia uzupełniającego nr 2

Rewitalizacja budynków po oddziałach ZOZ na obiekty Fundacji WZRASTANIE obejmujących
projekty budowlane: „Nadbudowa dachu stromego na budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Przeworsku”, „Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo-handlowego na Zakład
Aktywności Zawodowej w Przeworsku wraz z jego rozbudową z instalacją gazową, przyłączem
kanalizacji deszczowej i sanitarnej” oraz projektu „Zmiana użytkowania budynku z funkcji
niemieszkalnej na mieszkalną wraz z nadbudową oraz instalacją gazu i urządzeniami
budowlanymi”.

Cel
projektu/przedsięwzięcia

warsztatów terapii zajęciowej po wykonaniu przebudowy i rozbudowy istniejącego
budynku.
Podstawowe wielkości budynku:
- długość ~ 26,00m
- szerokość ~ 6,00m
- kubatura ~ 954,00m3
Istniejący budynek warsztatów terapii zajęciowej z biurem jest obiektem piętrowym
o prostej bryle przykryty stropodachem wentylowanym wykonanym na obiekcie na
dwóch poziomach. Stropodach wykazuje liczne przecieki i wymaga gruntownego
remontu lub wykonania na obiekcie dachu stromego. W związku z tym, że pozostałe
obiekty na terenie działek posiadają dachy strome o znaczących spadkach, planuje się
wykonanie nadbudowy budynku o dach stromy. Podstawowe wielkości budynku:
- długość ~ 32,00 m
- szerokość ~ 12,10 m
Przedsięwzięcie obejmuje następujące projekty budowlane:
 nadbudowa dachu stromego na budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w
Przeworsku
 Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo-handlowego na Zakład
Aktywności Zawodowej w Przeworsku wraz z jego rozbudową z instalacją
gazową, przyłączem kanalizacji deszczowej i sanitarnej
 Zmiana użytkowania budynku z funkcji niemieszkalnej na mieszkalną wraz z
nadbudową oraz instalacją gazu i urządzeniami budowlanymi
Celem projektu jest zagospodarowanie dwóch budynków oraz poprawa stanu
technicznego trzeciego w celu wsparcia młodzieży wykluczonej społecznie poprzez swoje
dysfunkcje fizyczne i psychiczne.
Budynek po przychodni dziecięcej (znajdujący się w północno-zachodniej części działki),
który obecnie jest pustostanem, planowany jest do adaptacji na mieszkania treningowe
dla młodzieży i osób z dysfunkcjami. W parterze budynku znajdować się będzie świetlica z
zapleczem kuchennym i szatniowo-sanitarnym oraz komunikacja planowa na piętro oraz
poddasze. Na piętrze planowane jest urządzenie dwóch mieszkań treningowych z
pokojami jedno i dwuosobowymi oraz kuchniami i łazienkami. Mieszkania przeznaczone
dla 5 osób (każde). Na piętrze planuje się również wykonanie pokoju mieszkalnego z
zapleczem dla opiekuna młodzieży i 5 mieszkań dla osób wymagających wsparcia
lokalowego np. z powodu braku opiekunów. Budynek będzie w pełni przystosowany do
potrzeb osób niepełnosprawnych dzięki wykonaniu windy oraz podjazdu zewnętrznego.
Istniejący budynek gospodarczy (znajdujący się w zachodniej części działki) planuje się
adaptować i rozbudować dla potrzeb zakładu aktywności zawodowej lub warsztatów
terapii zajęciowej (wykonanie podpałki). W budynku istniejący lokal mieszkalny planuje
się adaptować na pomieszczenia biurowe. Natomiast część gospodarczą planuje się
rozbudować na dwa pomieszczenia ZAZ oraz zaplecze sanitarno-higieniczne (szatnie,
łazienki, WC) oraz pomieszczenia magazynowe.
Budynek warsztatów planuje się przykryć dachem dwuspadowym stromym
z naczółkami oraz wybudówkami. Dach o konstrukcji drewnianej z pokryciem blachy
trapezowej. Wykonanie nadbudowy dachu na istniejącym budynku warsztatów
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Nazwa projektu/przedsięwzięcia uzupełniającego nr 2

Rewitalizacja budynków po oddziałach ZOZ na obiekty Fundacji WZRASTANIE obejmujących
projekty budowlane: „Nadbudowa dachu stromego na budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Przeworsku”, „Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo-handlowego na Zakład
Aktywności Zawodowej w Przeworsku wraz z jego rozbudową z instalacją gazową, przyłączem
kanalizacji deszczowej i sanitarnej” oraz projektu „Zmiana użytkowania budynku z funkcji
niemieszkalnej na mieszkalną wraz z nadbudową oraz instalacją gazu i urządzeniami
budowlanymi”.
przyczyni się do poprawy stanu technicznego obiektu, oszczędności energii cieplnej
(likwidacja przecieków) oraz ujednolici wygląd zewnętrzny budynków.

Zakres realizowanych
działań

Dla osiągnięcia wyżej wymienionych celów należy podjąć następujące kroki:
1) Uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych związanych z przygotowaniem
inwestycji do realizacji: decyzja o warunkach zabudowy dla planowanych inwestycji,
decyzja zwalniająca RZGW na wykonanie robót w terenach zalewowych, decyzja o
pozwoleniu wodno-prawnym, decyzja o pozwoleniu na nadbudowę, przebudowę i
zmianę sposobu użytkowania budynków.
2) Wykonanie projektów budowlanych na nadbudowę, przebudowę i zmianę sposobu
użytkowania obiektów wraz z urządzeniami budowlanymi oraz niezbędnymi
uzgodnieniami i opiniami.
3) Wykonanie przedmiarów i kosztorysów na wykonanie robót budowlanych.
4) Realizacja inwestycji w zakresie budowlanym.
I Zmiana użytkowania budynku z funkcji niemieszkalnej wraz z nadbudową oraz instalacją
gazu i urządzeniami budowlanymi:
 wzmocnienie fundamentów
 rozbiórka dachu, ścianek kolankowych
 rozbiórka stropów
 rozbiórka schodów
 zamurowania, podmurowania otworów okiennych i drzwiowych z założeniem
nadproży
 wykucie nowych otworów drzwiowych i okiennych
 wykonanie nowych stropów żelbetowych i schodów wewnętrznych
i zewnętrznych oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych
 wykonanie szybu dla dźwigu osobowego
 podniesienie (pomurowanie) ścianki kolankowej w poddaszu
 wykonanie nowej więźby dachowej z pokryciem
 wykonanie nowych ścianek działowych
 wykonanie izolacji termicznej ścian i stropów
 wykonanie izolacji poziomej i pionowej przeciwwilgociowej
 montaż stolarki drzwiowej i okiennej
 montaż windy
 wykonanie instalacji c.o. wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacji gazu
 wykonanie instalacji w kotłowni gazowej
 roboty wykończeniowe; posadzki, tynki, wykładziny ścienne i malowane
 tynki zewnętrzne
 wykonanie przyłączy: wody, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, gazu
 zagospodarowanie terenu na zewnątrz budynku poprzez wykonanie utwardzonych
miejsc postojowych, dojść i dojazdów
 zagospodarowanie terenu zielenią
II Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo-handlowego na Zakład Aktywności
Zawodowej w Przeworsku wraz z jego rozbudową z instalacją gazową, przyłączem
kanalizacji deszczowej i sanitarnej:
 wzmocnienie fundamentów
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Nazwa projektu/przedsięwzięcia uzupełniającego nr 2

Rewitalizacja budynków po oddziałach ZOZ na obiekty Fundacji WZRASTANIE obejmujących
projekty budowlane: „Nadbudowa dachu stromego na budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Przeworsku”, „Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo-handlowego na Zakład
Aktywności Zawodowej w Przeworsku wraz z jego rozbudową z instalacją gazową, przyłączem
kanalizacji deszczowej i sanitarnej” oraz projektu „Zmiana użytkowania budynku z funkcji
niemieszkalnej na mieszkalną wraz z nadbudową oraz instalacją gazu i urządzeniami
budowlanymi”.

















zamurowania, podmurowania otworów drzwiowych z założeniem nadproży
wykucia nowych otworów drzwiowych i okiennych
wykonanie stropów żelbetowych
wykonanie schodów zewnętrznych oraz podjazdu dla niepełnosprawnych
wykonanie rozbudowy poprzez wykonanie fundamentów, ścian stropów i dachu
wymiana istniejącego pokrycia
wykonanie nowych ścianek działowych
wykonanie izolacji termicznej ścian i stropów
wykonanie izolacji poziomej i pionowej przeciwwilgociowej
montaż stolarki drzwiowej i okiennej
wykonanie instalacji c.o. wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacji gazu
wykonanie instalacji w kotłowni gazowej
roboty wykończeniowe: posadzki, tynki, wykładziny ścienne i malowanie
tynki zewnętrzne
wykonanie przyłączy: wody, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, gazu
zagospodarowanie terenu na zewnątrz budynku poprzez wykonanie utwardzonych
miejsc postojowych, dojść i dojazdów
 zagospodarowanie terenów zielenią
III Nadbudowa dachu stromego na budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w
Przeworsku:
 rozbiórka stropodachu wentylowego
 podmurowanie ścianek kolankowych, szczytowych oraz kominów
 wykonanie więźby dachowej i wybudówek
 wykonanie pokrycia obróbek blacharskich
 wykonanie izolacji termicznej stropu nad piętrem
 uzupełnienie izolacji termicznej ścian (nadbudowy)
 wykonanie tynków cienkowarstwowych na ścianach
 wyposażenie obiektów w sprzęt
 meble do kuchni i pokoi mieszkalnych, świetlicy, szatni, pomieszczenia socjalnego
 wyposażenie kuchni w niezbędny sprzęt gospodarstwa domowego (kuchenki,
lodówki)
 wyposażenie łazienek (pralki)
 wyposażenie warsztatów w sprzęt niezbędny do wykonania podpałek.
Odbiorcą projektu będą osoby najbardziej potrzebujące, zagrożone wykluczeniem
społecznym z dysfunkcjami fizycznymi, psychicznymi i społecznymi. Głównym odbiorcą
planowanego przedsięwzięcia będą osoby niepełnosprawne.
Prognozowane rezultaty
Sposób oceny i miary
Prognozowane rezultaty
wraz ze sposobem ich
oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celów
programu rewitalizacji





Liczba budynków przystosowanych do wsparcia
osób wykluczonych lub zagrożonych
wykluczeniem społecznym [szt.]
Liczba nowych mieszkań treningowych dla
młodzieży [szt.] [szt.];
Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją
[ha];




Dokumentacja
projektowa,
ewaluacja ex post.
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Nazwa projektu/przedsięwzięcia uzupełniającego nr 2

Rewitalizacja budynków po oddziałach ZOZ na obiekty Fundacji WZRASTANIE obejmujących
projekty budowlane: „Nadbudowa dachu stromego na budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Przeworsku”, „Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo-handlowego na Zakład
Aktywności Zawodowej w Przeworsku wraz z jego rozbudową z instalacją gazową, przyłączem
kanalizacji deszczowej i sanitarnej” oraz projektu „Zmiana użytkowania budynku z funkcji
niemieszkalnej na mieszkalną wraz z nadbudową oraz instalacją gazu i urządzeniami
budowlanymi”.


Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane
lub wyremontowane na obszarach miejskich [m2].
Harmonogram i kosztorys

Planowane rozpoczęcie
projektu/przedsięwzięcia
Planowane zakończenie
projektu/przedsięwzięcia

2019
2019

Szacunkowy koszt

2 900 000,00 zł

Potencjalne źródła
finansowania

10% środki własne
90% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Działanie 6.3. Rewitalizacja przestrzeni
regionalnej)

Nazwa projektu/przedsięwzięcia uzupełniającego nr 3

Wzrost samodzielności osób niepełnosprawnych w Przeworsku
Lokalizacja
projektu/miejsce
przeprowadzenia
przedsięwzięcia
Podmioty realizujące
projekt/przedsięwzięcie
Partnerzy w realizacji
projektu/przedsięwzięcia

Opis stanu istniejącego

Cel
projektu/przedsięwzięcia

Obszar rewitalizacji
Przeworsk ul. Kasztanowa działka nr ewid:1923/1

Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II ,, Wzrastanie”
Opis projektu
Fundacja Wzrastanie działająca na terenie miasta Przeworska zajmuje teren po byłych
obiektach ZOZ - u. Jest to teren przy ulicy Kasztanowej, należący do obszaru rewitalizacji.
W rejonie tym występuje koncentracja negatywnych zjawisk posiadających duże
znaczenie dla rozwoju lokalnej społeczności. Prowadzony tu jest dom dla dzieci, świetlica
terapeutyczna dla dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych i warsztaty terapii
zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. Jednak wielu uczestników WTZ ma problemy z
pozyskaniem godziwego miejsca zamieszkania. Są to przypadki, kiedy umierają rodzice,
a rodzina nie jest w stanie zapewnić opieki. To osoby niesamodzielne, wymagające
wsparcia, o niskiej samoocenie, często ze złymi nawykami, których nauczyły się od
rodziny. Posiadają jednak potencjał, mają szansę na zmianę stylu życia. Umieszczenie
tych osób w domach pomocy społecznej powoduje często uwstecznienie i uzależnienie
od pomocy. Natomiast zamieszkanie w mieszkaniach wspieranych i uczestnictwo w
regularnych treningach daje szansę na dalszą rehabilitację społeczną i usamodzielnianie
się.
Zwiększenie samodzielności i aktywizacja osób wykluczonych społecznie, w tym
szczególnie osób młodych i niepełnosprawnych.
W mieszkaniach wspomaganych zamieszka 25 osób niepełnosprawnych. Będą to lokale
w pełni wyposażone i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dzięki temu
ulegnie poprawie ich sytuacja socjalno-bytowa. Otrzymają oni wszechstronną pomoc i
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Nazwa projektu/przedsięwzięcia uzupełniającego nr 3

Wzrost samodzielności osób niepełnosprawnych w Przeworsku

Zakres realizowanych
działań

Prognozowane rezultaty
wraz ze sposobem ich
oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celów
programu rewitalizacji
Planowane rozpoczęcie
projektu/przedsięwzięcia
Planowane zakończenie
projektu/przedsięwzięcia
Szacunkowy koszt

wsparcie. Realizacja projektu przyczyni się do rozwiązania problemu bezdomności,
bezradności osób niepełnosprawnych. Osoby te wzmocnią swoje poczucie wartości,
zaktywizują się i zaangażują w życie społeczne, co zapobiegnie ich wykluczeniu.
Projekt będzie polegał na treningu umiejętności praktycznych, którego celem jest:
a) nabywanie, rozwijanie lub wzmacnianie samodzielności w zakresie doskonalenia
podstawowych czynności dnia codziennego (np. pranie, suszenie odzieży, sprzątanie,
korzystanie z urządzeń elektrycznych);
b) trening higieny, którego celem jest nabywanie, rozwijanie lub wzmacnianie działań w
zakresie utrzymania higieny ciała oraz estetycznego wyglądu zewnętrznego;
c) trening finansowy, którego celem jest rozwijanie umiejętności i planowania
i wydatkowania dostępnych środków finansowych – w tym związanych
z utrzymaniem mieszkania;
d) trening zarządzania mieszkaniem, w tym zarządzanie energią;
e) trening kulinarny, którego celem jest nabywanie, rozwijanie lub wzmacnianie
umiejętności niezbędnych do życia, jak nauka gotowania, przechowywania żywności,
trening umiejętności spędzania czasu wolnego realizowany przez rozwijanie
zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział w
spotkaniach towarzyskich i kulturalnych, wspólne wyjścia do kina i teatru, sport;
f) trening interpersonalny, którego celem jest nauka rozwiązywania konfliktów
i problemów osobistych, ćwiczenie i nauka zachowań w określonych sytuacjach,
rozwój umiejętności społecznych;
g) trening autonomii decyzyjnej według modelu wspieranego podejmowania decyzji;
h) trening umiejętności społecznych umożliwiający kształtowanie umiejętności
komunikacyjnych, współpracy w grupie, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie;
z emocjami oraz modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie;
i) rozwijanie umiejętności integracji ze społecznością lokalną;
j) trening i pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
k) pomoc w ubieganiu się o uzyskanie mieszkania – działanie adresowane do osób,
które objawiają możliwość samodzielnego funkcjonowania.
Prognozowane rezultaty
Sposób oceny i miary
 Liczba osób, które zostaną wsparte w
 Dokumentacja zdjęciowa,
ramach projektu
 lista osób czasowo zamieszkujących
 Liczba przeprowadzonych treningów
mieszkania
 Liczba osób, które usamodzielnią się
Harmonogram i kosztorys
2019
2020
1 900 000,00 zł
10% środki własne

Potencjalne źródła
finansowania

90% Europejski Fundusz Społeczny (Działanie 8.3. Zwiększenie dostępu do usług
społecznych i zdrowotnych)
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Nazwa projektu/przedsięwzięcia uzupełniającego nr 4

Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Wałowa, Kręta, Bernardyńska wraz z odbudową dróg
i infrastruktury technicznej
Lokalizacja
projektu/miejsce
przeprowadzenia
przedsięwzięcia
Podmioty realizujące
projekt/przedsięwzięcie
Partnerzy w realizacji
projektu/przedsięwzięcia
Opis projektu

Opis stanu istniejącego

Cel
projektu/przedsięwzięcia

Zakres realizowanych
działań
Prognozowane rezultaty
wraz ze sposobem ich
oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celów
programu rewitalizacji

Obszar rewitalizacji
 Ul. Bernardyńska (działka nr 3247/2 - 0,5442 ha)
 Ul. Wałowa (działka nr 3265 - 0,0839 ha)
 Ul. Kręta (działka nr 3304/1 - 0,1592 ha)
Gmina Miejska Przeworsk
-

Niewłaściwa gospodarka wodno-kanalizacyjna oraz występujące i zdiagnozowane przez
Państwowy Instytut Geologiczny w Krakowie osuwisko w rejonie ulic Bernardyńska,
Wałowa, Kręta powoduje ruchy osuwiskowe na drogach i infrastrukturze występującej na
tym terenie. Skutkiem tego czynnika następuje degradacja obiektów, budynków oraz
infrastruktury, które zlokalizowane są na terenie objętym ochroną konserwatorską.
Ustabilizowanie czynników osuwiska poprzez uregulowanie właściwej gospodarki wodnościekowej oraz przebudowa dróg i infrastruktury technicznej wyeliminuje proces
degradacji terenu. Przebudowa dróg wpłynie korzystnie na wizerunek i estetykę objętego
ochroną konserwatorską terenu, co w konsekwencji zwiększy atrakcyjność tego terenu
dla społeczności lokalnej oraz turystów.
 Stabilizacja osuwiska
 Przebudowa infrastruktury wodno-ściekowej
 Przebudowa dróg i infrastruktury technicznej w nawiązaniu do zabytkowego
charakteru starego miasta
Prognozowane rezultaty
Sposób oceny i miary
 Długość przebudowanych dróg
 Powierzchnia stabilizacji osuwiska
Protokoły odbioru
 Długość
przebudowanej
lub
wybudowanej kanalizacji deszczowej
Harmonogram i kosztorys

Planowane rozpoczęcie
projektu/przedsięwzięcia
Planowane zakończenie
projektu/przedsięwzięcia
Szacunkowy koszt

2017
2022
5 000 000,00 zł
Środki rządowe w ramach usuwania skutków ruchów osuwiskowych ziemi

Potencjalne źródła finansowania

Środki budżetu Miasta Przeworska

Nazwa projektu/przedsięwzięcia uzupełniającego nr 5

Przebudowa oczyszczalni ścieków
Lokalizacja
projektu/miejsce
przeprowadzenia
przedsięwzięcia
Podmioty realizujące
projekt/przedsięwzięcie
Partnerzy w realizacji
projektu/przedsięwzięcia

Obszar rewitalizacji
ul. Gorliczyńska 31 B, 37-200 Przeworsk
Nr działki: 197/2 obręb 1
Powierzchnia: 2,6 ha
Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
-
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Nazwa projektu/przedsięwzięcia uzupełniającego nr 5

Przebudowa oczyszczalni ścieków
Opis projektu
Znaczne wyeksploatowanie urządzeń technologicznych, stwarza ryzyko wystąpienia
awarii, grożących niedotrzymaniem dopuszczalnego poziomu zanieczyszczeń
odprowadzanych do odbiornika.
 Powiększający się ładunek zanieczyszczeń w ściekach, zwłaszcza w sezonie
przetwórczym lokalnych zakładów przemysłowych, stwarza realne przekroczenia
możliwości technologicznych oczyszczalni.
 Przeglądy urządzeń oraz czynności serwisowe są utrudnione ze względu na
niekorzystny układ technologiczny składający się tylko z jednego ciągu, który
uniemożliwia jakiekolwiek przerwy w pracy oczyszczalni.
 Postępująca korozja elementów konstrukcji poszczególnych obiektów, zagraża
bezpieczeństwu obsługi oraz stwarza ryzyko wydostania się niebezpiecznych
substancji ze zbiorników procesowych.
 Duża uciążliwość zapachowa obiektu dla najbliższego otoczenia.
Cel podstawowy:
Dostosowanie przepustowości oczyszczalni do przyjmowania większych ładunków
zanieczyszczeń
w ściekach, co umożliwi podłączenie do ulepszonego systemu oczyszczania ścieków
komunalnych większej liczby ludności aglomeracji Przeworsk.


Opis stanu istniejącego

Cel
projektu/przedsięwzięcia

Cel cząstkowy :
obszar środowiskowy:
 Zmniejszenie do minimum szans przedostawania się niebezpiecznych substancji
zagrażających życiu i zdrowiu ludzi do wody i gleby, oraz dotrzymywanie
bezpiecznych wskaźników emisyjnych w odniesieniu do pozostałych substancji
zagrażających ekosystemom wodnym,
 dostosowanie gospodarki ściekowej aglomeracji do wymogów prawa polskiego i
unijnego, szczególnie do Dyrektywy Rady 91/271/EWG.
obszar społeczno-gospodarczy:



wzrost atrakcyjności terenów inwestycyjnych Przeworska,
możliwość przyjmowania ścieków o większym ładunku zanieczyszczeń, co pozwoli na
dalszy rozwój lokalnego przemysłu jak również poprawi jakość życia mieszkańców.
 rozwój turystyki i agroturystyki na obszarze aglomeracji.
 poprawa warunków bytowych mieszkańców.
Przedsięwzięcie polega na przebudowie i rozbudowie mechaniczno-biologicznej
oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z modernizacją istniejących obiektów
i urządzeń oczyszczalni.

Zakres realizowanych
działań

Prognozowane rezultaty

Projekt obejmuje następujące zadania:
1. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (poprzedzonego analizą aktualnej
pracy oczyszczalni) oraz oszacowanie kosztów inwestycji.
2. Sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
3. Zawarcie umowy z wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego Inżynierem
kontraktu.
4. Zawarcie umowy z wyłonionym w trakcie przetargu nieograniczonego Wykonawcą
dokumentacji projektowej oczyszczalni oraz robót budowlano-montażowych.
5. Wykonanie prac budowlano-montażowych.
6. Zakup dodatkowego wyposażenia oczyszczalni (koparko-ładowarka).
7. Zakup systemu monitorowania sieci wodociągowej.
8. Rozliczenie projektu.
9. Działania informacyjno-promocyjne.
Prognozowane rezultaty
Sposób oceny i miary
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Nazwa projektu/przedsięwzięcia uzupełniającego nr 5

Przebudowa oczyszczalni ścieków
wraz ze sposobem ich
oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celów
programu rewitalizacji

Planowane efekty realizacji:
 zmniejszenie do minimum możliwości
wystąpienia katastrofy ekologicznej;
 przyjmowanie
większych
ładunków
zanieczyszczeń doprowadzanych wraz ze
ściekami do oczyszczalni;
 przedłużenie żywotności obiektu;
 zmniejszenie do minimum uciążliwych
i nieprzyjemnych zapachów dostających
się do otoczenia;
 teren
miasta
atrakcyjniejszy
dla
inwestorów;
 rozwój lokalnego przemysłu;
 podłączenie do oczyszczalni większej
liczby ludności aglomeracji Przeworsk
korzystającej z ulepszonego systemu
oczyszczania ścieków komunalnych.
Harmonogram i kosztorys

Planowane rozpoczęcie
projektu/przedsięwzięcia
Planowane zakończenie
projektu/przedsięwzięcia

Weryfikacja
zostanie
dokonana
w oparciu o wskaźniki projektu
określone w wymaganiach NFOŚiGW

2016
2020

Szacunkowy koszt
Potencjalne źródła finansowania

19 000 000,00 zł netto
23 300 000,00 zł brutto
Wkład własny 36,25% (Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej – 6 891 289,55 zł)
Środki Funduszu Spójności 63,75% - 12 119 164,37 zł

Nazwa projektu/przedsięwzięcia uzupełniającego nr 6

Program SENIOR na terenie miasta Przeworska
Lokalizacja
projektu/miejsce
przeprowadzenia
przedsięwzięcia
Podmioty realizujące
projekt/przedsięwzięcie
Partnerzy w realizacji
projektu/przedsięwzięcia

Opis stanu istniejącego



Ul. Wiejska, dz. nr ewid. 2514/3 obr. 3 miasto Przeworsk pow. 59

Gmina Miejska Przeworsk
Opis projektu
Duży odsetek społeczności miasta stanowią osoby w wieku poprodukcyjnym. Przewiduje
się, że w najbliższych latach liczba osób w wieku senioralnym będzie dochodzić nawet do
35 % całej populacji miasta. Osoby starsze w chwili przejścia na emeryturę czują się
wykluczone i niepotrzebne. Na terenie miasta Przeworska funkcjonują organizacje
samorządowe,
które
świadczą
usługi
aktywizacyjne
i integracyjne na rzecz swoich członków, jednakże znaczna część seniorów z terenu
miasta nie czuje potrzeby zrzeszania się w tych instytucjach, ale szukają alternatywnych
miejsc na spotkania integrujące.
Osoby starsze w większości znajdują się pod opieką młodszych członków rodziny, którzy z
powodu konieczności zapewnienia opieki seniorom niejednokrotnie rezygnują z
aktywności zawodowej. Zapewnienie fachowej opieki seniorom w domu dziennego
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Nazwa projektu/przedsięwzięcia uzupełniającego nr 6

Program SENIOR na terenie miasta Przeworska

Cel
projektu/przedsięwzięcia

Zakres realizowanych
działań

Prognozowane rezultaty
wraz ze sposobem ich
oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celów
programu rewitalizacji

Harmonogram i kosztorys
Planowane rozpoczęcie
projektu/przedsięwzięcia
Planowane zakończenie
projektu/przedsięwzięcia
Szacunkowy koszt
Potencjalne źródła
finansowania

pobytu spowodowuje powrót na rynek pracy lub podjęcie własnej działalności
gospodarczej przez osoby, które z powodu opieki nad starszymi członkami rodziny do tej
pory rezygnowały z aktywności zawodowej, zaś osobom starszym zapewnią integrację,
organizację czasu wolnego oraz umożliwią naukę nowych umiejętności.
Przebudowa budynku dla potrzeb Domu seniora ma na celu wzmocnienie identyfikacji i
integracji społecznej seniorów, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, ożywienie
kulturalne i społeczne ludzi samotnych i osób starszych, podniesienie ich aktywności
fizycznej oraz przystosowanie obiektu dla zapewnienia dziennej opieki dla 30 osób.
Budynek przy ul Wiejskiej w przeszłości pełnił funkcję Domu Kultury. W chwili obecnej
użytkowany jest sporadycznie. W ramach zadania planuje się przebudowę budynku dla
potrzeb Domu Seniora wraz z instalacjami oraz zakup niezbędnego wyposażenia.
Obiekt będzie domem dziennego pobytu osób starszych, w którym przebywać będzie
jednocześnie do 30 seniorów. W budynku zlokalizowane będą sala ogólnodostępna oraz
pomieszczenie do odpoczynku z miejscami do leżenia. Ponadto zaprojektowano
sanitariaty dla pensjonariuszy, zaplecze socjalne dla pracowników oraz kuchnie do
podgrzewania posiłków przywożonych z zewnętrz. W budynku zlokalizowano również
pomieszczenie klubowe, pomieszczenie do aktywności ruchowej, gabinet terapii
indywidualnej, pokój pielęgniarski oraz łazienkę.
Przewidziano również zagospodarowanie terenu oraz urządzenie miejsc wypoczynku na
świeżym powietrzu i ogrodu warzywnego.
Prognozowane rezultaty
Sposób oceny i miary
 Liczba osób uczestniczących w projekcie
ok. 30 osób
 Realizacja zadania przyczyni się do
złagodzenia problemu niedostatecznej
 Protokoły odbioru, faktury, umowy
aktywizacji osób w wieku
 Liczba deklaracji uczestnictwa w
poprodukcyjnym oraz integracji tych
projekcie
osób ze środowiskiem lokalnym poprzez:  Lista obecności
- aktywizację społeczną
- wzrost własnej wartości i samooceny
- integrację ze środowiskiem lokalnym
2018
2019
1 200 000,00 zł
Środki budżetu miasta (79,17%) – 950 000 zł
Programu Senior Wigor (20,83%) - 250 000,00 zł
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Powiązanie planowanych do realizacji projektów ze zdiagnozowanymi problemami oraz
kierunkami działań
Tabela 41 Powiązanie planowanych do realizacji projektów z kierunkami działań

Wizja:
Obszar rewitalizacji to miejsce bezpieczne, charakteryzujące się wysokim potencjałem gospodarczym, na
którym rozwiązane zostały problemy społeczne, a zjawisko wykluczenia społecznego zostało
zminimalizowane.
Dzięki przeprowadzonym przedsięwzięciom zagospodarowane zostały przestrzenie publiczne, a budynki
mieszkalne są bezpieczne i estetyczne.
Cel główny:
Zapobieganie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez minimalizowanie
przyczyn sytuacji kryzysowej.

Nazwa projektu

Holistyczna rewitalizacja na
terenie MOF JarosławPrzeworsk

Rozwiń skrzydła, załóż firmę!

Dzisiaj się uczysz jutro
pracujesz!

Powiązane kierunki działań
PROJEKTY PODSTAWOWE
1.2. Aktywizacja osób
wykluczonych społecznie
1.3. Dostosowanie oferty
kulturalno-rekreacyjnej do
potrzeb lokalnej społeczności
2.1. Wspieranie lokalnej
przedsiębiorczości
2.3. Stworzenie otoczenia
przyjaznego przedsiębiorcom
3.1. Zagospodarowanie
przestrzeni publicznych
i renowacja obiektów
zabytkowych
3.2. Poprawa warunków
mieszkaniowych na obszarze
rewitalizacji
3.3. Poprawa bezpieczeństwa
i komunikacji
1.2. Aktywizacja osób
wykluczonych społecznie
2.1. Wspieranie lokalnej
przedsiębiorczości
2.2. Aktywizacja edukacyjna
i zawodowa mieszkańców
2.3. Stworzenie otoczenia
przyjaznego przedsiębiorcom
1.2. Aktywizacja osób
wykluczonych społecznie
2.2. Aktywizacja edukacyjna
i zawodowa mieszkańców

Powiązane zdiagnozowane
problemy

Niski poziom przedsiębiorczości,
nieodpowiednie warunki
mieszkaniowe, zły stan techniczny
budynków (w tym budynków
zabytkowych), niski poziom
bezpieczeństwa komunikacyjnego,
wysoka liczba osób w wieku
poprodukcyjnym,
niewystarczająca oferta
kulturalno-rekreacyjna, mała
aktywność społeczna
mieszkańców, wysoka liczba
bezrobotnych mieszkańców,
wysoka liczba osób korzystających
ze świadczeń pomocy społecznej

Niski poziom przedsiębiorczości,
wysoka liczba bezrobotnych
mieszkańców, wysoka liczba osób
korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej

Niski poziom przedsiębiorczości,
wysoka liczba bezrobotnych
mieszkańców, wysoka liczba osób
korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej
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Powiązane kierunki działań

Powiązane zdiagnozowane
problemy

PROJEKT AKTYWNI – aktywna
integracja społeczna osób na
obszarze rewitalizacji

1.2. Aktywizacja osób
wykluczonych społecznie
2.2. Aktywizacja edukacyjna
i zawodowa mieszkańców

Niski poziom przedsiębiorczości,
wysoka liczba bezrobotnych
mieszkańców, wysoka liczba osób
korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej, niski poziom
integracji i aktywności wśród
mieszkańców

Integracja międzypokoleniowa

1.2. Aktywizacja osób
wykluczonych społecznie
1.3. Dostosowanie oferty
kulturalno-rekreacyjnej do
potrzeb lokalnej społeczności

wysoka liczba osób w wieku
poprodukcyjnym, kulturalnorekreacyjna, mała aktywność
społeczna mieszkańców, wysoka
liczba osób korzystających ze
świadczeń pomocy społecznej
niewystarczająca oferta

Nazwa projektu

Szlakiem transgranicznych
rzemieślników

Rewitalizacja budynków po
oddziałach ZOZ na obiekty
Fundacji WZRASTANIE
obejmujących projekty
budowlane: „Nadbudowa
dachu stromego na budynku
Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Przeworsku”,
„Zmiana sposobu użytkowania
budynku usługowohandlowego na Zakład
Aktywności Zawodowej w
Przeworsku wraz z jego
rozbudową z instalacją
gazową, przyłączem
kanalizacji deszczowej i
sanitarnej” oraz projektu
„Zmiana użytkowania
budynku z funkcji
niemieszkalnej na mieszkalną
wraz z nadbudową oraz
instalacją gazu i urządzeniami
budowlanymi”.

PROJEKTY UZUPEŁNIAJĄCE
1.1. Zwiększenie aktywności
społecznej mieszkańców poprzez
wzbogacenie oferty kulturalnej
1.3. Dostosowanie oferty
kulturalno-rekreacyjnej do
potrzeb lokalnej społeczności

1.2. Aktywizacja osób
wykluczonych społecznie
3.2. Poprawa warunków
mieszkaniowych na obszarze
rewitalizacji
4.2. Poprawa stanu technicznego
i efektywności energetycznej
budynków mieszkalnych
4.3. Uregulowanie gospodarki
wodno-ściekowej

Niewystarczająca oferta
kulturalno-rekreacyjna

Nieodpowiednie warunki
mieszkaniowe, zły stan techniczny
budynków (w tym budynków
zabytkowych), wysoka liczba osób
korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej, występowanie
rozwiązań technicznych
zagrażających środowisku oraz
związany z tym niski komfort
mieszkańców.
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Nazwa projektu

Powiązane kierunki działań

Wzrost samodzielności osób
niepełnosprawnych w
Przeworsku

1.2. Aktywizacja osób
wykluczonych społecznie
3.2. Poprawa warunków
mieszkaniowych na obszarze
rewitalizacji

Stabilizacja osuwiska w
rejonie ul. Wałowa, Kręta,
Bernardyńska wraz z
odbudową dróg i
infrastruktury technicznej

3.3. Poprawa bezpieczeństwa
i komunikacji
4.3. Uregulowanie gospodarki
wodno-ściekowej

Przebudowa oczyszczalni
ścieków

Program SENIOR na terenie
miasta Przeworska

4.1. Ograniczenie procesu
przedostawania się
niebezpiecznych substancji do
wody i gleby
4.3. Uregulowanie gospodarki
wodno-ściekowej
1.2. Aktywizacja osób
wykluczonych społecznie
1.3. Dostosowanie oferty
kulturalno-rekreacyjnej do
potrzeb lokalnej społeczności
1.4. Budowa systemu wspierania
osób starszych

Powiązane zdiagnozowane
problemy
Nieodpowiednie warunki
mieszkaniowe, zły stan techniczny
budynków (w tym budynków
zabytkowych), wysoka liczba osób
korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej.
Występowanie rozwiązań
technicznych zagrażających
środowisku oraz związany z tym
niski komfort mieszkańców, niski
poziom bezpieczeństwa
komunikacyjnego.
Występowanie rozwiązań
technicznych zagrażających
środowisku oraz związany z tym
niski komfort mieszkańców.

Duża liczba osób w wieku
poprodukcyjnym,
niewystarczająca oferta
kulturalno-rekreacyjna dla
seniorów

Źródło: opracowanie własne.

Powiązanie pomiędzy przedsięwzięciami planowanymi do realizacji
Powiązanie pomiędzy przedsięwzięciami planowanymi do realizacji w ramach działania 6.3. oraz
projektami finansowanymi z EFS przedstawiono poniżej:
Tabela 42 Powiązanie pomiędzy przedsięwzięciami planowanymi do realizacji

Projekt z EFRR planowany do finansowania z w
ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni
regionalnej RPO WP 2014-2020

Projekty planowane do finansowania z EFS

Tytuł projektu: Holistyczna rewitalizacja na terenie
MOF Jarosław-Przeworsk

Tytuł projektu: Rozwiń skrzydła, załóż firmę!
(RPO WP 2014-2020, działanie 7.3. Wsparcie
rozwoju przedsiębiorczości, konkurs
dedykowany dla MOF)
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Miejsce realizacji na obszarze rewitalizacji:
 Oberża – budynek przy ul. Krakowskiej 21
(podobszar rewitalizacji nr 2),
 Budynek przy ul. Kilińskiego 25 (podobszar
rewitalizacji nr 3)

Opis wpływu projektów na zdiagnozowaną sytuację kryzysową, w szczególności w sferze społecznej
W wyniku realizacji projektu „Holistyczna rewitalizacja na terenie MOF Jarosław-Przeworsk” budynek
przy ul. Kilińskiego 25 zostanie przystosowany do pełnienia nowej funkcji – gospodarczej. Powstaną
w nim pomieszczenia, które zostaną udostępnione nowym podmiotom pod działalność gospodarczą.
W obiekcie Oberży przy ul. Krakowskiej 21 obecnie niezagospodarowane pomieszczenie zostanie
zaadaptowane do pełnienia funkcji – społecznej. W wyniku realizacji projektu powstanie świetlica
integracyjno-szkoleniowa, przystosowana do prowadzenia zajęć i szkoleń w ramach projektu „Rozwiń
skrzydła, załóż firmę!”.
Realizacja projektu „Rozwiń skrzydła, załóż firmę” oraz „Holistyczna rewitalizacja na terenie MOF
Jarosław-Przeworsk” pozwoli na zwiększenie liczby nowo utworzonych przedsiębiorstw i miejsc pracy
poprzez aktywizację osób bezrobotnych, z których część z nich otrzyma wsparcie finansowe oraz
szkoleniowo – doradcze na otworzenie własnej działalności gospodarczej lub wzrost kompetencji
zawodowych, poprzez doradztwo i szkolenia zawodowe. Dzięki realizacji ww. projektów zmniejszy się
liczba osób bezrobotnych na terenie objętym projektami. Jedna z osób uczestniczących w projekcie
(lub dwie – w zależności od rodzaju prowadzonej działalności) będzie mogła prowadzić swoją
działalność na preferencyjnych warunkach w wyremontowanym budynku przy ul. Kilińskiego 25.
Wsparciem objęte zostaną osoby bezrobotne lub bierne zawodowo powyżej 29 roku życia należące do
poniższych grup: osoby długotrwale bezrobotne, osoby powyżej 50 roku życia, osoby niepełnosprawne,
kobiety.
Projekt „Holistyczna rewitalizacja na ternie MOF Jarosław-Przeworsk” przyczyni się do rozwiązania
następujących problemów obszaru rewitalizacji, głównie w sferze społecznej i gospodarczej:









Wysoki poziom bezrobocia,
Brak działań nakierunkowanych na aktywizację bezrobotnych,
Duża liczba rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,
Niska aktywność gospodarcza, mała liczba nowo powstających zakładów pracy,
Wysokie ceny najmu powierzchni,
Brak systemu zachęt i motywacji do podejmowania działalności gospodarczej,
Brak infrastruktury społecznej, służącej aktywizacji mieszkańców,
Zły stan techniczny obiektów, niedostosowanie ich do prowadzenia działalności gospodarczej.
Uzasadnienie niezbędności projektów dla realizacji założonych celów programu rewitalizacji

Szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji wykazała kumulację negatywnych zjawisk występujących na
tym obszarze. Obszar rewitalizacji zamieszkuje znaczna liczba osób wykluczonych, bezrobotnych oraz
osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Osoby te wymagają wsparcia i aktywizacji
w zakresie podnoszenia swoich kompetencji życiowych i zawodowych.
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Zdiagnozowane problemy dotyczą również niskiego poziomu przedsiębiorczości oraz małej aktywności
gospodarczej mieszkańców.
Na obszarze rewitalizacji brakuje bazy lokalowej do prowadzenia działalności gospodarczej oraz lokali
przeznaczonych do prowadzenia działań aktywizacyjnych (szkolenia, warsztaty, wsparcie doradcze). W
chwili obecnej Gmina Miejska Przeworsk nie dysponuje ani jednym pomieszczeniem z przeznaczeniem
na tego typu działalność.
Dotychczas działania aktywizacyjne prowadzone były w sali konferencyjnej należącej do Starostwa
Powiatowego, wynajmowanej na czas realizacji szkoleń. Dostępność tej sali jest jednak bardzo
ograniczona i nie ma możliwości swobodnego jej wykorzystywania z uwagi na jej wykorzystanie przez
inne podmioty oraz godziny pracy w budynku.
Warto także zaznaczyć, że ceny najmu lokali prywatnych są wygórowane i niedostępne dla osób
rozpoczynających działalność gospodarczą.
Dzięki realizacji Przedsięwzięcia rewitalizacyjnego „Holistyczna rewitalizacja na terenie MOF JarosławPrzeworsk” powstanie baza lokalowa z przeznaczeniem na świetlicę integracyjno-szkoleniową (budynek
Oberży przy ul. Krakowskiej 21), w którym odbywać się będą zajęcia dla większych grup beneficjentów
projektu „Rozwiń skrzydła, załóż firmę!”. W budynku przy ul. Kilińskiego 25, realizowane będą działania
dla mniejszych grup beneficjentów projektu oraz konsultacje i doradztwo indywidualne. Po zakończeniu
realizacji projektu, pomieszczenia w budynku zostaną przeznaczone do użytkowania dla pomiotów
gospodarczych, które powstaną w wyniku realizacji projektu „Rozwiń skrzydła, załóż firmę!”. Przewiduje
się, że będzie to jeden lub dwa podmioty (w zależności od rodzaju działalności).
Podmioty, które powstaną w ramach projektu finansowanego z EFS będą miały dostęp do odpowiednio
przygotowanych pomieszczeń, w dogodnej lokalizacji z zapewnionym dojazdem, wszystko to dzięki
inwestycji dofinansowanej z EFRR. Bez udostępnienia tych lokali dla nowych przedsiębiorców z obszaru
rewitalizacji, nie byłaby możliwa realizacja projektu rozwijającego przedsiębiorczość na obszarze
rewitalizacji.

Opis komplementarności projektów
W celu efektywnej realizacji przedsięwzięcia finansowanego z EFS w ramach Działania 7.3., niezbędna
jest interwencja w obiekty będące własnością miasta oraz w ich otoczenie, łącznie z nadaniem im
nowych funkcji.
W budynku Oberży przy ulicy Krakowskiej 21 powstanie świetlica integracyjno-szkoleniowa
przystosowana do prowadzenia zajęć i szkoleń w ramach projektu „Rozwiń skrzydła, załóż firmę!”.
Pomieszczenie zostanie wyremontowane oraz wyposażone w meble oraz sprzęt elektroniczny, AGD
i RTV. Wyposażenie umożliwi prowadzenie zajęć dla większej grupy osób.
Dostępność lokali w budynku przy ul. Kilińskiego 25 przystosowanych do prowadzenia działalności
gospodarczej będzie dla uczestników projektu „Rozwiń skrzydła, załóż firmę!” zachętą do założenia
własnej działalności, gdyż lokale zostaną udostępnione na preferencyjnych warunkach. Budynek
zostanie wyremontowany (zostanie wykonana m.in. instalacja centralnego ogrzewania) oraz
wyposażony w meble biurowe oraz sprzęt elektroniczny. Modernizacji ulegnie otoczenie budynku, w
tym dojście i dojazd do niego. Zamontowane zostanie również oświetlenie w jego otoczeniu, dzięki
czemu zwiększy bezpieczeństwo osób korzystających z budynku.
Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia gmina stworzy warunki do rozwoju przedsiębiorczości na
obszarze rewitalizacji. Realizacja projektu „Holistyczna rewitalizacja na terenie MOF Jarosław-
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Przeworsk” umożliwi zatem osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu w ramach projektu „Rozwiń
skrzydła, załóż firmę!”.
Projekt z EFRR planowany do finansowania z w
ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni
regionalnej RPO WP 2014-2020

Projekty planowane do finansowania z EFS

Tytuł projektu: Holistyczna rewitalizacja na terenie
MOF Jarosław-Przeworsk

Miejsce realizacji na obszarze rewitalizacji:

Tytuł projektu: Dzisiaj się uczysz jutro pracujesz!
(RPO WP 2014-2020, działanie 7.1. Poprawa
sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy,
konkurs dedykowany dla MOF)

 Oberża – budynek przy ul. Krakowskiej 21
(podobszar rewitalizacji nr 2),
 Skansen Pastewnik, ul. Łańcucka 2 (podobszar
rewitalizacji nr 2).
Opis wpływu projektów na zdiagnozowaną sytuację kryzysową, w szczególności w sferze społecznej
W wyniku realizacji projektu „Holistyczna rewitalizacja na terenie MOF Jarosław-Przeworsk” w obiekcie
Oberży przy ul. Krakowskiej 21 obecnie niezagospodarowane pomieszczenie zostanie zaadaptowane do
pełnienia funkcji – społecznej. W wyniku realizacji projektu powstanie świetlica integracyjnoszkoleniowa, przystosowana do prowadzenia zajęć i szkoleń w ramach projektu „Dzisiaj się uczysz, jutro
pracujesz!”.
Nową funkcję – społeczną zyska również budynek przeniesiony z ul. Tkackiej na teren Pastewnika
(budynek jest obecnie w stanie znacznej degradacji – niegdyś był budynkiem mieszkalnym). Powstaną w
nim pomieszczenia warsztatowe, które będą stanowić bazę do realizacji szkoleń i warsztatów
grupowych i indywidualnych dla uczestników projektu „Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz!”. Liczba
pomieszczeń w budynku pozwoli również na zaspokojenie potrzeb lokalowych do realizacji działań
projektowych ukierunkowanych indywidualnie dla uczestników projektu, tj. indywidualne rozmowy z
doradcą zawodowym, coachem i psychologiem.
Realizacja projektu „Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz!” oraz „Holistyczna rewitalizacja na terenie MOF
Jarosław-Przeworsk” pozwoli na ograniczenie problemu bezrobocia oraz poprawę warunków
materialnych mieszkańców obszaru rewitalizacji. Beneficjenci projektu otrzymają indywidualne
wsparcie. W oparciu o diagnozę potrzeb, dla każdego uczestnika projektu zostanie opracowany
indywidualny program aktywizacji zawodowej, dostosowany do potrzeb i możliwości. Osoby objęte
wsparciem, po zakończeniu szkoleń zostaną skierowane na staże zawodowe. Po odbyciu stażu część
osób podejmie zatrudnienie (około 35% uczestników projektu).
Wsparciem objęte zostaną osoby bezrobotne lub bierne zawodowo powyżej 29 roku życia należące do
poniższych grup: osoby długotrwale bezrobotne, osoby powyżej 50 roku życia, osoby niepełnosprawne,
kobiety.
Projekt „Holistyczna rewitalizacja na ternie MOF Jarosław-Przeworsk” przyczyni się do rozwiązania
następujących problemów obszaru rewitalizacji, głównie w sferze społecznej i gospodarczej:
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Wysoki poziom bezrobocia,
Brak działań nakierunkowanych na aktywizację bezrobotnych,
Duża liczba rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,
Brak aktywności społecznej,
Dziedziczenie patologii społecznej,
Niskie dochody mieszkańców,
Brak infrastruktury społecznej, służącej aktywizacji mieszkańców,
Zły stan techniczny budynków wielorodzinnych, zamieszkiwanych przez osoby wykluczone.
Uzasadnienie niezbędności projektów dla realizacji założonych celów programu rewitalizacji

Szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji wykazała kumulację negatywnych zjawisk występujących na
tym obszarze. Obszar rewitalizacji zamieszkuje znaczna liczba osób wykluczonych, bezrobotnych oraz
osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Osoby te wymagają wsparcia i aktywizacji w
zakresie podnoszenia swoich kompetencji życiowych i zawodowych.
Zdiagnozowane problemy dotyczą również małej aktywności społecznej mieszkańców oraz bierności w
podejmowaniu działań zmierzających do podjęcia zatrudnienia. Powodem stagnacji mieszkańców jest
zwykle brak kompetencji dostosowanych do wymogów rynku prac, brak podstawowych kompetencji
społecznych oraz niechęć lub strach (szczególnie w przypadku długotrwałego bezrobocia) przed
podjęciem zatrudnienia.
Na obszarze rewitalizacji nie ma obecnie bazy lokalowej do prowadzenia kursów i szkoleń. Nie ma
również pomieszczenia, w którym byłaby możliwość świadczenia porad psychologicznych i
zawodowych. W chwili obecnej Gmina Miejska Przeworsk nie dysponuje ani jednym pomieszczeniem z
przeznaczeniem na tego typu działalność. Dotychczas podobne zajęcia prowadzone były w sali
konferencyjnej należącej do Starostwa Powiatowego, wynajmowanej na czas realizacji szkoleń.
Dostępność tej sali jest jednak bardzo ograniczona i nie ma możliwości swobodnego jej
wykorzystywania z uwagi na jej wykorzystanie przez inne podmioty oraz godziny pracy w budynku.
Dzięki realizacji Przedsięwzięcia rewitalizacyjnego „Holistyczna rewitalizacja na terenie MOF JarosławPrzeworsk” powstanie wyposażona baza lokalowa niezbędna do realizacji projektu „Dzisiaj się uczysz,
jutro pracujesz!”. W budynku Oberży przy ul. Krakowskiej 21 powstanie świetlica integracyjnoszkoleniowa, w której odbywać się będą zajęcia z zakresu reintegracji społecznej dla beneficjentów
projektu. Pomieszczenie to będzie stanowić bazę do realizacji nie tylko projektów planowanych w
ramach programu rewitalizacji, ale także projektów organizacji pozarządowych czy innych jednostek
prowadzących działania na rzecz społeczeństwa.
Pastewnik, pełniący do tej pory głównie funkcję rekreacyjną, dzięki przeniesieniu zabytkowego budynku
zyska przyjazne mieszkańcom pomieszczenia i obiekty aktywizacyjno-integracyjne, dostosowane do
prowadzenia kursów i szkoleń. W obiektach świadczone będzie wsparcie doradcze i psychologiczne oraz
doradztwo zawodowe dla uczestników projektu „Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz!”.
Osoby przeszkolone w ramach projektu finansowanego z EFS zdobędą nowe kwalifikacje zawodowe i
umiejętności społeczne oraz uzyskają pomoc w znalezieniu zatrudnienia, wszystko to dzięki inwestycji
dofinansowanej z EFRR. Bez przygotowania bazy lokalowej do realizacji działań szkoleniowych,
integracyjnych i doradczych, nie byłaby możliwa realizacja projektu ograniczającego bezrobocie na
obszarze rewitalizacji.
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Opis komplementarności projektów
W celu efektywnej realizacji przedsięwzięcia finansowanego z EFS w ramach Działania 7.1., niezbędna
jest interwencja w obiekty będące własnością miasta, łącznie z nadaniem im nowych funkcji społecznogospodarczych.
W budynku Oberży przy ulicy Krakowskiej 21 powstanie świetlica integracyjno-szkoleniowa
przystosowana do prowadzenia zajęć z zakresu reintegracji społecznej w ramach projektu „Dzisiaj się
uczysz, jutro pracujesz!”. Pomieszczenie zostanie wyremontowane oraz wyposażone w meble oraz
sprzęt elektroniczny, AGD i RTV. Wyposażenie umożliwi prowadzenie zajęć dla większej grupy osób.
Warto podkreślić, że w ramach projektu „Holistyczna rewitalizacja na terenie MOF Jarosław-Przeworsk”
zostaną także wyremontowane części wspólne budynku, w którym znajdują się mieszkania socjalne,
dzięki czemu nastąpi kompleksowe wsparcie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem –
poprawie ulegną zarówno warunki mieszkaniowe, jak i kompetencje twarde i miękkie.
Budynek z ul. Tkackiej odtworzony na terenie Pastewnika stanowił będzie centrum integracyjnoszkoleniowe. Zostanie od przystosowany do prowadzenia działań w ramach projektu „Dzisiaj się uczysz,
jutro pracujesz!”, tj. szkolenia i warsztaty grupowe i indywidualne, indywidualne rozmowy z doradcą
zawodowym i psychologiem. Będzie to jednak jednocześnie miejsce przyjazne, stanowiące miejsce
rekreacji i wypoczynku, dzięki czemu mieszkańcy, szczególnie zaś osoby wykluczone, będą chętniej
uczestniczyć w organizowanych tam zajęciach.
Dzięki realizacji projektu „Holistyczna rewitalizacja na terenie MOF Jarosław-Przeworsk”, stworzone
zostaną warunki do ograniczenia problemu bezrobocia na obszarze rewitalizacji, nastąpi również
poprawa warunków materialnych mieszkańców tego obszaru. Realizacja projektu „Holistyczna
rewitalizacja na terenie MOF Jarosław-Przeworsk” umożliwi zatem osiągnięcie wskaźników produktu i
rezultatu w ramach projektu „Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz!”.
Projekt z EFRR planowany do finansowania z w
ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni
regionalnej RPO WP 2014-2020

Projekty planowane do finansowania z EFS

Tytuł projektu: Holistyczna rewitalizacja na terenie
MOF Jarosław-Przeworsk

Miejsce realizacji na obszarze rewitalizacji:
 Oberża – budynek przy ul. Krakowskiej 21
(podobszar rewitalizacji nr 2),
 Pastewnik, ul. Łańcucka 2 (podobszar
rewitalizacji nr 2).

Tytuł projektu: PROJEKT AKTYWNI – aktywna
integracja społeczna osób na obszarze
rewitalizacji (RPO WP 2014-2020, 8.1. Aktywna
integracja osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym)

Opis wpływu projektów na zdiagnozowaną sytuację kryzysową, w szczególności w sferze społecznej
W wyniku realizacji projektu „Holistyczna rewitalizacja na terenie MOF Jarosław-Przeworsk” w
obiekcie Oberży przy ul. Krakowskiej 21 obecnie niezagospodarowane pomieszczenie zostanie
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zaadaptowane do pełnienia funkcji społecznej. W wyniku realizacji projektu oprócz poprawy warunków
życia osób najbardziej potrzebujących, powstanie świetlica integracyjno-szkoleniowa, przystosowana do
prowadzenia zajęć z zakresu reintegracji społecznej w ramach projektu „PROJEKT AKTYWNI – aktywna
integracja społeczna na obszarze rewitalizacji”.
Nową funkcję (społeczną) zyska również budynek przeniesiony z ul. Tkackiej na teren Pastewnika
(budynek jest obecnie w stanie znacznej degradacji – niegdyś był budynkiem mieszkalnym). Powstaną w
nim pomieszczenia warsztatowe, które będą stanowić bazę do realizacji treningów i warsztatów
grupowych i indywidualnych dla uczestników projektu „PROJEKT AKTYWNI – aktywna integracja
społeczna na obszarze rewitalizacji”. Liczba pomieszczeń w budynku pozwoli również na zaspokojenie
potrzeb lokalowych do realizacji działań projektowych ukierunkowanych indywidualnie dla uczestników
projektu, tj. indywidualne rozmowy z doradcą zawodowym, coachem, psychologiem i prawnikiem. Na
terenie obiektu zostanie ulokowana organizacja pozarządowa, w działania której zostaną włączeni
uczestnicy projektu.
Realizacja projektów „PROJEKT AKTYWNI – aktywna integracja społeczna na obszarze rewitalizacji” oraz
„Holistyczna rewitalizacja na terenie MOF Jarosław-Przeworsk” przyczyni się do wzrostu aktywności
społecznej i gospodarczej, wzrostu kompetencji życiowych i poczucia własnej wartości uczestników
projektu. Pozwoli na włączenie społeczne osób wykluczonych i zagrożonych marginalizacją poprzez
poprawę sytuacji materialnej uczestników projektu i ich rodzin w wyniku podjęcia pracy po ukończeniu
określonych form pomocy. W sferze gospodarczej przyczyni się do zwiększenia zatrudnienia na
rewitalizowanych terenach.
Beneficjenci projektów otrzymają indywidualne wsparcie. W oparciu o diagnozę potrzeb, dla każdego
uczestnika projektu zostanie opracowany indywidualny program reintegracji, dostosowany do jego
potrzeb i możliwości.
Projekt „Holistyczna rewitalizacja na ternie MOF Jarosław-Przeworsk” oraz „PROJEKT AKTYWNI –
aktywna integracja społeczna na obszarze rewitalizacji” przyczynią się do rozwiązania następujących
problemów obszaru rewitalizacji, głównie w sferze społecznej i gospodarczej:
 Wysoki poziom bezrobocia,
 Brak działań ukierunkowanych na aktywizację bezrobotnych,
 Duża liczba rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,
 Brak aktywności społecznej,
 Niskie dochody mieszkańców,
 Zły stan techniczny obiektów.
Uzasadnienie niezbędności projektów dla realizacji założonych celów programu rewitalizacji

Szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji wykazała kumulację negatywnych zjawisk występujących na
tym obszarze. Obszar rewitalizacji zamieszkiwany jest przez znaczną liczbę osób wykluczonych oraz osób
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Bardzo często powodem wykluczenia są takie czynniki
jak: ubóstwo, alkoholizm, niepełnosprawność, braki w wykształceniu oraz brak kompetencji
społecznych. Osoby zmagające się z tymi problemami wymagają wsparcia ukierunkowanego na
rozwiązanie ich problemów. Zdiagnozowane problemy dotyczą również małej aktywności społecznej
mieszkańców oraz bierności w podejmowaniu działań zmierzających do wyjścia z sytuacji kryzysowej.
Powodem tej stagnacji są często takie czynniki jak bezradność i frustracja spowodowane długotrwałym
przebywaniem w sytuacji kryzysowej.
Największa koncentracja problemów występuje w budynku przy ul. Krakowskiej 21. Jest to budynek
mieszkalny, wielorodzinny, w którym znajdują się mieszkania socjalne.

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY MIEJSKIEJ PRZEWORSK NA LATA 2016-2022
170 | S t r o n a

Na obszarze rewitalizacji nie ma obecnie bazy lokalowej do prowadzenia kursów i szkoleń, nie ma
również pomieszczenia, w którym byłaby możliwość świadczenia porad prawnych, psychologicznych i
zawodowych dla mieszkańców. W chwili obecnej Gmina Miejska Przeworsk nie dysponuje ani jednym
pomieszczeniem z przeznaczeniem na tego typu działalność. Dotychczas podobne zajęcia prowadzone
były w sali konferencyjnej należącej do Starostwa Powiatowego, wynajmowanej na czas realizacji
szkoleń. Dostępność tej sali jest jednak bardzo ograniczona i nie ma możliwości swobodnego jej
wykorzystywania z uwagi na jej wykorzystanie przez inne podmioty oraz godziny pracy w budynku.
Dzięki realizacji projektu „Holistyczna rewitalizacja na terenie MOF Jarosław-Przeworsk” powstanie
wyposażona baza lokalowa niezbędna do realizacji projektu „PROJEKT AKTYWNI – aktywna integracja
społeczna na obszarze rewitalizacji”. W budynku Oberży przy ul. Krakowskiej 21 powstanie świetlica
integracyjno-szkoleniowa, w której odbywać się będą zajęcia z zakresu reintegracji społecznej dla
beneficjentów projektu. Pomieszczenie to będzie stanowić bazę do realizacji nie tylko projektów
planowanych w ramach programu rewitalizacji, ale także projektów organizacji pozarządowych czy
innych jednostek prowadzących działania na rzecz społeczeństwa.
Pastewnik, pełniący do tej pory głównie funkcję rekreacyjną, dzięki przeniesieniu zabytkowego budynku
zyska przyjazne mieszkańcom pomieszczenia i obiekty aktywizacyjno-integracyjne, dostosowane do
prowadzenia kursów i szkoleń.
W obiektach świadczone będzie wsparcie doradcze, psychologiczne i prawne oraz doradztwo
zawodowe dla uczestników projektu „PROJEKT AKTYWNI – aktywna integracja społeczna na obszarze
rewitalizacji”.
W ramach projektu „Holistyczna rewitalizacja na terenie MOF Jarosław-Przeworsk” wyremontowane
zostaną części wspólne budynku, dzięki czemu poprawi się sytuacja mieszkaniowa jego lokatorów.
Remont zdewastowanych korytarzy, schodów, elewacji, ogólnodostępnych sanitariatów i pozostałych
elementów budynku wpłynie pozytywnie na motywację mieszkańców oraz stanowić będzie impuls do
podjęcia działań zmierzających do włączenia społecznego.
Uczestnicy projektu finansowanego z EFS zdobędą nowe kwalifikacje oraz umiejętności społeczne, a
także uzyskają pomoc w zakresie włączenia społecznego oraz znalezieniu zatrudnienia, dzięki inwestycji
dofinansowanej z EFRR. Bez przygotowania bazy lokalowej do realizacji działań szkoleniowych,
integracyjnych i doradczych, nie byłaby możliwa realizacja projektu z zakresu integracji społecznej na
obszarze rewitalizacji.
Opis komplementarności projektów
W celu efektywnej realizacji przedsięwzięcia finansowanego z EFS w ramach Działania 8.1., niezbędna
jest interwencja w obiekty będące własnością miasta, łącznie z nadaniem im nowych funkcji społecznogospodarczych.
W budynku Oberży przy ulicy Krakowskiej 21 powstanie świetlica integracyjno-szkoleniowa
przystosowana do prowadzenia zajęć z zakresu reintegracji społecznej w ramach projektu „PROJEKT
AKTYWNI – aktywna integracja społeczna na obszarze rewitalizacji”. Pomieszczenie zostanie
wyremontowane oraz wyposażone w meble oraz sprzęt elektroniczny, AGD i RTV. Wyposażenie
umożliwi prowadzenie zajęć dla większych grup osób. Dzięki wyremontowaniu części wspólnych,
nastąpi kompleksowe wsparcie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem – poprawie ulegną
zarówno warunki mieszkaniowe, jak i kompetencje twarde i miękkie.
Budynek z ul. Tkackiej odtworzony na terenie Pastewnika stanowił będzie centrum integracyjnoszkoleniowe. Zostanie od przystosowany do prowadzenia działań w ramach projektu „PROJEKT
AKTYWNI – aktywna integracja społeczna na obszarze rewitalizacji”, tj. treningów i warsztatów
grupowych i indywidualnych, indywidualnych rozmów z doradcą zawodowym, psychologiem i
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prawnikiem. Będzie to jednocześnie miejsce przyjazne, stanowiące miejsce rekreacji i wypoczynku,
dzięki czemu mieszkańcy, szczególnie zaś osoby wykluczone, będą chętniej uczestniczyć w
organizowanych tam zajęciach. Na terenie otwartej wiaty w okresie wiosenno-letnim prowadzone będą
zajęcia z reintegracji społecznej – treningi kompetencji życiowych i społecznych. W działania
aktywizacyjne zaangażowana będzie organizacja pozarządowa, która znajdzie siedzibę w odtworzonym
na terenie Pastewnika budynku, dzięki czemu uczestnicy projektu będą mogli poznać zasady działania
organizacji i aktywnie włączyć się w jej działalność.
Wszystkie powyższe obiekty zostaną udostępnione dla potrzeb mieszkańców obszaru rewitalizacji,
którzy będą mieć możliwość spędzania wolnego czasu i uczestnictwa w wydarzeniach integracyjnych
organizowanych na terenie tych obiektów.
Dzięki realizacji projektu „Holistyczna rewitalizacja na terenie MOF Jarosław-Przeworsk”, stworzone
zostaną warunki wzrostu aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców obszaru rewitalizacji,
wzrostu ich kompetencji życiowych i poczucia własnej wartości, nastąpi zwiększenie zatrudnienia oraz
poprawie ulegną warunki materialne osób objętych wsparciem oraz ich rodzin. Realizacja projektu
„Holistyczna rewitalizacja na terenie MOF Jarosław-Przeworsk” umożliwi zatem osiągnięcie wskaźników
produktu i rezultatu w ramach projektu „PROJEKT AKTYWNI – aktywna integracja społeczna na obszarze
rewitalizacji”.
Projekt z EFRR planowany do finansowania z w
ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni
regionalnej RPO WP 2014-2020

Projekty planowane do finansowania z EFS

Tytuł projektu: Holistyczna rewitalizacja na terenie
MOF Jarosław-Przeworsk

Tytuł projektu: Integracja międzypokoleniowa
Miejsce realizacji na obszarze rewitalizacji:
 Oberża – budynek przy ul. Krakowskiej 21
(podobszar rewitalizacji nr 2),
 Skansen Pastewnik, ul. Łańcucka 2 (podobszar
rewitalizacji nr 2).
Opis wpływu projektów na zdiagnozowaną sytuację kryzysową, w szczególności w sferze społecznej
W wyniku realizacji projektu „Holistyczna rewitalizacja na terenie MOF Jarosław-Przeworsk” w obiekcie
Oberży przy ul. Krakowskiej 21 obecnie niezagospodarowane pomieszczenie zostanie zaadaptowane do
pełnienia funkcji – społecznej. W wyniku realizacji projektu powstanie świetlica integracyjnoszkoleniowa, przystosowana do prowadzenia zajęć z zakresu reintegracji społecznej w ramach projektu
„Integracja międzypokoleniowa”.
Nową funkcję – społeczną zyska również budynek przeniesiony z ul. Tkackiej na teren Pastewnika
(budynek jest obecnie w stanie znacznej degradacji – niegdyś był budynkiem mieszkalnym).
W wyniku realizacji projektu cały budynek zostanie zaadaptowany do pełnienia nowej funkcji. Powstaną
w nim pomieszczenia warsztatowe, które będą stanowić bazę do realizacji działań
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aktywizacyjno integracyjnych dla uczestników projektu „Integracja międzypokoleniowa”, w tym
warsztatów rękodzielniczych, zajęć kulturalno-edukacyjnych, konkursów. Na terenie obiektu zostanie
ulokowana organizacja pozarządowa, w działania której zostaną włączeni uczestnicy projektu.
Realizacja projektu „Integracja międzypokoleniowa” oraz „Holistyczna rewitalizacja na terenie MOF
Jarosław-Przeworsk” przyczyni się do wzrostu aktywności społecznej, wzrostu kompetencji życiowych i
poczucia własnej wartości uczestników projektu. Pozwoli na włączenie społeczne osób wykluczonych i
zagrożonych marginalizacją, poprzez ich uczestnictwo w kulturze oraz wspólnych zajęciach.
Projekt „Holistyczna rewitalizacja na ternie MOF Jarosław-Przeworsk” przyczyni się do rozwiązania
problemów obszaru rewitalizacji (głównie w sferze społecznej), tj.:








brak aktywności społecznej,
duża liczba osób wykluczonych, samotnych, starszych, niepełnosprawnych,
dziedziczenie patologii społecznej,
brak miejsc do spędzania wolnego czasu,
brak współpracy międzypokoleniowej,
negatywne stereotypy starości i niepełnosprawności,
niewystarczająca oferta kulturalna i edukacyjna, brak zajęć aktywizacyjnych.
Uzasadnienie niezbędności projektów dla realizacji założonych celów programu rewitalizacji

Szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji wykazała, iż obszar rewitalizacji charakteryzuje niska
aktywność społeczna mieszkańców oraz brak chęci do uczestnictwa we wspólnych inicjatywach i
działaniach integracyjnych. Ograniczona dostępność do wydarzeń kulturalnych oraz możliwości
spędzania wolnego czasu powodują, że więzi między sąsiadami, ale także między pokoleniami są słabo
zacieśnione. Jak wskazała delimitacja, na terenie miasta przybywa osób wykluczonych, samotnych, które
nie mają pomysłu na sposób spędzania wolnego czasu.
W związku z tym niezbędne jest podjęcie działań mających na celu aktywizację społeczną i reintegrację
mieszkańców obszaru rewitalizacji.
Największa koncentracja problemów występuje w budynku przy ul. Krakowskiej 21. Jest to budynek
mieszkalny, wielorodzinny, w którym znajdują się mieszkania socjalne.
Na obszarze rewitalizacji nie ma obecnie miejsca do prowadzenia zajęć aktywizacyjnych (kulturalnoedukacyjnych, wokalnych, warsztatów rękodzieła, itp.) dla dzieci, młodzieży, rodzin i seniorów, miejsca,
w którym mieszkańcy mogliby spędzać wolny czas. Brak takich miejsc doskwiera szczególnie osobom
mniej zamożnym, których nie stać na uczestnictwo w płatnej kulturze.
Dzięki realizacji projektu „Holistyczna rewitalizacja na terenie MOF Jarosław-Przeworsk” powstanie
wyposażona baza lokalowa niezbędna do realizacji projektu „Integracja międzypokoleniowa”.
W budynku Oberży przy ul. Krakowskiej 21 powstanie świetlica integracyjno-szkoleniowa, w której
odbywać się będą zajęcia z zakresu reintegracji społecznej dla beneficjentów projektu.
Pomieszczenie to będzie również stanowić bazę do realizacji pozostałych projektów planowanych w
ramach programu rewitalizacji, w tym projektów innych podmiotów prowadzących działania na rzecz
społeczeństwa.
Pastewnik, pełniący do tej pory głównie funkcję rekreacyjną, dzięki przeniesieniu zabytkowego budynku
zyska przyjazne mieszkańcom pomieszczenia i obiekty aktywizacyjno-integracyjne, dostosowane do
prowadzenia zajęć, warsztatów, wykładów, konkursów i innych działań aktywizacyjnych.
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W ramach projektu „Holistyczna rewitalizacja na terenie MOF Jarosław-Przeworsk” wyremontowane
zostaną części wspólne budynku, dzięki czemu poprawi się sytuacja mieszkaniowa jego lokatorów
(głównie osób wykluczonych, korzystających z pomocy społecznej). Remont zdewastowanych korytarzy,
schodów, elewacji, ogólnodostępnych sanitariatów i pozostałych elementów budynku wpłynie
pozytywnie na motywację mieszkańców oraz stanowić będzie impuls do podjęcia działań zmierzających
do włączenia społecznego.
Dzięki inwestycji dofinansowanej z EFRR możliwe będzie zacieśnienie więzi społecznych oraz wzrost
umiejętności społecznych mieszkańców obszaru rewitalizacji. Poprzez wspólne uczestnictwo w
działaniach aktywizacyjnych i integracyjnych na terenie nowo udostępnionych obiektów, wzrośnie
również samoocena oraz poczucie bezpieczeństwa mieszkańców obszaru rewitalizacji.
Bez przygotowania bazy lokalowej do realizacji działań aktywizacyjnych i integracyjnych nie byłaby
możliwa realizacja projektu z zakresu integracji społecznej na obszarze rewitalizacji.
Opis komplementarności projektów
W celu efektywnej realizacji projektu „Integracja międzypokoleniowa”, niezbędna jest interwencja w
obiekty będące własnością miasta, łącznie z nadaniem im nowych funkcji.
W budynku Oberży przy ulicy Krakowskiej 21 powstanie świetlica integracyjno-szkoleniowa
przystosowana do prowadzenia zajęć z zakresu reintegracji społecznej w ramach projektów
integracyjno-aktywizacyjnych, w tym projektu „Integracja międzypokoleniowa”. Pomieszczenie zostanie
wyremontowane oraz wyposażone w meble oraz sprzęt elektroniczny, AGD i RTV. Wyposażenie
umożliwi prowadzenie zajęć kulturalno-edukacyjnych, warsztatów, wykładów.
Budynek z ul. Tkackiej odtworzony na terenie Pastewnika stanowił będzie centrum integracyjnoszkoleniowe. Zostanie od przystosowany do prowadzenia działań w ramach projektu „Integracja
międzypokoleniowa”, tj. warsztatów rękodzielniczych, zajęć kulturalno-edukacyjnych i konkursów.
Na terenie otwartej wiaty w okresie wiosenno-letnim prowadzone będą zajęcia kulturalno-edukacyjne,
konkursy wokalno-recytatorskie, plenery (np. plenery malarskie, wspólne czytanie książek i wspólne
muzykowanie przy grillu) oraz występy najmłodszych mieszkańców obszaru rewitalizacji.
W działania aktywizacyjne zaangażowana będzie organizacja pozarządowa, która znajdzie siedzibę
w odtworzonym na terenie Pastewnika budynku, dzięki czemu uczestnicy projektu będą mogli poznać
zasady działania organizacji i aktywnie włączyć się w jej działania.
Wszystkie powyższe obiekty zostaną udostępnione dla potrzeb mieszkańców obszaru rewitalizacji,
którzy będą mieć możliwość spędzania wolnego czasu i uczestnictwa w wydarzeniach integracyjnych
organizowanych na terenie tych obiektów.
Dzięki realizacji projektu „Holistyczna rewitalizacja na terenie MOF Jarosław-Przeworsk”, stworzone
zostaną warunki wzrostu aktywności społecznej mieszkańców obszaru rewitalizacji, wzrostu ich
kompetencji życiowych i poczucia własnej wartości. Uczestnicy działań aktywizacyjnych zostaną
przygotowani i zainspirowani do wspólnego działania w lokalnych środowiskach oraz zostaną
uwrażliwieni na potrzeby innych (w tym osób starszych i z niepełnosprawnościami).
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Projekt z EFRR planowany do finansowania z w
ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni
regionalnej RPO WP 2014-2020

Tytuł projektu: Rewitalizacja budynków po
oddziałach ZOZ na obiekty Fundacji
WZRASTANIE obejmujących projekty
budowlane: „Nadbudowa dachu stromego na
budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w
Przeworsku”, „Zmiana sposobu użytkowania
budynku usługowo-handlowego na Zakład
Aktywności Zawodowej w Przeworsku wraz z
jego rozbudową z instalacją gazową, przyłączem
kanalizacji deszczowej i sanitarnej” oraz
projektu „Zmiana użytkowania budynku z
funkcji niemieszkalnej na mieszkalną wraz z
nadbudową oraz instalacją gazu i urządzeniami
budowlanymi”.

Projekty planowane do finansowania z EFS

Tytuł projektu: Wzrost samodzielności osób
niepełnosprawnych w Przeworsku (RPO WP
2014-2020, 8.3. Zwiększenie dostępu do
usług społecznych i zdrowotnych)

Miejsce realizacji na obszarze rewitalizacji:
 ul. Kasztanowa, działka nr ewid. 1923/1

Opis wpływu projektów na zdiagnozowaną sytuację kryzysową, w szczególności w sferze
społecznej
W wyniku realizacji projektu „Rewitalizacja budynków po oddziałach ZOZ na obiektu Fundacji
WZRASTANIE” oraz komplementarnego projektu miękkiego „Wzrost samodzielności osób
niepełnosprawnych w Przeworsku” wyremontowane zostaną pomieszczenia dla osób najbardziej
pokrzywdzonych osób z gminy Przeworsk. W tej chwili budynki są niewykorzystywane, nie nadają się do
użytkowania, szczególnie przez osoby niepełnosprawne. Ich rozbudowa i modernizacja jest kluczowa dla
wsparcia osób najbardziej potrzebujących, wykluczonych z powodu stanu zdrowia.
Obiekty te będą służyć realizacji celów społecznych, jakimi są uspołecznienie i kształtowanie
samodzielności osób niepełnosprawnych przez udział w treningu mieszkalnictwa. Dzięki zamieszkaniu w
mieszkaniach treningowych znacznie poprawi się ich komfort życia, zaś podczas zajęć z zawodowym
trenerem nauczą się wykonywania codziennych czynności (dbanie o wygląd, higienę, gotowanie,
gospodarowanie budżetem, sprzątanie). Będą także uczyć się komunikacji z innymi, dzięki czemu
nastąpi integracja ze środowiskiem lokalnym.
Uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej przygotuje ich do podjęcia pracy w Zakładzie
Aktywności Zawodowej, pozwoli na zdobycie umiejętności pracowniczych.
Projekty przyczynią się do rozwiązania problemów obszaru rewitalizacji (głównie w sferze społecznej),
tj.:
 duża liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w tym osób niepełnosprawnych,
 wycofanie i brak samodzielności osób niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie,
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uzależnienie od pomocy innych,
brak mieszkań treningowych dla osób niesamodzielnych,
zły stan budynków służących aktywizacji osób wykluczonych,
brak Zakładu Aktywności Zawodowej, który stanowił miejsce pracy osób niepełnosprawnych
fizycznie i psychicznie.

Ponadto, pozwolą na powstanie nowych miejsc pracy na chronionym rynku pracy, które umożliwią
osobom niepełnosprawnym łączenie pracy zawodowej i rehabilitacji. Osoby te będą się czuły potrzebne,
będą czuć, że są częścią społeczeństwa, która integruje się z otoczeniem.
Uzasadnienie niezbędności projektów dla realizacji założonych celów programu rewitalizacji

Szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji wykazała, że na obszarze rewitalizacji zamieszkuje znaczna
liczba osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem, w tym także młodzież niepełnosprawna fizycznie
i intelektualnie. Są to osoby, które nie mają rodzin lub rodziny nie są w stanie się nimi zaopiekować.
Mieszkania treningowe są alternatywą wobec umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej – dają
poczucie intymności, posiadania „swojego miejsca”, ponadto, co szczególnie ważne, dają możliwość
zdobycia kluczowych kompetencji życiowych (dbanie o wygląd, gotowanie, sprzątanie, załatwianie
spraw urzędowych, kontakt z innymi osobami, kompetencje i kwalifikacje pracownicze), dzięki czemu
możliwe jest ich usamodzielnienie.
W tej chwili jednak brakuje budynku, które będzie stanowić miejsce ich czasowego pobytu, zapewni
im komfort, będzie dostosowany do ich potrzeb, a przede wszystkim, pozwoli na uczenie się
podstawowych czynności, które zapewnią im samodzielność na miarę ich możliwości.
Wyremontowanie nieużytkowanych budynków pozwoli nie tylko na ich ponowne zagospodarowanie,
ale na przeznaczenie ich na cele społeczne, służące wsparciu osób najbardziej potrzebujących.
Remont pozwoli na poprawę efektywności energetycznej, swobodne korzystanie z instalacji wodnej,
gazowej i kanalizacyjnej (co jest szczególnie ważne dla osób niepełnosprawnych), zaś rozbudowa
pozwoli na pomoc większej liczbie osób.
Projekty wpisują się w cele rewitalizacji ze wszystkich sfer:
1.2. Aktywizacja osób wykluczonych społecznie
2.2. Aktywizacja edukacyjna i zawodowa mieszkańców
3.2. oprawa warunków mieszkaniowych na obszarze rewitalizacji
4.2. Poprawa stanu technicznego i efektywności energetycznej budynków mieszkalnych
Opis komplementarności projektów
Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie” planuje zagospodarowanie dwóch
budynków oraz poprawę stanu technicznego trzeciego, w celu wsparcia młodzieży wykluczonej
społecznie poprzez swoje dysfunkcje fizyczne i psychiczne. W zmodernizowanych budynkach powstaną
mieszkania treningowe oraz mieszkania dla osób bezdomnych, a także świetlica i zakład aktywizacji
zawodowej. Budynki zostaną dostosowane do potrzeb osób chorych i niepełnosprawnych. Budynki
zostaną powiększone, wykonane zostaną nowe instalacje gazowe, wodne, kanalizacyjne i deszczowe,
wykonana zostanie izolacja termiczna, dzięki czemu znacznie poprawi się efektywność energetyczna.
Bardzo ważnym działaniem będzie także dostosowanie budynków do potrzeb osób
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niepełnosprawnych, m.in. poprzez wykonanie szybu dla dźwigu osobowego, montaż windy, wykonanie
podjazdów dla osób niepełnosprawnych oraz utwardzonych miejsc postojowych.
W wyremontowanych budynkach będzie mieszkać młodzież niepełnosprawna fizycznie i intelektualnie.
Młodzież, oprócz opieki bytowej, zostanie także otoczona opieką psychologiczną i trenerską – projekt
miękki „Wzrost samodzielności osób niepełnosprawnych w Przeworsku” będzie polegał na zwiększeniu
samodzielności i aktywizacji oraz treningu z zakresu higieny, finansów, zarządzania mieszkaniem,
gotowania, kontaktów interpersonalnych czy umiejętności społecznych. Osoby te będą uczestniczyć w
Warsztatach Terapii Zajęciowej, zaś dzięki temu później będą mogły przejść do Zakładu Aktywizacji
Zawodowej, gdzie podejmą pracę zawodową, łącząc ją z rehabilitacją. Osoby niepełnosprawne staną się
bardziej samodzielne, zintegrują się z lokalną społecznością i zostaną zaktywizowane zawodowo, dzięki
czemu poczują się ważne i potrzebne.
Bez modernizacji budynków ZOZ nie jest możliwe przeprowadzenie projektu miękkiego.
Źródło: opracowanie własne.
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15. Mechanizmy zapewnienia komplementarności rewitalizacji
Przedsięwzięcia rewitalizacyjne zostały przygotowane w taki sposób, aby się wzajemnie uzupełniały, co
pozwoliło na zachowanie efektu synergii. Ważne jest także, przestrzeganie mechanizmów zapewniania
komplementarności całego procesu rewitalizacji. W celu zwiększenia skuteczności podejmowanych działań
przeanalizowana została komplementarność przestrzenna, problemowa, proceduralno-instytucjonalna,
międzyokresowa oraz źródeł finansowania.

Komplementarność przestrzenna
Zapewnienie komplementarności przestrzennej pozwoli na oddziaływanie na cały obszar rewitalizacji. Dzięki
realizacji zaplanowanych przedsięwzięć zdiagnozowane problemy nie będą przenoszone poza obszar
rewitalizacji. Wymaga to uwzględnienia powiązań pomiędzy projektami realizowanymi na terenie objętym
rewitalizacją a działaniami wprowadzanymi poza wyznaczonym obszarem.
Ważną zasadą jest także zachowanie efektu synergii pomiędzy wszystkimi projektami. Wszystkie projekty
stanowią odpowiedź na zdiagnozowane problemy i wzajemnie się uzupełniają lub dopełniają. Dzięki
zachowaniu tej zasady, osiągnięty zostanie cel główny rewitalizacji.
Należy dodać, iż mimo że w tej chwili na terenie Podobszaru 5 nie jest planowany żaden projekt, na okres po
roku 2022 planuje się tam realizację projektów związanych z budownictwem wielorodzinnym (mieszkania
socjalne oraz komunalne) oraz projektu związanego z zagospodarowaniem obiektów pokolejowych (kolej
wąskotorowa).
Na poniższym rysunku znajdują się lokalizacje wszystkich zaplanowanych projektów rewitalizacyjnych.
Rysunek 12 Lokalizacja projektów rewitalizacyjnych
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Źródło: opracowanie własne.
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Komplementarność problemowa
Komplementarność problemowa polega na wzajemnym dopełnianiu wszystkich projektów pod względem
tematycznym, oddziaływującym zarówno w aspekcie społecznym, jak i gospodarczym przestrzennofunkcjonalnym, technicznym i środowiskowym. Projekty zostały wybrane w taki sposób, aby uniknąć
fragmentaryzacji poszczególnych przedsięwzięć. Ważnym elementem Programów Rewitalizacji są także jasno
sprecyzowane takie elementy jak pożądany stan, wskaźniki i powiązanie działań z dokumentami
strategicznymi. Gminny Program Rewitalizacji posiada wszystkie niezbędne elementy, tj.: wizję obszaru
rewitalizacji, która stanowi pożądany stan, sposób wskaźnikowania zaplanowanych przedsięwzięć,
powiązania działań z decyzjami i dokumentami strategicznymi gminy.
W poniższej tabeli zaprezentowano wpływ przedsięwzięć rewitalizacyjnych na aspekty życia mieszkańców
obszaru rewitalizacji. Powiązanie przedsięwzięć z kierunkami działań zaprezentowano w podrozdziale
Powiązanie planowanych do realizacji projektów z kierunkami działań.
Tabela 43 Powiązanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych z analizowanymi aspektami życia mieszkańców

Lp.

Aspekt
społeczny

Nazwa projektu

Aspekt
gospodarzy

Aspekt
przestrzennofunkcjonalny i
techniczny

Aspekt
środowisk
owy

✔

✔

PROJEKTY PODSTAWOWE
1)

Holistyczna rewitalizacja na terenie MOF
Jarosław-Przeworsk

✔

✔

2)

Rozwiń skrzydła, załóż firmę!

✔

✔

3)

Dzisiaj się uczysz jutro pracujesz!

✔

✔

4)

PROJEKT AKTYWNI – aktywna integracja
społeczna osób na obszarze rewitalizacji

✔

✔

5)

Integracja międzypokoleniowa

✔

PROJEKTY UZUPEŁNIAJĄCE
1)

Szlakiem transgranicznych rzemieślników

✔

2)

Rewitalizacja budynków po oddziałach ZOZ na
obiekty Fundacji WZRASTANIE obejmujących
projekty budowlane: „Nadbudowa dachu
stromego na budynku Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Przeworsku”, „Zmiana sposobu
użytkowania budynku usługowo-handlowego
na Zakład Aktywności Zawodowej w
Przeworsku wraz z jego rozbudową z instalacją
gazową, przyłączem kanalizacji deszczowej i
sanitarnej” oraz projektu „Zmiana użytkowania
budynku z funkcji niemieszkalnej na mieszkalną
wraz z nadbudową oraz instalacją gazu i
urządzeniami budowlanymi”.

✔

✔

✔
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Lp.

Nazwa projektu

Aspekt
społeczny

Aspekt
gospodarzy

Aspekt
przestrzennofunkcjonalny i
techniczny

Aspekt
środowisk
owy

Wzrost samodzielności osób
niepełnosprawnych w Przeworsku
Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Wałowa,
Kręta, Bernardyńska wraz z odbudową dróg
i infrastruktury technicznej

✔
✔

✔

✔

5)

Przebudowa oczyszczalni ścieków

✔

✔

✔

6)

Program SENIOR na terenie miasta Przeworska

✔

3)
4)

✔

✔

Źródło: opracowanie własne.

Komplementarność proceduralno-instytucjonalna
Komplementarność proceduralno-instytucjonalna wskazuje na konieczność współdziałania różnych instytucji
i podmiotów oraz wzajemne uzupełniania się i spójność wszystkich procedur. Pozwala to na stworzenie
takiego systemu zarządzania, który określa sposób podejmowania decyzji oraz włączania społeczności
lokalnej w proces rewitalizacji. System zarządzania został szczegółowo opisany w rozdziale System wdrażania
(realizacji) Gminnego Programu Rewitalizacji.
W Gminnym Programie Rewitalizacji komplementarność zostanie osiągnięta dzięki powołaniu Komitetu
Rewitalizacji, który będzie współpracować z Zespołem zadaniowym do spraw wdrożenia i realizacji
Gminnego Programu Rewitalizacji oraz pracownikami poszczególnych referatów Urzędu Miasta. Szczegółowe
informacje na ten temat zostały opisane w rozdziale Mechanizmy partycypacji społecznej w procesie
rewitalizacji.

Komplementarność międzyokresowa
Komplementarność międzyokresowa dotyczy wskazania przedsięwzięć komplementarnych do już
realizowanych projektów. Przestrzeganie reguły komplementarności międzyokresowej wpływa na
zachowanie ciągłości projektowej i programowej.
Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Przeworska Nr LIV/377/10 z dnia 23 września 2010 r. przyjęto Lokalny
Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2009-2013, który pozostaje komplementarny do
Gminnego Programu Rewitalizacji. Celem strategicznym opracowania wcześniejszego programu rewitalizacji
było stworzenie przestrzennych warunków do jakościowego i zrównoważonego rozwoju miasta oraz
poprawy jakości życia jego mieszkańców. Proces rewitalizacyjny miał na celu wyprowadzenie analizowanego
obszaru ze stanu kryzysowego poprzez usunięcie zjawisk, które spowodowały jego degradację. Rewitalizacja
objęła przemiany zdegradowanych terenów w trzech głównych aspektach:
 Rozwój gospodarczy – tworzenie nowych miejsc pracy, rozpowszechnianie aktywności gospodarczej;
 Rozwój społeczny – zapobieganie patologiom społecznym (przestępczości, marginalizacji,
wykluczeniu, itp.);
 Rozwój infrastrukturalno-przestrzenny – zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez remonty,
modernizację i konserwację zabytków obiektów i przestrzeni publicznej oraz poprawę środowiska
naturalnego.
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Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022 koncentruje się przede
wszystkim na aspekcie społecznym, który w nowej perspektywie stanowi główny wyznacznik programów
rewitalizacji. Należy jednak zaznaczyć, że Program pozostaje w komplementarności z wcześniejszym
Lokalnym Programem Rewitalizacji, uwzględniając potrzeby gospodarcze i infrastrukturalno-przestrzenne.
W tabeli poniżej przedstawione zostały wybrane działania, realizowane na terenie miasta Przeworska.
Tabela 44 Komplementarność międzyokresowa projektów

Tytuł projektu
Rewitalizacja terenów poprzemysłowych – Budowa ośrodka
rekreacyjno-turystyczno-sportowego przy ul. Budowlanych w
Przeworsku - etap I
Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz sieci
wodociągowej w Przeworsku
Rewitalizacja zabytkowego Ratusza wraz z otoczeniem w
Przeworsku
Poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów przemysłowych i
inwestycyjnych w północnej części miasta Przeworska
Budowa drogi ul. Żytnia, Niepodległości i Witosa wraz z
infrastrukturą w Przeworsku
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w
Przeworsku
"Zachowanie obiektów dziedzictwa kulturowego "Dworu z
Krzeczowic" i "Domu Gackiego" oraz ich adaptacja na cele
turystyczne w Skansenie Pastewnik w Przeworsku"
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie
miasta Przeworska
"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców
Przeworska droga do rozwoju i sukcesu."
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas IIII szansą na wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych "Wiedzieć to chcę"
Przeworska Akademia Szachów
Stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci
poprzez podnoszenie jakości pracy przedszkola

Wartość projektu

Dofinansowanie
z UE

4 742 786.49 zł

4 019 743.08 zł

4 997 662.38 zł

3 194 669.20 zł

3 810 985.64 zł

3 060 166.11 zł

4 025 342.66 zł

1 860 861.54 zł

2 426 442,26 zł

1 510 987,89 zł

1 791 317,88 zł

1 423 416,52 zł

1 718 363,00 zł
1 385 395.56 zł

1 197 219,90 zł
1 062 775,56 zł

517 272.25 zł

517 272.25 zł

238 512.00 zł

238 512.00 zł

134 720.00 zł

134 720.00 zł

99 816.67 zł

99 816.67 zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie uzyskanych danych
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16. Ramy finansowe oraz harmonogram Gminnego Programu Rewitalizacji
Harmonogram realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych
Harmonogram stanowi niezbędny element, poprzez który jednostka zarządzająca procesem rewitalizacji będzie w stanie efektywnie go kontrolować i oceniać.
Tabela 45 Harmonogram realizacji projektów głównych

Lata
Nazwa projektu/ przedsięwzięcia

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Etap koncepcyjny
Prace nad opracowaniem dokumentu GPR
Konsultacje społeczne z mieszkańcami
Uchwalenie GPR przez Radę Gminy
Powołanie Komitetu Rewitalizacji
Wpis GPR na Wykaz Programów Rewitalizacji Marszałka Województwa Podkarpackiego
Etap wdrożeniowy
Projekty główne

Realizacja projektu: Holistyczna rewitalizacja na terenie MOF Jarosław-Przeworsk
Realizacja projektu: Rozwiń skrzydła, załóż firmę!
Realizacja projektu: Dzisiaj się uczysz jutro pracujesz!
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Nazwa projektu/ przedsięwzięcia

Lata

Realizacja projektu: PROJEKT AKTYWNI – aktywna integracja społeczna osób na obszarze
rewitalizacji
Realizacja projektu: Integracja międzypokoleniowa
Projekty uzupełniające

Realizacja projektu: Szlakiem transgranicznych rzemieślników
Realizacja projektu: Rewitalizacja budynków po oddziałach ZOZ na obiekty Fundacji
WZRASTANIE obejmujących projekty budowlane: „Nadbudowa dachu stromego na budynku
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Przeworsku”, „Zmiana sposobu użytkowania budynku
usługowo-handlowego na Zakład Aktywności Zawodowej w Przeworsku wraz z jego
rozbudową z instalacją gazową, przyłączem kanalizacji deszczowej i sanitarnej” oraz projektu
„Zmiana użytkowania budynku z funkcji niemieszkalnej na mieszkalną wraz z nadbudową
oraz instalacją gazu i urządzeniami budowlanymi”.
Realizacja projektu: Wzrost samodzielności osób niepełnosprawnych w Przeworsku
Realizacja projektu: Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Wałowa, Kręta, Bernardyńska wraz z
odbudową dróg i infrastruktury technicznej
Realizacja projektu: Przebudowa oczyszczalni ścieków
Realizacja projektu: Program SENIOR na terenie miasta Przeworska
Monitoring Programu Rewitalizacji
Raporty okresowe
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Nazwa projektu/ przedsięwzięcia

Lata

Końcowa ocena i Raport Zamknięcia Programu
Źródło: opracowanie własne
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Komplementarność źródeł finansowania
Komplementarność źródeł finansowania polega na połączeniu i uzupełnieniu środków europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych. Zasada ta ma również na celu zapobieganie sytuacjom podwójnego
finansowania, tj. niedozwolonego zrefundowania (całościowego lub częściowego) danego wydatku dwa razy
ze środków publicznych – krajowych lub wspólnotowych.
Dywersyfikacja źródeł finansowania zakłada możliwość korzystania zarówno z funduszy komercyjnych
(kredyty, pożyczki, obligacje komunalne), jak i źródeł publicznych (środki własne budżetu miasta, fundusze
europejskie, budżet Państwa). W kontekście do procesu rewitalizacji ważne by wspomnieć o programach mu
dedykowanych, tj.:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020;


Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIŚ);



Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER);



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska;



Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska;



Programów Ministerialnych.

Ponadto istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania:



w ramach programów Banku Gospodarstwa Krajowego (np. termomodernizacje);
grantów, z których mogą skorzystać społeczności lokalne, organizacje pozarządowe.

Zaplanowane przedsięwzięcia będą realizowane zarówno ze środków budżetu miasta, jak i innych środków
zewnętrznych. Dzięki temu zapewniona zostanie komplementarność źródeł finansowania. Szczegółowe
źródła finansowania dla projektów głównych przedstawione zostały poniżej:
Tabela 46 Indykatywne ramy finansowe

Projekt

Ogółem (zł)

EFRR (zł)

EFS (zł)

Gmina (zł)

Prywatne/
Fundacja/
Inne(zł)

PROJEKTY PODSTAWOWE

Holistyczna rewitalizacja na terenie MOF JarosławPrzeworsk
Rozwiń skrzydła, załóż firmę!
Dzisiaj się uczysz jutro pracujesz!
PROJEKT AKTYWNI – aktywna integracja społeczna
osób na obszarze rewitalizacji
Integracja międzypokoleniowa
SUMA

2 588 235,29 zł

2 200 000,00 zł

-

388 235,29 zł

-

647 668,22 zł
402 767,36 zł

-

615 284,81 zł
382 628,99 zł

32 383,41 zł
20 138,37 zł

-

180 000,00 zł

-

153 000,00 zł

27 000,00 zł

-

150 000,00 zł
3 968 670,87
zł

-

-

150 000,00 zł

-

2 200 000,00 zł

1 150 913,80 zł

617 757,07 zł

-

Źródło: opracowanie własne.

W przypadku braku uzyskania dotacji ze środków europejskich, możliwymi źródłami finansowania będą:
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Tabela 47 Alternatywne źródła finansowania dla projektów rewitalizacyjnych

Lp.

1

Nazwa projektu

Holistyczna rewitalizacja na
terenie MOF JarosławPrzeworsk

2

Rozwiń skrzydła, załóż firmę

3

Dzisiaj się uczysz jutro
pracujesz!

4

PROJEKT AKTYWNI – aktywna
integracja społeczna osób na
obszarze rewitalizacji

5

Integracja międzypokoleniowa

1

Szlakiem transgranicznych
rzemieślników

2

Rewitalizacja budynków po
oddziałach ZOZ na obiekty
Fundacji WZRASTANIE
obejmujących projekty
budowlane: „Nadbudowa
dachu stromego na budynku
Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Przeworsku”,
„Zmiana sposobu
użytkowania budynku
usługowo-handlowego na
Zakład Aktywności
Zawodowej w Przeworsku
wraz z jego rozbudową z
instalacją gazową,
przyłączem kanalizacji
deszczowej i sanitarnej”
oraz projektu „Zmiana
użytkowania budynku

Źródło finansowania
Projekty podstawowe

EFRR (RPO WP 2014-2020, działanie
6.3 Rewitalizacja przestrzeni
regionalnej, konkurs dedykowany
dla MOF), budżet miasta

EFS (RPO WP 2014-2020, działanie
7.3. Wsparcie rozwoju
przedsiębiorczości, konkurs
dedykowany dla MOF), budżet
miasta
EFS (RPO WP 2014-2020, działanie
7.1 Poprawa sytuacji osób
bezrobotnych na rynku pracy –
konkurs dedykowany dla MOF),
budżet miasta
EFS (RPO WP 2014-2020, działanie
8.2 Aktywna integracja osób
zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym), budżet
miasta
Budżet miasta
Projekty uzupełniające
Program Interreg V-A Polska Słowacja 2014 – 2020 (15%)
Budżet miasta

Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego (RPO WP 2014-2020,
Działanie 6.3. Rewitalizacja
przestrzeni regionalnej), środki
własne fundacji

Alternatywne źródło finansowania
Budżet miasta;
Przebudowa i renowacja Oberży (Środki TBS, środki
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków);
Roboty konserwatorskie przy murach obronnych
(Środki Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
środki prywatne);
Roboty przy ulicy Kilińskiego i Bernardyńskiej
(Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych).
Budżet miasta
Program Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu – nowy wymiar 2020 (Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)
Budżet miasta
Program Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu – nowy wymiar 2020 (Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)
Budżet miasta
Program Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu – nowy wymiar 2020 (Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)
Program FIO, priorytety od 1 do 4)
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Projekt uzyskał dofinansowanie

Środki własne fundacji
Program Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu – nowy wymiar 2020 (Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)
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Lp.

3

Nazwa projektu
z funkcji niemieszkalnej na
mieszkalną wraz z nadbudową
oraz instalacją gazu i
urządzeniami budowlanymi”.

Źródło finansowania

Alternatywne źródło finansowania

Wzrost samodzielności osób
niepełnosprawnych w
Przeworsku

Europejski Fundusz Społeczny (RPO
WP 2014-2020, Działanie 8.3.
Zwiększenie dostępu do usług
społecznych i zdrowotnych), środki
własne fundacji

Środki własne fundacji
Program Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu – nowy wymiar 2020 (Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)

Środki rządowe w ramach usuwania
skutków ruchów osuwiskowych
ziemi
Budżet miasta

Projekt w trakcie realizacji

4

Stabilizacja osuwiska w rejonie
ul. Wałowa, Kręta,
Bernardyńska wraz z
odbudową dróg i infrastruktury
technicznej

5

Przebudowa oczyszczalni
ścieków

6

Program SENIOR na terenie
miasta Przeworska

Wkład własny (Pożyczka z
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej)
Środki Funduszu Spójności
Programu Senior Wigor
Budżet miasta

Projekt uzyskał dofinansowanie
Budżet miasta
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Źródło: opracowanie własne.
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17. Wyniki partycypacji społecznej projektu Gminnego
Programu Rewitalizacji
Pierwsze konsultacje społeczne Gminnego Programu Rewitalizacji przeprowadzone zostały
w terminie od dnia 13.04.2017 r. do dnia 13.05.2017 r. Projekt GPR dostępny był na stronie
http://www.przeworsk.um.gov.pl/, na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej
http://www.przeworsk.bip.info.pl/ oraz w Urzędzie Miasta Przeworska.
Forma i tryb konsultacji
Pierwsze konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w następujących formach:
 zbieranie uwag:
o zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej
z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego w postaci:
o papierowej poprzez dostarczenie na adres: Urząd Miasta Przeworska,
ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk, z dopiskiem: konsultacje Gminnego
Programu Rewitalizacji dla Miasta Przeworska na lata 2016-2022).
o Papierowej poprzez dostarczenie bezpośrednio do Kancelarii Ogólnej, nr pokoju
103 w siedzibie Urzędu Miasta Przeworska w godzinach pracy urzędu).
o Elektronicznej (na adres: info@przeworsk.um.gov.pl).
o Elektronicznej (za pośrednictwem aktywnego formularza zamieszczonego
na stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej),
 warsztaty rewitalizacyjne z interesariuszami rewitalizacji (20.04.2017 r.);
 spotkanie otwarte z interesariuszami rewitalizacji (10.05.2017 r.);
 badanie ankietowe – metoda CAWI.
Zarówno w pierwszym, jak i w drugim spotkaniu konsultacyjnym wzięło udział po 30 osób, wśród
których byli mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, rad osiedla,
policji, spółdzielni mieszkaniowych oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Przeworska i jednostek
organizacyjnych. Żaden z interesariuszy nie wziął natomiast udziału w badaniu ankietowym
metodą CAWI.
Kolejny raz Program został poddany konsultacjom w wyniku zmian wprowadzonych w dokumencie
w związku z oceną dokonaną przez Zespół ds. Rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego. Konsultacje społeczne Gminnego Programu Rewitalizacji
przeprowadzone zostały w terminie od 13 listopada 2017r. do 13 grudnia 2017r. Projekt Programu
dostępny był na stronie http://www.przeworsk.um.gov.pl/ na stronie podmiotowej Biuletynu
Informacji Publicznej http://www.przeworsk.bip.info.pl/ oraz w Urzędzie Miasta Przeworska
(Referat Rozwoju Miasta).
Drugie konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w następujących formach:
 zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem
formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można było dostarczyć w postaci:

Strona 189 z 275

o papierowej (dostarczenie na adres: Urząd Miasta Przeworska, ul. Jagiellońska 10,
37-200 Przeworsk, z dopiskiem: konsultacje projektu Gminnego Programu
Rewitalizacji dla Miasta Przeworska na lata 2016-2022);
o papierowej (dostarczenie bezpośrednio do Kancelarii Ogólnej, nr pokoju 103
w siedzibie Urzędu Miasta Przeworska w godzinach pracy urzędu);
o elektronicznej (załączony obwieszczenia formularz można było wysłać na adres
info@przeworsk.um.gov.pl)
o elektronicznej (za pośrednictwem aktywnego formularza – link do formularza został
zamieszczony na stronie http://www.przeworsk.um.gov.pl/ oraz na stronie
podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.przeworsk.bip.info.pl/).
 spotkanie z interesariuszami dot. Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Przeworska
na lata 2016-2022 w dniu 06 grudnia 2017r. o godz. 9:30 w Sali Ratusza (I piętro),
ul. Rynek 1.
 wywiad – metoda TDI (telefoniczny wywiad pogłębiony).
Podczas spotkania w dniu 6 grudnia 2017, zapewne z uwagi na termin (Mikołajki) w spotkaniu z
interesariuszami uczestniczyło jedynie 6 osób – mieszkańców oraz przedstawicieli Urzędu Miasta.
Wywiady telefoniczne przeprowadzone zostały z 10 lokalnymi liderami działającymi na terenie
Miasta Przeworska.
Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu konsultacji społecznych i efektów poszczególnych
mechanizmów na etapie programowania zamieszczone zostały na stronie internetowej gminy
(http://www.przeworsk.um.gov.pl/ zakładka „Gminny Program Rewitalizacji”, „Konsultacje
społeczne”) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (http://www.przeworsk.bip.info.pl/ zakładka
„Gminny Program Rewitalizacji”, „Konsultacje społeczne”), dzięki czemu udokumentowany został
udział grup interesariuszy, zgłoszone uwagi wnioski i ich uwzględnienie w finalnej wersji
opracowania.
Raporty z konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji zaprezentowano
w rozdziale Raporty z konsultacji Społecznych.
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18. Mechanizmy partycypacji społecznej w procesie
rewitalizacji
Gminny Program Rewitalizacji opiera się w głównej mierze na zasadzie partycypacji społecznej.
Stanowi ona fundament działań na każdym etapie działań: diagnozowania, wdrażania
oraz monitorowania.
Partycypacja społeczna w procesie rewitalizacji została oparta na trójpodziale, który związany jest
z kolejnymi poziomami zaangażowania lokalnej społeczności.
Rysunek 13 Zaangażowanie interesariuszy rewitalizacji

Informowanie

Konsultowanie

Aktywne
uczestnictwo
Źródło: opracowanie własne

Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, mechanizmy partycypacji społecznej
w Gminnym Programie Rewitalizacji zostały precyzyjnie wskazane. Komitet Rewitalizacji
ma za zadanie współpracować z interesariuszami, w zakresie włączenie ich w proces zarówno
przygotowania programu, jego aktualizacji, jak i właściwego wdrażania 16 . Poprzez udział
interesariuszy na każdym etapie procesu, możliwe będzie określenie stopnia wychodzenia obszaru
ze stanu kryzysowego.
Zarządzeniem nr 28 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 25 kwietnia 2017r. powołany został skład
Komitetu Rewitalizacji. Stanowi go 14 osób, w tym:
 Przedstawiciele Urzędu Miasta Przeworska:
o Małgorzata Mazur
o Renata Pelc
o Renata Kuk
 Przedstawiciele Rady Miasta Przeworska:
o Stanisław Wajda
o Adam Kaczmar

16

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, Warszawa, 2 sierpnia 2016 r.
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o Krzysztof Wiśniowski
 Przedstawiciele sektora społecznego:
o Andrzej Stebnicki
o Jan Krzywonos
o Adam Wójtowicz
o Henryk Pelc
 Przedstawiciele podmiotów prywatnych:
o Zbigniew Kaduk
o Aleksander Przeszłowski
 Przedstawiciele mieszkańców miasta Przeworska:
o Bogdan Śliwa
o Hubert Curzytek
Zadania Komitetu Rewitalizacji opierać się będą głównie na wspieraniu działania Burmistrza Miasta
Przeworsk w obszarze rewitalizacji, poprzez pełnienie funkcji forum współpracy i dialogu
interesariuszy z organami Miasta, a także sprawowaniu funkcji opiniodawczo-doradczej
w sprawach związanych z opracowaniem i wdrażaniem Gminnego Programu Rewitalizacji oraz
oceną przebiegu procesu rewitalizacji na obszarze Miasta. Komitet reprezentuje mieszkańców
Miasta i interesariuszy, lokalne środowiska gospodarcze, organizacje pozarządowe oraz inne grupy.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad działania Komitetu Rewitalizacji określone zostały
w Regulaminie Komitetu Rewitalizacji, stanowiącym załącznik do Uchwały nr XXXIII/282/2017 z
dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania
Komitetu Rewitalizacji.
Rysunek 14 Etapy włączania interesariuszy w proces rewitalizacji

Diagnozowanie

Programowanie

Monitorowanie

Wdrażanie

Źródło: Opracowanie własne.

Pod względem partycypacji społecznej bardzo istotna jest właściwa komunikacja z interesariuszami
(tj. osobami, grupami osób, instytucjami, na które w pośredni lub bezpośredni sposób oddziałuje
Gminny Program Rewitalizacji). Do interesariuszy programu rewitalizacji zalicza się: mieszkańców
obszaru rewitalizacji, właścicieli, użytkowników nieruchomości i podmioty zarządzające
nieruchomościami znajdującymi się na tym terenie. Co więcej, interesariuszami są również
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podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić działalność gospodarczą lub społeczną
(w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, jednostki samorządu terytorialnego i ich
jednostki organizacyjne oraz organy władzy publicznej).
Podczas opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji zapewniona została szeroka
komunikacja z interesariuszami programu:
 Komunikacja jednostronna – umieszczanie informacji na stronie internetowej Urzędu
Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń, dotyczące postępu prac
nad Programem, konsultacji społecznych itp.;
Komunikacja dwustronna – spotkania konsultacyjne i warsztatowe, ankiety, opiniowanie w formie
papierowej i elektronicznej.
Odpowiednio zastosowane mechanizmy partycypacji społecznej niosą szereg korzyści:
 Lepsze zdiagnozowanie potrzeb lokalnych,
 Mieszkańcy miasta znają i rozumieją intencje władz lokalnych,
 Usprawnia się proces komunikacji,
 Mieszkańcy miasta angażują się zarówno w proces tworzenia dokumentu, jak również są
też jego częścią,
 Zwiększeniu ulega zaufanie do władz lokalnych,
 Wykorzystuje się realne i potencjalne zasoby lokalne do rozwiązywania problemów szerokie korzystanie z różnorodnych kompetencji, umiejętności ludzi i instytucji,
 Mieszkańcy nie są biernym odbiorcą usług, a aktywnym podmiotem zmiany,
 Tworzy się kultura dialogu i kreatywności,
 Zapobiega się potencjalnym konfliktom17.
Istotnym narzędziem partycypacji społecznej są konsultacje społeczne. Podczas tworzenia
„Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022” odbyły się
spotkania i warsztaty oraz ankieta CAWI, co oznacza, że zasada partycypacji społecznej została
zachowana.
W ramach przygotowywania Gminnego Programu Rewitalizacji, zidentyfikowano następujące
grupy interesariuszy:






Mieszkańcy obszaru rewitalizacji,
Właściciele, użytkownicy wieczystości nieruchomości,
Podmioty zarządzające nieruchomościami,
Podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić działalność na obszarze rewitalizacji,
Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne (Urząd Miasta, Rada
Miasta)
 Pozostałe podmioty (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, organizacje i stowarzyszenia).
W zakresie zarządzania Gminnym Programem Rewitalizacji nie przewiduje się dodatkowych
kosztów. Wdrożeniem i realizacją programu zajmował się będzie zespół zadaniowy powołany

17

http://partycypacjaobywatelska.pl/ [data dostępu: 04.04.2017 r.].
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Zarządzeniem nr 79/2016 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 31.11.2016 r. W skład zespołu
wchodzą pracownicy Urzędu Miasta, którzy powierzone zadania będą wykonywać w ramach
dotychczasowego wynagrodzenia.
Konsultacje obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji szczegółowo zostały opisane
w rozdziale Wyniki partycypacji społecznej na etapie diagnozy i delimitacji obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Natomiast wyniki konsultacji projektu Gminnego
Programu Rewitalizacji opisane zostały w rozdziale Wyniki Partycypacji społecznej projektu
Gminnego Programu Rewitalizacji.

Mechanizmy partycypacji społecznej na etapie wdrażania i monitorowania
procesu rewitalizacji
Interesariusze będą również włączani w proces wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji oraz
monitorowania zachodzących (dzięki realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych) zmian.
 Na etapie wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji – społeczność lokalna będzie
informowana o wszystkich krokach podejmowanych w zakresie wdrażania Gminnego
Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022 (komunikaty będą
umieszczanie na stronie internetowej Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej czy też
w lokalnych mediach). Ponadto organizowane będą spotkania warsztatowe i konsultacyjne,
na których wszyscy interesariusze będą mogli zdobyć konieczne informacje, podzielić się
swoimi uwagami czy też nawiązać współpracę w celu możliwie najbardziej skutecznej
realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Do podejmowania inicjatyw związanych
z rewitalizacją oraz wyrażania opinii na etapie wdrażania programu upoważniony jest
Komitet Rewitalizacji. Zgodnie z regulaminem, posiedzenia Komitetu mają odbywać się
minimum raz do roku.
 Na etapie monitorowania realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji - społeczności lokalnej
przedstawiane będą cykliczne raporty i analizy przedstawiające stan społecznogospodarczy obszaru rewitalizacji oraz zachodzące na nim zmiany. Ponadto organizowane
będą spotkania, fora lokalne i debaty, na których to interesariusze będą mogli brać czynny
udział. Lokalni liderzy natomiast włączani będą do grup powołanych w celu monitorowania
i oceniania postępów towarzyszących realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Ponadto
do wyrażania opinii na etapie monitorowania i ewaluacji programu uprawniony jest
Komitet Rewitalizacji, który reprezentuje interesariuszy rewitalizacji. Zgodnie z
regulaminem, posiedzenia Komitetu mają odbywać się minimum raz do roku.
Na każdym etapie istotne jest również realizowanie działań mających wspierać komunikację
pomiędzy członkami społeczności lokalnej a władzami lokalnymi i jednostkami zaangażowanymi
w proces wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji. W związku z tym podjęte zostaną
następujące kroki:
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Stałe upublicznianie informacji związanych z procesem rewitalizacji (dotyczących
realizacji przedsięwzięć, osiąganych rezultatów, oceny postępów etc.)
Podejmowanie działań zachęcających do włączania się w realizację przedsięwzięć
rewitalizacyjnych
Wspieranie lokalnych liderów w realizacji oddolnych inicjatyw
Wspieranie działań sąsiedzkich poprzez organizację spotkań, festynów, pikników etc.
Nieprzerwane działania mające na celu usprawnienie i pogłębienie dialogu pomiędzy
pracownikami Urzędu Miejskiego w Przeworsku a członkami społeczności lokalnej
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19. System wdrażania (realizacji) Gminnego Programu
Rewitalizacji
System wdrażania GPR
System wdrażania GPR stanowi element zarządzania Gminnym Programem Rewitalizacji.
Jego celem jest kierowanie realizowanymi działaniami w taki sposób, by umożliwić wyprowadzenie
ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, szczególnie tych wyznaczonych do rewitalizacji.
Tylko współpraca odpowiednich instytucji, grup i interesariuszy Gminnego Programu Rewitalizacji
pozwoli na realizację wszystkich założonych celów i przedsięwzięć.
We wdrażanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022
będą zaangażowane następujące podmioty:









Burmistrz Miasta Przeworska;
Skarbnik Miasta Przeworska;
Rada Miasta Przeworska;
Komitet Rewitalizacji;
Referaty Urzędu Miasta Przeworska, jednostki organizacyjne miasta;
Zespół zadaniowy ds. wdrożenia i realizacji GPR;
Zespoły zadaniowe ds. realizacji projektów rewitalizacyjnych;
Interesariusze rewitalizacji.

Dzięki wielopoziomowej współpracy możliwe będzie osiągnięcie wszystkich założonych celów.
Powodzenie przyjętego systemu wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji polegało będzie na
współpracy oraz odpowiedzialności za przydzielone zadania. Istotnym elementem jest również
zagwarantowanie odpowiednich zasobów kadrowych oraz koordynacji pomiędzy poszczególnymi
podmiotami odpowiedzialnymi za wdrażanie GPR.
Podmiotem odpowiedzialnym za wdrażanie programu jest Burmistrz Miasta Przeworska, który
w dniu 31.11.2016 r. powołał zespół zadaniowy do spraw wdrożenia i realizacji Gminnego
Programu Rewitalizacji (zarządzenie nr 79/2016).
Zespół składa się z pięciu osób, których wiedza i doświadczenie zawodowe gwarantuje sprawną
realizację programu. Zadania związane z realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji zostały
osadzone w ramach struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Przeworska. Zespół ma zapewnione
wsparcie merytoryczne, techniczne i organizacyjne w pozostałych referatach Urzędu Miasta
i jednostkach organizacyjnych miasta. Urząd Miasta będzie również korzystał z usług ekspertów
zewnętrznych w przypadku wystąpienia takiej konieczności, np. opracowanie studium
wykonalności lub niezbędnych analiz.
Zadania zespołu zadaniowego obejmują wszelkie prace związane z opracowaniem, wdrożeniem
i ewaluacją GPR, w tym m.in.: identyfikację sytuacji społecznej i gospodarczej obszarów Gminy pod
kątem ich ujęcia w GPR, identyfikację projektów do objęcia w GPR, organizację przewidzianych
form partycypacji społecznej, prowadzenie systematycznego monitoringu procesów
rewitalizacyjnych i ocenę postępu prowadzonych działań, przygotowywanie raportów dot. stopnia
realizacji GPR i osiągniętych celów, sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy, sprawozdań
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z konsultacji społecznych, współpracę w zakresie wykonywanych obowiązków z ekspertami
zewnętrznymi. Ponadto zespół odpowiedzialny jest za przepływ informacji między interesariuszami
rewitalizacji a Burmistrzem Miasta Przeworska, który będzie podejmował kluczowe decyzje
dotyczące procesu rewitalizacji.
Tabela 48 Zadania jednostek odpowiedzialnych za system zarządzania GPR

Podmiot

Rada Miasta

Burmistrz Miasta Przeworska

Komitet Rewitalizacji













Skarbnik Miasta Przeworska
Referat Finansowo-Księgowy







Zespół zadaniowy ds. wdrożenia
i realizacji Gminnego Programu
Rewitalizacji






Zespoły zadaniowe ds. realizacji
projektów rewitalizacyjnych

Referaty Urzędu Miasta
Przeworska oraz jednostki
organizacyjne miasta

Zakres zadań i odpowiedzialności
Podejmowanie uchwał związanych z realizacją GPR lub jego
aktualizacją oraz wdrażaniem projektów rewitalizacyjnych
Uchwalenie zasad funkcjonowania i naboru Komitetu Rewitalizacji
Bieżący nadzór nad realizacją programu
Podejmowanie kluczowych decyzji i zarządzeń dotyczących GPR
Powołanie składu Komitetu Rewitalizacji w formie zarządzenia
Powoływanie zespołów roboczych
Nadzór nad strukturą zarządczą
Reprezentowanie interesariuszy rewitalizacji
Sprawowanie funkcji opiniodawczo-doradczej
Podejmowanie inicjatyw związanych z realizacją GPR
Opiniowanie projektu GPR, zmian GPR, uchwał dotyczących
realizacji GPR, raportów z realizacji GPR
Uwzględnienie projektów realizowanych przez Gminę Miejską
Przeworsk w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz budżetach
rocznych
Obsługa finansowa projektów rewitalizacyjnych realizowanych
przez Gminę Miejską Przeworsk
Identyfikacja sytuacji społecznej i gospodarczej obszarów Gminy
pod kątem ich ujęcia w GPR
Identyfikacja projektów do objęcia w GPR
Organizacja przewidzianych form partycypacji społecznej
Prowadzenie systematycznego monitoringu procesów
rewitalizacyjnych i ocena postępu prowadzonych działań
Przygotowywanie raportów dot. stopnia realizacji GPR
i osiągniętych celów, sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy,
sprawozdań z konsultacji społecznych
Współpraca w zakresie wykonywanych obowiązków z ekspertami
zewnętrznymi
Odpowiedzialność jest za przepływ informacji między
interesariuszami rewitalizacji a Burmistrzem Miasta Przeworska
Koordynacja realizowanych działań



Przygotowanie, realizacja i rozliczanie planowanych projektów
rewitalizacyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Przeworsk



Przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów
realizowanych przez Gminę Miejską Przeworsk i niezbędnej
dokumentacji związanej z realizacją i rozliczaniem projektów
Przeprowadzenie postępowań przetargowych na realizację
projektów realizowanych przez Gminę Miejską Przeworsk
Obsługa techniczna i organizacyjna Komitetu Rewitalizacji
Opracowywanie informacji i przekazywanie danych niezbędnych
do oceny postępu realizowanych działań i ewaluacji programu
Współpraca z zespołami zadaniowymi i Komitetem Rewitalizacji
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Przewiduje się, iż w zależności od realizowanego projektu, w proces wdrażania będą włączani
również przedstawiciele interesariuszy rewitalizacji w zakresie związanym z realizowanymi
projektami (w ramach powoływanych zespołów zadaniowych ds. realizacji poszczególnych
projektów). Celem powołania Zespołów jest właściwe przygotowanie projektów rewitalizacyjnych
realizowanych przez Gminę Miejską Przeworsk i zarządzanie nimi na całym etapie ich realizacji
począwszy od fazy przygotowawczej aż po rozliczenie, monitoring i sprawozdawczość. Członkowie
zespołów nie będą pobierać dodatkowego wynagrodzenia za prace wykonywane w ramach
zespołu.
Koszty zarządzania realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Przeworsk na lata 2016 2022 szacuje się na 18 200,00 zł. Wynikają one głównie z konieczności zapewnienia obsługi
technicznej i administracyjnej zespołu zadaniowego i Komitetu Rewitalizacji oraz zaopatrzenia w
materiały biurowe. Pozostałe działania zarządcze określono jako bezkosztowe, z uwagi na fakt, iż
zakres prac niezbędnych do wdrażania dokumentu wykonywany będzie w ramach obowiązków
poszczególnych referatów i jednostek organizacyjnych w oparciu o istniejącą bazę lokalową.
Członkowie zespołów zadaniowych nie będą otrzymywać dodatkowego wynagrodzenia za prace
nad wdrożeniem dokumentu.
Tabela 49 Koszty zarządzania realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji

LP

Kategoria kosztu

Koszt szacunkowy
roczny

Koszt szacunkowy w okresie
realizacji programu

1

Obsługa techniczna i administracyjna zespołu
zadaniowego

1 000,00

7 000,00

2

Obsługa techniczna
Komitetu Rewitalizacji

800,00

5 600,00

3

Zapotrzebowanie na materiały biurowe

800,00

5 600,00

SUMA

2 600,00

18 200,00

i

administracyjna

Źródło: opracowanie własne.

Do prac nad wdrożeniem dokumentu zaangażowane zostaną poszczególne referaty w ramach
wykonywanych przez nie obowiązków. Powołane zespoły i poszczególne referaty będą ściśle
współpracować z Komitetem Rewitalizacji, powołanym jako organ opiniodawczo-doradczy
Burmistrza. Głównym zadaniem Komitetu Rewitalizacji będzie nadzór nad efektywnością GPR oraz
postępem w realizacji projektów oraz celów GPR. Nadzór ten będzie realizowany poprzez
opiniowanie dokumentów i podejmowanie inicjatyw związanych z rewitalizacją.
Gminny Program Rewitalizacji jest dokumentem ponadkadencyjnym, dlatego też zgodnie
z regulaminem Komitetu Rewitalizacji, przyjętym Uchwałą Rady Miasta nr XXXIII/282/17 z dnia
26 stycznia 2017 r., kadencja Komitetu upływa wraz z zakończeniem procesu rewitalizacji,
w momencie opracowania Raportu ewaluacyjnego ex-post z realizacji Gminnego Programu
Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022.
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Realizacja projektów rewitalizacyjnych odbywać się będzie zgodnie z zasadami wdrażania pomocy
strukturalnej Unii Europejskiej i wszystkie podmioty zaangażowane w realizację GPR będą
zobowiązane przestrzegać zasad i procedur wspólnotowych, dokumentów programowych RPO WP
2014–2020 oraz regulaminów ogłaszanych konkursów.
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20. System monitoringu i oceny GPR
Monitoring
Bardzo istotnym aspektem integralnego zarządzania Gminnym Programem Rewitalizacji jest
systematyczna ocena i monitoring. Podstawą systemu monitoringu i oceny są pozyskiwane dane
dotyczące rewitalizowanych sfer, tj.: społecznej, gospodarki, środowiska i infrastruktury.
Na podstawie zebranych informacji oceniany jest merytoryczny oraz finansowy stopień wykonania
zaplanowanych działań (projektów) rewitalizacyjnych, stopień realizacji celów oraz identyfikacja
napotykanych trudności w procesie wdrażania.
Za monitoring wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji odpowiedzialny będzie Zespół
zadaniowy ds. wdrożenia i realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Zespół współpracował
będzie z poszczególnymi referatami w Urzędzie Miasta, jednostkami organizacyjnymi miasta oraz
powołanymi zespołami ds. realizacji projektów rewitalizacyjnych. Poszczególne referaty, jednostki i
zespoły rewitalizacyjne odpowiadać będą za gromadzenie danych w zakresie odpowiadającym ich
kompetencjom. Istotne, aby dane były gromadzone w sposób systematyczny oraz na poziomie
pozwalającym na agregację dla obszaru rewitalizacji.
Zespół ds. wdrożenia i realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji odpowiedzialny będzie za:
1. Prowadzenie systematycznego monitoringu procesów rewitalizacyjnych i ocenę postępu
prowadzonych działań (pozyskiwanie i gromadzenie informacji od poszczególnych referatów,
jednostek, zespołów ds. projektów oraz instytucji zewnętrznych, analizę informacji),
2. Przygotowywanie raportów dot. stopnia realizacji GPR i osiągniętych celów, sytuacji społecznogospodarczej Gminy (sporządzanie corocznych raportów z postępu realizacji programu
i przedstawianie do zaopiniowania przez Komitet Rewitalizacji),
3. Współpracę w zakresie wykonywanych obowiązków z ekspertami zewnętrznymi (jeśli nastąpi
taka konieczność),
4. Koordynację realizowanych działań.
Zespół będzie również odpowiedzialny za przepływ informacji między interesariuszami rewitalizacji
a Burmistrzem Miasta Przeworska.
Stały monitoring pozwoli na koordynację działań i podniesienie efektywności realizacji założeń
programu. Monitorowaniu podlegać będą wskaźniki, których osiągnięcie uzależnione będzie
od realizacji poszczególnych projektów.
W systemie monitoringu za nadzór i kontrolę nad poszczególnymi projektami rewitalizacyjnymi
oraz nad realizacją całego programu odpowiedzialny będzie Burmistrz Miasta Przeworska.
Monitoring Gminnego Programu Rewitalizacji powinien opierać się na dwóch etapach:



Coroczne etapy w formie sprawozdań z realizacji celów.
Analiza wskaźnikowa w celu określenia poziomu korelacji podejmowanych projektów
rewitalizacji z procesami społeczno-gospodarczymi.
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Postęp realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji badany będzie co najmniej raz do roku.
Do końca miesiąca stycznia kolejnego roku, po zakończonym okresie sprawozdawczym,
poszczególne referaty, jednostki organizacyjne miasta, zespoły ds. realizacji projektów oraz
zewnętrzni beneficjenci realizujący projekty przekażą zespołowi ds. wdrożenia i realizacji
Gminnego Programu Rewitalizacji informację roczną dotyczącą realizacji działań w ramach GPR.
Na tej podstawie zespół opracuje sprawozdanie z realizacji celów, które do końca lutego zostanie
przekazane Burmistrzowi Miasta Przeworska do zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu przez Burmistrza,
sprawozdanie podlegać będzie opiniowaniu przez Komitet Rewitalizacji. Po uzyskaniu opinii
Komitetu, Burmistrz przedstawi sprawozdanie Radzie Miasta Przeworska.
Struktura sprawozdania zawierać będzie takie elementy, jak: przedstawione efekty rzeczowe
podjętych wysiłków (postęp prac, w tym zrealizowane etapy poszczególnych projektów), realizację
budżetu (w tym podjęte zobowiązania oraz przepływy finansowe) oraz analizę najważniejszych,
nieplanowanych wydarzeń i ich wpływu (pozytywnego lub negatywnego) na wdrażanie programu.
Sprawozdanie podlegać będzie opublikowaniu na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej.
Szczegóły dotyczące monitoringu zostaną uregulowane zarządzeniem Burmistrza Miasta
Przeworska.
Monitorowanie procesów rewitalizacji skupia się na trzech obszarach:






Monitoring rzeczowy – dostarcza danych obrazujących postęp we wdrażaniu programu oraz
umożliwiając ocenę jego wykonania w stosunku do założonych celów. Opiera się
o skwantyfikowane dane: wskaźniki produktu, rezultatu oraz oddziaływania.
Monitoring finansowy – dostarcza danych na podstawie których możliwa jest ocena
sprawności wydatkowania środków przeznaczonych na Gminny Program Rewitalizacji.
Monitoring finansowy polega na systematycznym porównywaniu poniesionych wydatków
do przewidzianego budżetu.
Monitoring ryzyk – oznacza obserwację zmienności uwarunkowań zewnętrznych, identyfikacji
potencjalnych trudności w realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji, a także racjonalnych
reakcji na zaistniałe zmiany.

Wskaźniki monitorowania zostały dobrane w taki sposób, aby możliwa była ocena stopnia realizacji
celów GPR, a nie produktów poszczególnych projektów, gdyż rewitalizacja jest procesem
całościowym i ma na celu osiągnięcie trwałej zmiany na obszarze rewitalizacji, a nie realizację
pojedynczych projektów.
Należy zaznaczyć, że niemożliwe jest wykazanie poprawy części wskaźników (wzrostu przyrostu
naturalnego, spadku liczby osób w wieku poprodukcyjnym, spadku liczby budynków mieszkalnych
zamieszkałych wybudowanych przed rokiem 1989), możliwe są jednak działania niwelujące
sytuację kryzysową, która z danych wskaźników wynika. W ten sposób wsparciem objęte zostaną
osoby starsze, wzrośnie poziom życia mieszkańców, co może wpłynąć na chęć osiedlania się i
tworzenia rodziny na obszarze rewitalizacji, poprawi się także jakość budynków wybudowanych
przed rokiem 1989.
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Tabela 50 Rezultaty wdrożenia Gminnego Programu Rewitalizacji

Wartość
bazowa dla
obszaru
rewitalizacji
Liczba nowo
zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych
w przeliczeniu na 100
mieszkańców (2014 r.)
liczba osób korzystających ze
świadczeń pomocy społecznej
w przeliczeniu na 100
mieszkańców (2014 r.)
Udział bezrobotnych
zarejestrowanych w liczbie
ludności w wieku
produkcyjnym wg miejsca
zamieszkania (2014 r.)
Odsetek ludności
korzystającej
z sieci wodociągowej (2014
r.)
Liczba budynków
zmodernizowanych na cele
społeczne

Wartość
docelowa
(rok 2022)

Wartość
bazowa
(średnia dla
całego
miasta)

Średnia dla
województwa

Źródło danych

Cel szczegółowy

0,9

Urząd Miasta
Przeworska

2.1. Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
2.2. Aktywizacja edukacyjna i zawodowa mieszkańców
2.3. Stworzenia otoczenia przyjaznego
przedsiębiorcom

6,1

Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej

1.2. Aktywizacja osób wykluczonych społecznie
1.4. Budowa systemu wspierania osób starszych
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
2.2. Aktywizacja edukacyjna i zawodowa mieszkańców
2.3. Stworzenia otoczenia przyjaznego
przedsiębiorcom

1,08

Tendencja
wzrostowa o
5%

23,95

Tendencja
spadkowa o
8%

19,65%

Tendencja
spadkowa o
5%

8,11%

10,20%

Powiatowy
Urząd Pracy

94,0%

Tendencja
wzrostowa o
3%

81,92%

80,20%

Urząd Miasta
Przeworska

4.1. Ograniczenie procesu przedostawania się
niebezpiecznych substancji do wody i gleby

Urząd Miasta
Przeworska

3.1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznych i
renowacja obiektów zabytkowych
3.2. Poprawa warunków mieszkaniowych na obszarze
rewitalizacji
4.2. Poprawa efektywności energetycznej budynków
wielorodzinnych i użyteczności publicznej

0

Tendencja
wzrostowa o
6

0,52

11,97

-

-
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Wartość
bazowa dla
obszaru
rewitalizacji

Wartość
docelowa
(rok 2022)

Wartość
bazowa
(średnia dla
całego
miasta)

Średnia dla
województwa

Źródło danych

Liczba stwierdzonych
przestępstw ogółem w
przeliczeniu na 100 osób wg
faktycznego miejsca
zamieszkania (2014 r.)

2,04

Tendencja
spadkowa o
5%

1,78

1,32

Komenda
Powiatowa
Policji

Liczba organizacji
pozarządowych na 100 osób
(2011 r.)

0,20

Tendencja
wzrostowa o
9%

0,38

0,33

Urząd Miasta
Przeworska

Cel szczegółowy

1.1. Zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców
poprzez wzbogacenie oferty kulturalnej
1.2. Aktywizacja osób wykluczonych społecznie
1.3. Dostosowanie oferty kulturalno-rekreacyjnej do
potrzeb lokalnej społeczności
1.4. Budowa systemu wspierania osób starszych
1.1. Zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców
poprzez wzbogacenie oferty kulturalnej
1.2. Aktywizacja osób wykluczonych społecznie
1.3. Dostosowanie oferty kulturalno-rekreacyjnej do
potrzeb lokalnej społeczności
2.2. Aktywizacja edukacyjna i zawodowa mieszkańców

Źródło: opracowanie własne
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Ewaluacja
Ewaluacja Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022
opiera się na badaniu wpływu projektów rewitalizacyjnych na poszczególne elementy
funkcjonowania miasta oraz niwelowaniu negatywnych zjawisk na obszarze wyznaczonym
do rewitalizacji. W ramach ewaluacji Zespół ds. wdrożenia i realizacji Gminnego Programu
Rewitalizacji współpracować będzie z poszczególnymi referatami w ramach struktur Urzędu Miasta,
jednostkami organizacyjnymi miasta, z instytucjami publicznymi (np. PUP-em, MOPS-em, Policją)
oraz z innymi beneficjentami GPR.
Celem ewaluacji jest oszacowanie, w odniesieniu do jasno sformułowanych kryteriów, jakości
i wartości prowadzonego procesu, a także efektów realizacji interwencji publicznych. Zaplanowana
ewaluacja będzie miała charakter etapowy.
Rysunek 15 Etapy Gminnego Programu Rewitalizacji i dopowiadające im rodzaje ewaluacji

Źródło: Opracowanie własne.

Na etapie tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji, szczególnie istotna jest Ewaluacja ex-ante,
ponieważ umożliwia dokonanie oceny zasadności poszczególnych działań i przedsięwzięć
rewitalizacyjnych oraz ocenić ich wpływ zarówno na społeczność lokalną, jak i obszary strategiczne.
W trakcie wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji należy realizować ewaluację on-going, która
skupia się głównie na napotykanych problemach i barierach. Za jej funkcję uznać można przede
wszystkim wspieranie usprawnień oraz poprawę jakości zarządzania Gminnym Programem
Rewitalizacji. Ten rodzaj ewaluacji polega również na ocenianiu sprawności przepływu informacji,
dokumentów oraz obserwowaniu warunków zewnętrznych. Z kolei ewaluację ex-post sporządza się
na zakończenie wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji. Ten etap jest oceną przeprowadzonej
interwencji w procesie zaspokajania potrzeb, na które miała odpowiadać. Stanowi również badanie
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wpływu i trwałości zrealizowanych projektów na społeczność lokalną i poszczególne grupy
Interesariuszy.
Zgodnie z wymogami art. 22 ustawy o rewitalizacji, Gminny Program Rewitalizacji podlegał będzie
ocenie jego aktualności i stopnia realizacji. Za ewaluację odpowiedzialny będzie Burmistrz przy
pomocy zespołu ds. wdrożenia i realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Ocena sporządzana
będzie raz na trzy lata na podstawie sprawozdania z realizacji celów i podlegać będzie
zaopiniowaniu przez Komitet Rewitalizacji, a następnie opublikowana na stronie internetowej
Urzędu Miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Aktualizacja Programu Rewitalizacji
Gminny Program Rewitalizacji winien uwzględniać również procedurę jego aktualizacji. Ważne, aby
powstały dokument był narzędziem elastycznym, pozwalającym na szybką reakcję na zmieniające
się warunki bieżącej sytuacji społeczno-gospodarczej gminy. W tym celu przewidziana została
możliwość aktualizacji dokumentu. Konieczność wprowadzenia modyfikacji w Programie może
wynikać zarówno z sytuacji nadzwyczajnych, jak również naturalnych zmian zachodzących
w gminie. Aktualizacja dokumentu może być konieczna zarówno w sytuacji, w której w znaczący
sposób zmienią się wskaźniki obrazujące sytuację w którejś z analizowanych sfer (społecznej,
gospodarczej, technicznej, przestrzenno-funkcjonalnej, środowiskowej), jak i w sytuacji, w której
konieczne jest dodanie lub wykreślenie jednego z przedsięwzięć rewitalizacyjnych (lub też zmiana
któregoś z elementów projektów, np. jednego z celów lub źródeł finansowania).
Aktualizacja Programu możliwa będzie m.in., gdy:






nastąpi wzrost liczby osób korzystających z pomocy społecznej;
nastąpi wzrost liczby osób bezrobotnych;
projekty zaplanowane w ramach rewitalizacji okażą się nieskuteczne, nie będą zaspokajać
potrzeb mieszkańców;
możliwe do zrealizowania będą nowe projekty, które wpłyną na ograniczenie zjawisk
kryzysowych;
aktualizacja dokumentu będzie możliwa również z inicjatywy co najmniej 200 mieszkańców
miasta.

GPR powinien być również aktualizowany okresowo, np. w połowie zaplanowanego
harmonogramu. Bieżąco prowadzony monitoring oraz ewaluacja umożliwią porównanie bieżących
potrzeb gospodarczo-społecznych z zamierzonymi celami i działaniami.
Jednostką uzupełniającą proces rewitalizacji, stanowiącą jednocześnie głos społeczności lokalnej
jest Rada Miasta Przeworska. Kompetencje jednostki regulowane są za pomocą powszechnie
obowiązujących aktów prawnych, aktów wykonawczych oraz Statutu Miasta Przeworska. Ponadto,
sam dokument, jak i każda jego aktualizacja, wymaga przyjęcia stosownej uchwały Rady Miasta
Przeworska oraz musi być poddana do publicznej wiadomości.
Każda aktualizacja dokumentu dokonywana być musi w trybie, w jakim sam program był
uchwalony, tj. wymaga przeprowadzenia konsultacji społecznych, opiniowania, przyjęcia stosownej
uchwały Rady Miasta Przeworska oraz musi być poddana do publicznej wiadomości. Aktualizacja
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Gminnego Programu Rewitalizacji możliwa jest w oparciu o zapisy art. 23. ustawy o rewitalizacji
z dnia 9 października 2015r.
Ścieżka postępowania w przypadku aktualizacji dokumentu wyglądać będzie następująco:
Rysunek 16 Przykładowa ścieżka postępowania – aktualizacja GPR

Wystąpi przesłanka do wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Rewitalizacji
Następuje wstępna weryfikacja zgłaszanych propozycji zmian przez zespół zadaniowy do spraw
wdrożenia i realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji
Zespół ds. do spraw wdrożenia i realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji przekłada zgłoszone
propozycje do Burmistrza Miasta Przeworska
Burmistrz Miasta Przeworska po rozpatrzeniu złożonych propozycji przedstawia je do zaopiniowania
przez Komitet Rewitalizacji
Komitet Rewitalizacji opiniuje propozycje zmian
Burmistrz Miasta Przeworska po uzyskaniu opinii Komitetu występuje do Rady Miasta z wnioskiem
o wprowadzenie zmian do GPR
Zespół zadaniowy ds. wdrażania i realizacji GPR opracowuje projekt dokumentu, który jest
konsultowany i opiniowany zgodnie z ustawą o rewitalizacji
Po sporządzeniu projektu aneksu do Programu Burmistrz przekłada dokument Radzie Miasta w celu
podjęcia stosownej uchwały
Rada Miasta uchwala przyjęcie Gminnego Programu Rewitalizacji, uchwała jest publikowana na
stronie internetowej Urzędu Miasta oraz z Biuletynie Informacji Publicznej

Burmistrz zgłasza do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o usunięcie Programu wraz z wnioskiem
o zaakceptowanie nowego Gminnego Programu Rewitalizacji

Akceptacja Gminnego Programu Rewitalizacji przez Urząd Marszałkowski
Źródło: opracowanie własne.

W przypadku stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej oceny stopnia realizacji Gminnego
Programu Rewitalizacji, osiągnięcia celów rewitalizacji w nim zawartych, rada Miasta Przeworska
uchyli uchwałę w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji w całości albo w części, z własnej
inicjatywy albo na wniosek burmistrza.
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21. Niezbędne zmiany w uchwałach Rady Gminy Miejskiej
Przeworsk
Ustawa przewiduje możliwość wprowadzenia gminnym programem rewitalizacji
w dokumentach strategicznych i wynikających z nich aktach prawa miejscowego.

zmian

Komitet Rewitalizacji
Uchwałą nr XXXIII/282/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 stycznia 2017r. określone zostały
zasady wyznaczania składu Komitetu Rewitalizacji oraz zasady jego działania. Na jej podstawie,
Zarządzeniem nr 28 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 25 kwietnia 2017r. powołany został skład
Komitetu Rewitalizacji. Stanowi go 14 osób, w tym:
 Przedstawiciele Urzędu Miasta Przeworska:
o Małgorzata Mazur
o Renata Pelc
o Renata Kuk
 Przedstawiciele Rady Miasta Przeworska:
o Stanisław Wajda
o Adam Kaczmar
o Krzysztof Wiśniowski
 Przedstawiciele sektora społecznego:
o Andrzej Stebnicki
o Jan Krzywonos
o Adam Wójtowicz
o Henryk Pelc
 Przedstawiciele podmiotów prywatnych:
o Zbigniew Kaduk
o Aleksander Przeszłowski
 Przedstawiciele mieszkańców miasta Przeworska:
o Bogdan Śliwa
o Hubert Curzytek
Nie występuje konieczność wprowadzania zmian w uchwale określającej zasady wyznaczania składu
Komitetu Rewitalizacji.

Specjalna Strefa Rewitalizacji
W Gminnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022 nie
przewiduje się ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w art. 25 Ustawy
o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku.
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Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy
Zgodnie z wymogiem art. 15 ust. 1 pkt 13 lit. a. Ustawy o rewitalizacji oraz analogicznie z Uchwałą
Rady Miasta Przeworska Nr XXVIII/283/17 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miejskiej Przeworsk należy dodać zapis w „Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przeworska” uchwalonego
przez Radę Miasta Przeworska w dniu 7 października 2002 r. Uchwałą nr LC/354/201218 (dalej
zwanego Studium), odnoszący się do obszarów wyznaczonych do rewitalizacji:
 Podobszar nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6,
których dokładne lokalizacje przedstawiono w rozdziale Szczegółowa diagnoza obszaru
rewitalizacji przedmiotowego Programu. Zmiana w obowiązującym Studium będzie polegać na jego
aktualizacji, czyli wskazania w dokumencie planistycznym granic dla sześciu wskazanych
podobszarów rewitalizacji.
Zakres realizowanych działań większości przedstawionych projektów i przedsięwzięć
rewitalizacyjnych głównych (podstawowych) wpisuje się w aktualne ustalenia Studium. W związku
z tym, nie ma konieczności dla tych projektów wprowadzania zmian zapisów. Należy jednak
uwzględnić w najbliższej przyszłości zaistniałe zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym obszaru
jednostki miejskiej w momencie przystąpienia do aktualizacji lub sporządzania nowego dokumentu
„Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przeworska”.

Zmiany w Miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
Zamierzone działania naprawcze głównie odbywać się będą na działkach, dla których Miasto
Przeworsk nie sporządziło dotychczas miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Wykonanie niniejszych dokumentów planistycznych określa „Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przeworska”. Przede wszystkim należy przystąpić do
ustalenia planów miejscowych dla terenów, które według obowiązującego Studium posiadają
szczególny zbiór uwarunkowań – „Kształtowanie Centrum Miejskiego”.
Powyżej przytoczony zapis Studium wskazuje nie tyle na konieczność wprowadzenia zmian funkcji,
lecz na sporządzenie miejscowego planu rewitalizacji dla obszarów wyznaczonych do przystąpienia
do procesu rewitalizacji. Utworzony dokument planistyczny będzie określał cechy funkcjonalnoprzestrzenne obszaru planowanych przedsięwzięć.

18

„Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przeworska” zatwierdzone Uchwałą
nr LC/354/2002 przez Radę Miasta Przeworska w dniu 7 października 2002 r. pozostaje nadal obowiązujące na mocy
Uchwały Nr LVIII/420/14 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 października 2014r. w sprawie aktualności studium i planów
miejscowych
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Uchwalenie miejscowego planu rewitalizacji wymagane jest szczególnie dla obszarów i obiektów
ochrony dziedzictwa kulturowego, gdzie planowanych jest kilka inwestycji. W zakresie realizacji ich
działań rewitalizacyjnych konieczna jest współpraca z Konserwatorem Zabytków.
Pozostałe projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne zlokalizowane na obszarach nieobjętych
zapisami planów miejscowych nie wymagają ich uchwalenia, ze względu na charakter planowanych
działań.
Zakres, czego ma dotyczyć zapis nowego miejscowego planu rewitalizacji określa art. 15 ustawy
dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

Zmiany w uchwałach dotyczących
i mieszkaniowego zasobu gminy

ochrony

praw

lokatorów

Polityka mieszkaniowa Gminy Miejskiej Przeworsk zawarta jest w poniższych uchwałach:
 UCHWAŁA NR XXVIII/222/16 RADY MIASTA PRZEWORSKA z dnia 25 sierpnia 2016r.
w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem
Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016 - 2023,
 UCHWAŁA NR XXXIV/271/13 RADY MIASTA PRZEWORSKA z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie
zmiany tekstu uchwały Rady Miasta Przeworska Nr LV/358/2002 z dnia 07 października
2002r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Miejskiej Przeworsk.
W obecnej chwili nie przewiduje się zmian w dokumentach dotyczących polityki mieszkaniowej
z uwagi na to, że obowiązujące dokumenty są zgodne z przyjętymi kierunkami procesu rewitalizacji
w Gminie Miejskiej Przeworsk. Należy jednak mieć na uwadze, że w dokumencie wskazane
są przedsięwzięcia dotyczące realizacji działań w zakresie zasobów mieszkaniowych gminy.
Ich wykonanie może wprowadzić zmiany w zakresie zasobu mieszkaniowego Gminy, co będzie
wymagało odpowiedniej aktualizacji wymienionych powyżej dokumentów.
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22. Uzgodnienie
w
zakresie
przeprowadzenia
Strategicznej Oceny Odziaływania na Środowisko
Na podstawie art. 48 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
na środowisko zwrócono się z wnioskiem o uzgodnienie możliwości odstąpienia
od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Gminnego Programu
Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022.
Opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie (pismo z dnia 19.07.2018r.) oraz
Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie (pismo z dnia
05.07.2018r.) nie jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko.
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23. Opiniowanie Gminnego Programu Rewitalizacji
Zgodnie z art. 17 i 18 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, przeprowadzone
zostało opiniowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworska
w latach 2016-2022. Opinie związane z projektem Gminnego Programu Rewitalizacji zostały
przedstawione w poniższej tabeli.
Tabela 51 Pierwsze opiniowanie Gminnego Programu Rewitalizacji

LP.

INSTYTUCJA

OPINIA

Data wysłania
pisma z prośbą
o zaopiniowanie

Data
otrzymania
opinii

1.

Komendant
Powiatowy
Państwowej Straży
Pożarnej w
Przeworsku

Zgodnie z pismem nieprzedstawienie opinii
w wyznaczonym terminie uważa się za równoznaczne
z pozytywnym zaopiniowaniem projektu gminnego
programu rewitalizacji (zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy).

24.04.2017r.

-

2.

Podkarpacki
Państwowy
Wojewódzki
Inspektor
Sanitarny

Projekt zaopiniowany pozytywnie. Bez uwag. Dodatkowo
PPWIS uzgodnił w zakresie sanitarno-higienicznym
odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu.

24.04.2017r.

12.05.2017r.

3.

Gminna Komisja
UrbanistycznoArchitektoniczna

Projekt zaopiniowany pozytywnie. Bez uwag.

24.04.2017r.

19.05.2017r.

4.

Przeworska
Gospodarka
Komunalna Sp. z
o.o.

Zgodnie z pismem nieprzedstawienie opinii
w wyznaczonym terminie uważa się za równoznaczne
z pozytywnym zaopiniowaniem projektu gminnego
programu rewitalizacji (zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy).

24.04.2017r.

-

5.

Zakład Gospodarki
Komunalnej przy
Gminie Przeworsk

Zgodnie z pismem nieprzedstawienie opinii
w wyznaczonym terminie uważa się za równoznaczne
z pozytywnym zaopiniowaniem projektu gminnego
programu rewitalizacji (zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy).

24.04.2017r.

-

Powiatowy Zarząd
Dróg w
Przeworsku

Projekt zaopiniowany pozytywnie z zastrzeżeniem,
o konieczności uzupełnienia zapisu na stronie 74
o tekst: Budowę Przeworskiej Kolei Dojazdowej
Przeworsk – Dynów rozpoczęto w 1885r. z inicjatywy
księcia Andrzeja Lubomirskiego, ordynata
przeworskiego, hrabiego Romana Scypio del Campo
z Łopuszki Wielkiej i hrabiego Zdzisława Skrzyńskiego
z Bachórza. Budowę odcinka o dł. 46,192 m
ukończono 8 kwietnia 1904 r. W ramach tej budowy
wykonano między innymi 7 budynków stacyjnych, 27
mostów, 102 przepusty,
8 wiaduktów i 602 m tunelu. Linię kolejową
wybudowano w rozstawie 760 mm, którą w latach
1951-56 zmniejszono (przekuto) na 750 mm. 30
września 1991r. została wpisana do rejestru zabytków.

24.04.2017r.

8.05.2017r.

6.
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LP.

INSTYTUCJA

OPINIA

Data wysłania
pisma z prośbą
o zaopiniowanie

Data
otrzymania
opinii

Od 1991 r. na trasie kolei prowadzi się sezonowe
przejazdy turystyczne.
7.

Podkarpacki
Zarząd Dróg
Wojewódzkich

Projekt zaopiniowany pozytywnie. Bez uwag.

24.04.2017r.

22.05.2017r.

8.

Generalna
Dyrekcja Dróg
Krajowych i
Autostrad Oddział
w Rzeszowie

Projekt zaopiniowany pozytywnie. Bez uwag.

24.04.2017r.

17.05.2017r.

9.

Oddział
Gospodarowania
Nieruchomościami
PKP S.A. w
Krakowie

Projekt zaopiniowany pozytywnie z zastrzeżeniem, że
wszelkie planowane do realizacji przedsięwzięcia
rewitalizacyjne zlokalizowane na terenach kolejowych
bądź w ich sąsiedztwie powinny być uzgadniane z PKP
S.A. oraz innymi spółkami Grupy PKP prowadzącymi
działalność na danym obszarze. Dotyczy to przede
wszystkim przedsięwzięć: Budowa stref parkingowych
na terenie miasta Przeworska i rewitalizacji terenów
pokolejowych i poprzemysłowych. Dodatkowo wszelkie
planowane działania muszę uwzględniać zapisy
odnośnie do zachowania bezpieczeństwa prowadzenia
ruchu kolejowego i obsługę ruchu pasażerskiego.

24.04.2017r.

16.05.2017r.

10.

Przeworskie
Towarzystwo
Budownictwa
Społecznego

Projekt zaopiniowany pozytywnie. Bez uwag.

24.04.2017r.

18.05.2017r.

11.

PGE Dystrybucja
S.A. Oddział
Rzeszów

Zgodnie z pismem nieprzedstawienie opinii
w wyznaczonym terminie uważa się za równoznaczne
z pozytywnym zaopiniowaniem projektu gminnego
programu rewitalizacji (zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy).

24.04.2017r.

-

12.

Regionalna
Dyrekcja Ochrony
Środowiska w
Rzeszowie

Projekt zaopiniowany pozytywnie. Bez uwag.

24.04.2017r.

13.05.2017r.

Podkarpacki
Wojewódzki
Konserwator
Zabytków

Projekt zaopiniowany pozytywnie z następującymi
uwagami: - inwestycje prowadzone na terenie układu
urbanistycznego miasta Przeworska objętego ochroną
konserwatorską (pozycja rejestru A-712) muszę być
uzgadniane z PWKZ na etapie projektowania; - zakres
przy obiektach indywidualnie wpisanych do rejestru
zabytków winien uzyskać akceptację służb
konserwatorskich (przed ich realizacją wskazane są
wytyczne konserwatorskie,

24.04.2017r.

16.05.2017r.

13.
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INSTYTUCJA

OPINIA

Data wysłania
pisma z prośbą
o zaopiniowanie

Data
otrzymania
opinii

14.

Okręgowy Urząd
Górniczy w Krośnie

Zdaniem OUG w Krośnie, część obszaru
zdegradowanego znajduje się w granicach terenu
górniczego "Przeworsk-1" utworzonego decyzją
Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i
Leśnictwa Nr GK/wk/MN/2922/97 z dnia 26.08.1997 r.
Wskazano na konieczność uzupełnienia dokumentu o
takie informacje jak: - położeniu części obszaru
zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie
górniczym oraz o przebiegu granicy terenu na
załącznikach graficznych; - informacje, że w granicach
obszarów objętych projektami głównymi brak
obiektów zakładu górniczego stwarzających
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

24.04.2017r.

18.05.2017r.

15.

Zarząd Powiatu

Projekt zaopiniowany pozytywnie. Bez uwag.

24.04.2017r.

17.05.2017

16.

Dyrektor
Regionalnego
Zarządu
Gospodarki
Wodnej w
Krakowie;

Zgodnie z pismem nieprzedstawienie opinii
w wyznaczonym terminie uważa się za równoznaczne
z pozytywnym zaopiniowaniem projektu gminnego
programu rewitalizacji (zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy).

24.04.2017r.

-

17.

Minister Zdrowia

Nie znaleziono podstaw do wydania opinii.

24.04.2017r.

09.05.2017r.

18.

Regionalna
Dyrekcja Lasów
Państwowych w
Krośnie

Nie znaleziono podstaw do wydania opinii.

24.04.2017r.

13.05.2017r.

19.

Podkarpacki Urząd
Wojewódzki

Zalecenie, że w Planie Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Podkarpackiego planowana jest droga
krajowa - obwodnica miasta Przeworska w ciągu drogi
krajowej nr 4 (obecnie drogi krajowej nr 94) i w związku z
tym, należy wziąć pod uwagę planowaną inwestycje.

24.04.2017r.

18.05.2017r.

20.

Wojewódzki Sztab
Wojskowy

Projekt zaopiniowany pozytywnie. Bez uwag.

24.04.2017r.

05.05.2017r.

21.

Zarząd
Województwa
Podkarpackiego

Projekt zaopiniowany pozytywnie. Bez uwag.

24.04.2017r.

16.05.2017r.

22.

Komitet
Rewitalizacji

Projekt zaopiniowany pozytywnie. Bez uwag.

24.04.2017r.

23.05.2017r.

LP.

Źródło: opracowanie własne na podstawie uzyskanych opinii.

Kolejne opiniowanie przeprowadzone zostało w wyniku wprowadzonych do dokumentu zmian
w związku z oceną dokonaną przez Zespół ds. Rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podkarpackiego.
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Tabela 52 Drugie opiniowanie Gminnego Programu Rewitalizacji

LP.

1.

2.

3.

4.

INSTYTUCJA
Komendant
Powiatowy
Państwowej Straży
Pożarnej w
Przeworsku
Podkarpacki
Państwowy
Wojewódzki
Inspektor
Sanitarny
Gminna Komisja
UrbanistycznoArchitektoniczna
Przeworska
Gospodarka
Komunalna Sp. z
o.o.

OPINIA

Data wysłania
pisma z prośbą
o zaopiniowanie

Data otrzymania
opinii

Zgodnie z pismem nieprzedstawienie opinii w
wyznaczonym terminie uważa się za równoznaczne
z pozytywnym zaopiniowaniem projektu gminnego
programu rewitalizacji (zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy).

22.12.2017r.

-

Projekt zaopiniowany pozytywnie. Bez uwag.

22.12.2017r.

3.01.2018r.

Projekt zaopiniowany pozytywnie. Bez uwag.

22.12.2017r.

5.01.2018

22.12.2017r.

-

22.12.2017r.

-

Zgodnie z pismem nieprzedstawienie opinii
w wyznaczonym terminie uważa się za równoznaczne
z pozytywnym zaopiniowaniem projektu gminnego
programu rewitalizacji (zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy).
Zgodnie z pismem nieprzedstawienie opinii
w wyznaczonym terminie uważa się za równoznaczne
z pozytywnym zaopiniowaniem projektu gminnego
programu rewitalizacji (zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy).

5.

Zakład Gospodarki
Komunalnej przy
Gminie Przeworsk

6.

Powiatowy Zarząd
Dróg w
Przeworsku

Zgodnie z pismem nieprzedstawienie opinii
w wyznaczonym terminie uważa się za równoznaczne
z pozytywnym zaopiniowaniem projektu gminnego
programu rewitalizacji (zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy).

22.12.2017r.

-

7.

Podkarpacki
Zarząd Dróg
Wojewódzkich

Zgodnie z pismem nieprzedstawienie opinii
w wyznaczonym terminie uważa się za równoznaczne
z pozytywnym zaopiniowaniem projektu gminnego
programu rewitalizacji (zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy).

22.12.2017r.

-

8.

Generalna
Dyrekcja Dróg
Krajowych i
Autostrad Oddział
w Rzeszowie

Projekt zaopiniowany pozytywnie. Bez uwag.

22.12.2017r.

3.01.2018r.

9.

Oddział
Gospodarowania
Nieruchomościami
PKP S.A. w
Krakowie

Projekt zaopiniowany pozytywnie. Bez uwag.

22.12.2017r.

2.01.2018r.

10.

Przeworskie
Towarzystwo
Budownictwa
Społecznego

Zgodnie z pismem nieprzedstawienie opinii
w wyznaczonym terminie uważa się za równoznaczne
z pozytywnym zaopiniowaniem projektu gminnego
programu rewitalizacji (zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy).

22.12.2017r.

-
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Data wysłania
pisma z prośbą
o zaopiniowanie

Data otrzymania
opinii

22.12.2017r.

-

22.12.2017r.

-

13.

Podkarpacki
Wojewódzki
Konserwator
Zabytków

Projekt zaopiniowany pozytywnie z następującymi
uwagami: - w programie należy uwzględnić układ
urbanistyczny miasta Przeworska wpisany do rejestru
zabytków pod pozycją A-712 oraz cmentarz komunalny
z cennymi nagrobkami z XIX w., pozycja rejestru A-667,
- prace prowadzone na terenie objętym ochroną
konserwatorską należy uzgadniać tut. urzędem na
etapie projektowania.

22.12.2017r.

5.01.2018r.

14.

Okręgowy Urząd
Górniczy w Krośnie

Zgodnie z pismem nieprzedstawienie opinii
w wyznaczonym terminie uważa się za równoznaczne
z pozytywnym zaopiniowaniem projektu gminnego
programu rewitalizacji (zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy).

22.12.2017r.

-

15.

Zarząd Powiatu

Projekt zaopiniowany pozytywnie. Bez uwag.

22.12.2017r.

29.12.2017r.

16.

Dyrektor
Regionalnego
Zarządu
Gospodarki
Wodnej w
Krakowie;

Zgodnie z pismem nieprzedstawienie opinii
w wyznaczonym terminie uważa się za równoznaczne
z pozytywnym zaopiniowaniem projektu gminnego
programu rewitalizacji (zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy).

22.12.2017r.

-

17.

Minister Zdrowia

Nie znaleziono podstaw do wydania opinii.

22.12.2017r.

3.01.2018r.

18.

Regionalna
Dyrekcja Lasów
Państwowych w
Krośnie

Nie znaleziono podstaw do wydania opinii.

22.12.2017r.

8.01.2018r.

19.

Podkarpacki Urząd
Wojewódzki

Projekt zaopiniowany pozytywnie. Bez uwag.

22.12.2017r.

5.01.2018r.

Projekt zaopiniowany pozytywnie. Bez uwag.

22.12.2017r.

28.12.2017r.

Projekt zaopiniowany pozytywnie. Bez uwag.

22.12.2017r.

3.01.2018r.

Projekt zaopiniowany pozytywnie. Bez uwag.

22.12.2017r.

5.01.2018

Zgodnie z pismem nieprzedstawienie opinii
w wyznaczonym terminie uważa się za równoznaczne

22.12.2017r.

-

LP.

INSTYTUCJA

11.

PGE Dystrybucja
S.A. Oddział
Rzeszów

12.

Regionalna
Dyrekcja Ochrony
Środowiska w
Rzeszowie

20.
21.
22.
23.

Wojewódzki Sztab
Wojskowy
Zarząd
Województwa
Podkarpackiego
Komitet
Rewitalizacji
Krajowy Zasób
Nieruchomości

OPINIA
Zgodnie z pismem nieprzedstawienie opinii
w wyznaczonym terminie uważa się za równoznaczne
z pozytywnym zaopiniowaniem projektu gminnego
programu rewitalizacji (zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy).
Zgodnie z pismem nieprzedstawienie opinii
w wyznaczonym terminie uważa się za równoznaczne
z pozytywnym zaopiniowaniem projektu gminnego
programu rewitalizacji (zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy).
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LP.

INSTYTUCJA

OPINIA

Data wysłania
pisma z prośbą
o zaopiniowanie

Data otrzymania
opinii

22.12.2017r.

-

z pozytywnym zaopiniowaniem projektu gminnego
programu rewitalizacji (zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy).

24.

Wydział Geodezji i
Ochrony
Środowiska
Starostwa
Powiatowego w
Przeworsku

Zgodnie z pismem nieprzedstawienie opinii
w wyznaczonym terminie uważa się za równoznaczne z
pozytywnym zaopiniowaniem projektu gminnego
programu rewitalizacji (zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy).

Źródło: opracowanie własne na podstawie uzyskanych opinii.

Kolejne opiniowanie przeprowadzone zostało w wyniku wprowadzonych do dokumentu zmian
w związku z ponowną oceną dokonaną przez Zespół ds. Rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego.
Tabela 53. Trzecie opiniowanie Gminnego Programu Rewitalizacji

LP.

INSTYTUCJA

OPINIA

Data wysłania
pisma z prośbą
o zaopiniowanie

Data
otrzymania
opinii

1.

Komendant
Powiatowy
Państwowej
Straży Pożarnej w
Przeworsku

Projekt zaopiniowany pozytywnie. Zaznaczono, iż
dokument powinien uwzględniać wymagania ochrony
przeciwpożarowej odpowiednio do zaplanowanej
zabudowy.

28.06.2018r.

05.07.2018

2.

Podkarpacki
Państwowy
Wojewódzki
Inspektor
Sanitarny

Projekt zaopiniowany pozytywnie. Bez uwag.
Dodatkowo PPWIS uzgodnił w zakresie sanitarnohigienicznym odstąpienie od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla
projektu dokumentu.

28.06.2018r.

16.07.2018.

3.

Gminna Komisja
UrbanistycznoArchitektoniczna

Projekt zaopiniowany pozytywnie. Bez uwag.

28.06.2018r.

18.07.2018

4.

Przeworska
Gospodarka
Komunalna Sp. z
o.o.

Zgodnie z pismem nieprzedstawienie opinii
w wyznaczonym terminie uważa się za równoznaczne
z pozytywnym zaopiniowaniem projektu gminnego
programu rewitalizacji (zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy).

28.06.2018r.

-

5.

Zakład
Gospodarki
Komunalnej przy
Gminie Przeworsk

Zgodnie z pismem nieprzedstawienie opinii
w wyznaczonym terminie uważa się za równoznaczne
z pozytywnym zaopiniowaniem projektu gminnego
programu rewitalizacji (zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy).

28.06.2018r.

-

6.

Powiatowy
Zarząd Dróg w
Przeworsku

Zgodnie z pismem nieprzedstawienie opinii
w wyznaczonym terminie uważa się za równoznaczne
z pozytywnym zaopiniowaniem projektu gminnego
programu rewitalizacji (zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy).

28.06.2018r.

-

Strona 216 z 275

LP.

INSTYTUCJA

OPINIA

Data wysłania
pisma z prośbą
o zaopiniowanie

Data
otrzymania
opinii

7.

Podkarpacki
Zarząd Dróg
Wojewódzkich

Projekt zaopiniowany pozytywnie. Bez uwag.

28.06.2018r.

23.07.2018

8.

Generalna
Dyrekcja Dróg
Krajowych i
Autostrad Oddział
w Rzeszowie

Projekt zaopiniowany pozytywnie. Bez uwag.

28.06.2018r.

16.07.2018

9.

Oddział
Gospodarowania
Nieruchomościami
PKP S.A. w
Krakowie

Projekt zaopiniowany pozytywnie. Bez uwag.

28.06.2018r.

12.07.2018

10.

Przeworskie
Towarzystwo
Budownictwa
Społecznego

Zgodnie z pismem nieprzedstawienie opinii
w wyznaczonym terminie uważa się za równoznaczne
z pozytywnym zaopiniowaniem projektu gminnego
programu rewitalizacji (zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy).

28.06.2018r.

-

11.

PGE Dystrybucja
S.A. Oddział
Rzeszów

Zgodnie z pismem nieprzedstawienie opinii
w wyznaczonym terminie uważa się za równoznaczne
z pozytywnym zaopiniowaniem projektu gminnego
programu rewitalizacji (zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy).

28.06.2018r.

-

12.

Regionalna
Dyrekcja Ochrony
Środowiska w
Rzeszowie

Zgodnie z pismem nieprzedstawienie opinii
w wyznaczonym terminie uważa się za równoznaczne
z pozytywnym zaopiniowaniem projektu gminnego
programu rewitalizacji (zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy).
Dodatkowo RDOŚ uzgodnił odstąpienie od
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko dla projektu dokumentu.

28.06.2018r.

27.07.2018

13.

Podkarpacki
Wojewódzki
Konserwator
Zabytków

Zgodnie z pismem nieprzedstawienie opinii
w wyznaczonym terminie uważa się za równoznaczne
z pozytywnym zaopiniowaniem projektu gminnego
programu rewitalizacji (zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy).

28.06.2018r.

-

.14.

Okręgowy Urząd
Górniczy w Krośnie

Projekt zaopiniowany pozytywnie. Bez uwag

28.06.2018r.

19.07.2018

15.

Zarząd Powiatu

Projekt zaopiniowany pozytywnie. Bez uwag.

28.06.2018r.

12.07.2018

16.

Dyrektor
Regionalnego
Zarządu
Gospodarki
Wodnej w
Krakowie;

Zgodnie z pismem nieprzedstawienie opinii
w wyznaczonym terminie uważa się za równoznaczne
z pozytywnym zaopiniowaniem projektu gminnego
programu rewitalizacji (zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy).

28.06.2018r.

-

17.

Minister Zdrowia

Projekt zaopiniowany pozytywnie. Bez uwag.

28.06.2018r.

19.07.2018
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LP.

INSTYTUCJA

OPINIA

Data wysłania
pisma z prośbą
o zaopiniowanie

Data
otrzymania
opinii

18.

Regionalna
Dyrekcja Lasów
Państwowych w
Krośnie

Zgodnie z pismem nieprzedstawienie opinii
w wyznaczonym terminie uważa się za równoznaczne
z pozytywnym zaopiniowaniem projektu gminnego
programu rewitalizacji (zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy).

28.06.2018r.

-

19.

Podkarpacki Urząd
Wojewódzki

Projekt zaopiniowany pozytywnie. Bez uwag.

28.06.2018r.

12.07.2018

20.

Wojewódzki Sztab
Wojskowy

Projekt zaopiniowany pozytywnie. Bez uwag.

28.06.2018r.

16.07.2018

21.

Zarząd
Województwa
Podkarpackiego

Projekt zaopiniowany pozytywnie. Bez uwag.

28.06.2018r.

13.07.2018

22.

Komitet
Rewitalizacji

Projekt zaopiniowany pozytywnie. Bez uwag.

28.06.2018r.

23.07.2018

23.

Polskie Górnictwo
Naftowe i
Gazownictwo

Projekt zaopiniowany pozytywnie. Bez uwag.

28.06.2018r.

06.07.2018

24.

Krajowy zasób
Nieruchomości

Zgodnie z pismem nieprzedstawienie opinii
w wyznaczonym terminie uważa się za równoznaczne
z pozytywnym zaopiniowaniem projektu gminnego
programu rewitalizacji (zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy).

28.06.2018r.

-

25.

Wydział Geodezji i
Ochrony
Środowiska
Starostwa
Powiatowego w
Przeworsku

Zgodnie z pismem nieprzedstawienie opinii
w wyznaczonym terminie uważa się za równoznaczne
z pozytywnym zaopiniowaniem projektu gminnego
programu rewitalizacji (zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy).

28.06.2018r.

-

26.

Placówka Straży
Granicznej w
Korczowej

Zgodnie z pismem nieprzedstawienie opinii
w wyznaczonym terminie uważa się za równoznaczne
z pozytywnym zaopiniowaniem projektu gminnego
programu rewitalizacji (zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy).

28.06.2018r.

-
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24. Raporty z konsultacji społecznych
Poniżej zaprezentowano raporty przedstawiające przebieg i konsekwencje przeprowadzonych
konsultacji społecznych.
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Raport dotyczący wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji
Wprowadzenie
Partycypacja społeczna jest istotnym elementem w trakcie tworzenia i wdrażania programów
rewitalizacji. Jedną z form partycypacji społecznej jest poddanie konsultacjom społecznym projektu
uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Przedmiotem
niniejszego raportu jest przedstawienie pełnej informacji z przebiegu konsultacji społecznych
dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Przedmiot konsultacji
Przedmiotem konsultacji było poznanie opinii interesariuszy rewitalizacji Miasta Przeworska
projektu uchwały Rady Miasta Przeworska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji.

Podstawa prawna
Konsultacje społeczne przeprowadzono na podstawie art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r.
o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777).

Podmioty uprawnione do uczestniczenia w konsultacjach
1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości
i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym
spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa
społecznego;
2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;
3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność
gospodarczą;
4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną,
w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
6) organy władzy publicznej;
7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia
Skarbu Państwa.

Termin konsultacji
Konsultacje społeczne przeprowadzone zostały w terminie od dnia 15.12.2016 r. do dnia
15.01.2017 r. Projekt uchwały dostępny był na stronie http://www.przeworsk.um.gov.pl/,
na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.przeworsk.bip.info.pl/ oraz
w Urzędzie Miasta Przeworska.
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Forma i tryb konsultacji
Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w następujących formach:
 zbieranie uwag:
o drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie
internetowej orz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy;
o zbieranie uwag drogą elektroniczną na adres e-mail Gminy;
o zbieranie uwag drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta Przeworska;
o zbieranie uwag drogą bezpośrednią w siedzibie Urzędu Miasta Przeworska
w godzinach pracy Urzędu.
 formularz konsultacyjny:
o w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Przeworska w pokoju nr 222 (Referat
Rozwoju Miasta) w godzinach pracy Urzędu;
o w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Miejskiej Przeworsk
oraz Biuletynie Informacji Publicznej.
 warsztaty rewitalizacyjne z interesariuszami rewitalizacji (16.12.2016 r.);
 spotkanie otwarte z interesariuszami rewitalizacji (09.01.2017 r.);
badanie ankietowe – metoda CATI.

Przebieg konsultacji
Projekt Uchwały Rady Miasta w Przeworsku w sprawie wyznaczania obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji został opracowany w oparciu o zapisy ustawy z dnia 9 października 2015 r.
o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777). Konsultacje społeczne projektu uchwały pozwoliły
zweryfikować na ile propozycja Urzędu Miasta i Burmistrza odpowiada na potrzeby interesariuszy.

Uwagi złożone elektronicznie, w formie papierowej oraz na konsultacjach
społecznych
Uwagi dotyczące projektu Uchwały Rady Miasta Przeworska w sprawie wyznaczania obszaru
zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji zostały zgłoszone przez 2 interesariuszy oraz
przedstawicieli poszczególnych referatów Urzędu.
Uwagi zostały szczegółowo opisane w poniższej tabeli (uwaga: pisownia oryginalna).
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UWAGI ZGŁASZANE PRZEZ INTERESARIUSZY

L.p.

1.

2.

Czy Pana/Pani
zdaniem
przedstawiona w
dokumencie
diagnoza zawiera
trafne wnioski?

Czy Pana/Pani
zdaniem w
analizowanym
dokumencie
zidentyfikowano
właściwe
obszary
problemowe?

Czy Pana/Pani
zdaniem
przedstawione w
dokumencie
obszary rewitalizacji
zostały prawidłowo
określone?

Czy
zdiagnozowane
w dokumencie
problemy
zostały
sformułowane
odpowiednio
do
wyznaczonych
obszarów
rewitalizacji?

-

NIE

-

-

TAK

NIE
Nie wzięto pod
uwagę np.
dochodu na
głowę
mieszkańca,
średniej płacy,
inwestycji,
wysoko
nowoczesnych.

Trudno powiedzieć

Trudno
powiedzieć

Uzasadnienie Urzędu

Nie uwzględniono. Brak
rozwinięcia odpowiedzi
nie pozwala na dokładną
analizę wątpliwości
osoby zgłaszającej
uwagi.
Nie uwzględniono.
Zgodnie z instrukcją
przygotowania
programów rewitalizacji
w zakresie wsparcia w
ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa
Podkarpackiego na lata
2014-2020 obszar
rewitalizacji stanowi
część obszaru
zdegradowanego i
charakteryzuje się
minimum 4 wskaźnikami
negatywnymi, dla
których wartości
oszacowane dla tego
obszaru są mniej
korzystne niż wartości
referencyjne dla
województwa
podkarpackiego.
Wskaźniki obowiązkowe
są podane w ww.
instrukcji.

UWAGI Z POSZCZEGÓLNYCH REFERATÓW URZEDU

L.p.

Część
dokumentu, do
której odnosi się
uwaga (numer
strony

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Uzasadnienie
uwagi

Uzasadnienie Urzędu
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dokumentu,
część lub obszar)

1.

2.

Wskaźniki –
wyznaczenie
obszaru
zdegradowanego
i obszaru
rewitalizacji na
terenie Gminy
Miejskiej
Przeworsk

Analiza desk
research

Wskaźniki
przedstawione
zostały za rok 2015.
Jednak wartości
referencyjne
województwa
zaprezentowane
zostały za lata
2011-2015.
W związku z tym,
należy zmienić
wskaźniki, zgodnie z
Instrukcją
Przygotowania
Programów
Rewitalizacji w
zakresie wsparcia w
ramach RPO WP na
lata 2014-2020
Brak jest informacji
dot. posiadanych
zasobów, np.
skansen Pastewnik i
innych atrakcji
usytuowanych na
obszarach lub w
sąsiedztwie obszaru
rewitalizacji (m.in.
Zespół PałacowoParkowy, Ratusz,
kościoły).

3.

Analiza desk
research

Brak informacji dot.
stanu technicznego
budynków.

4.

Analiza desk
research

Nieaktualny wykaz
pomników przyrody

Dostosowanie
wskaźników.

Uwzględniono.
Skontaktowano się z Urzędem
Marszałkowskim i uzyskano odpowiedź,
że wskaźniki powinny być zbierane za
lata, dla których przedstawione są
wartości referencyjne województwa. W
związku z tym, ponownie zebrano dane
z poszczególnych instytucji oraz
referatów. Obszar zdegradowany i
obszar rewitalizacji zostały
przedstawione na podstawie nowych
danych. O ile obszar rewitalizacji nie
uległ zmianom na podstawie
wskaźników, zmienił się obszar
zdegradowany (poprzez dodanie dwóch
podobszarów).

Dostosować do
informacji na
stronie
internetowej –
zakładka ZABYTKI

Uwzględniono.

Konieczne
dodanie
informacji, ze
względu na
kryterium UM
„Czy w diagnozie
zawarte są
informacje o
stanie
technicznym
obiektów
budowlanych w
szczególności
budynków
wielorodzinnych”
Konieczność
uzupełnienia
informacji.

Uwzględniono.
Przygotowano szczegółowy opis na
podstawie dokumentu pn. „Wieloletni
Program Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Gminy
Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2023”

Uwzględniono.
Zmieniono wykaz na podstawie danych
Urzędu.
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5.

Analiza desk
research

6.

Analiza desk
research

Przeworsk sąsiaduje
z gminami:
Zarzecze, Przeworsk
i Gać
Informacje w bazie
azbestowej (w tym
mapa), do której
odnosi się
diagnoza są
nieaktualne.

Konieczność
uzupełnienia
informacji.

Uwzględniono.

Konieczność
uzupełnienia
informacji.

Uwzględniono.
Zmieniono dane zgodnie z
dokumentem pn. Program usuwania
azbestu.

UWAGI ZGŁOSZONE NA KONSULTACJACH
Lp.

Uwaga

Uzasadnienie Urzędu.

1.

Zastrzeżenia do nazewnictwa.
Mieszkańcy mylili osiedla z obszarami.

2.

Konieczność zwiększenia obszaru
rewitalizacji nr 2.

Uwzględniono.
W celu uniknięcia powtórzeń, podział miasta dokonano na
strefy (zmiana nazewnictwa).
Uwzględniono.
Po przeanalizowaniu możliwości jakie daje rozszerzenie
obszaru rewitalizacji o część wschodnią, uwzględniono
uwagę.

DODATKOWE UWAGI (PISOWNIA ORYGINALNA)
Lp.
1.

2.

3.

4.

Uwaga
Wnioski z całej analizy zostały wysnute prawidłowo.

Analizowane obszary niestety nie zostały dobrane
prawidłowo. Oceny sprawdzianów 6-cio klasistów mają
znacznie mniejszy wpływ na dobrobyt mieszkańców miasta
niż np.: dochód liczony na głowę mieszkańca, średnia płaca,
czy ilość zgłaszanych wynalazków, wzorów użytkowych,
sposób tworzenia nowych miejsc pracy, itp.

Naukowcy już dawno zdefiniowali, a Plan Wicepremiera
Morawieckiego jednoznacznie i uporczywie podkreśla, że
podstawowym źródłem dobrobytu są miejsca pracy
tworzone w oparciu o innowacyjne, wysoko technologicznie
zaawansowane procesy produkcyjne i usługi.
Fundacja Przeworski Inkubator Innowacji podjęła stosowne
działania w tej materii. Na najbliższe lata przewidujemy
wdrożyć 25 tematów, które zaowocują powstaniem 303

Uzasadnienie
Nie uwzględniono. Zgodnie z instrukcją
przygotowania programów rewitalizacji
w zakresie wsparcia w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020 obszar rewitalizacji stanowi
część obszaru zdegradowanego i
charakteryzuje się minimum 4
wskaźnikami negatywnymi, dla których
wartości oszacowane dla tego obszaru
są mniej korzystne niż wartości
referencyjne dla województwa
podkarpackiego. Wskaźniki
obowiązkowe są podane w ww.
instrukcji.

-

-
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miejsc pracy w skali powiatu, z tego 253 w mieście
Przeworsku.
Niektóre propozycje:
Dom Pogodnej Starości łącznie z hospicjum;
2. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy;
3. Zakład produkcji preparatu Antycaracol, zwalczajacego
ślimaki Arion Lusitanicus;
4. Wiatrowe wytwornice prądu o osi pionowej;
5. Rewitalizacja kopalni odkrywkowej alabastru w
Łopuszce Wielkiej;
6. Rewitalizacja Przeworskich Podziemi. Kilka zdań
odnośnie tego tematu.
Podjęte przez Pana Burmistrza konsultacje społeczne są
zbieżne z zamierzeniami Fundacji. W ciągu kilku ostatnich
lat odbyliśmy szereg konsultacji z takimi osobami i
instytucjami jak: dr Antonii Kunysz – odkrywca między
innymi Podkarpackiej Troji, dr Andrzej Dzbyński i dr Anna
Dobrawa Jaracz – firma Archeospectrum Rzeszów, dr inż.
Wiesław Nawrocki – Zakład Badań Nieniszczących KPG Sp. z
o.o. Kraków, inż. Stanisław Inglot wykonawca fragmentu
muru przy ul. Tkackiej, inż. Martin z Niemiec – prowadzący
badania geo-magnetyczne w rejonie Ratusza. W oparciu o
powyższe konsultacje został zgromadzony dość bogaty
pakiet informacji, w oparciu o który powinna rodzić się
koncepcja kompleksowych badań Przeworskich podziemi.
Oprócz poszukiwań fragmentów kościoła św. Katarzyny,
odnośnie którego jest stosunkowo dużo wiarygodnych
informacji, bardzo celowe może się okazać
zinwentaryzowanie innych fragmentów naszych podziemi.
Według mojej skromnej wiedzy nasze podziemia są o wiele
ciekawsze i znacznie większe niż podziemia Rzeszowa,
Jarosławia, czy Przemyśla.
Nasza fundacja wyraża gotowość ścisłej współpracy na
wszystkich etapach konsultacji społecznych dotyczących
zamierzeń innowacyjnych i rewitalizacyjnych w Przeworsku.
1.

5.

Nie uwzględniono.
Na 2. Etapie tworzenia Gminnego
Programu Rewitalizacji Urząd Miasta
Przeworska zachęca do złożenia fiszki
projektowej w tym zakresie.

Spotkania konsultacyjne z grupami interesariuszy
Projekt uchwały Rady Miasta Przeworska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji został poddany pod dyskusję z mieszkańcami. W ich trakcie zgromadzono
opinie, postulaty, modyfikacje na temat projektu uchwały. Spotkania odbyły się według niżej
przedstawionego harmonogramu:
 16.12.2016 r. warsztat rewitalizacyjny;
 09.01.2017 r. spotkanie otwarte z interesariuszami.
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Warsztat rewitalizacyjny
W dniu 16 grudnia 2016 r. odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne w formie warsztatów.
Mieszkańcy zostali poinformowani o spotkaniu za pomocą poczty tradycyjnej, lokalnych mediów
oraz informacji na stronie internetowej oraz w mediach społecznościach.
W spotkaniu uczestniczyli Burmistrz Miasta Przeworska, Zastępca Burmistrza oraz pracownicy
Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych. Wśród zaproszonych gości byli Radni, przedstawiciele
podmiotów gospodarczych działających na terenie miasta, organizacji pozarządowych, instytucji
działających na terenie miasta oraz mieszkańcy miasta. W warsztatach uczestniczyły łącznie 32
osoby dorosłe.
I część
Podstawowe zagadnienia z zakresu rewitalizacji
W części pierwszej konsultacji uczestnicy zostali zapoznani zarówno z Ustawą o rewitalizacji, jak
również z podstawowymi kategoriami w tym zakresie takimi jak: obszar zdegradowany, obszar
rewitalizacji, Komitet Rewitalizacyjny, itd. W toku prezentacji przedstawiona została diagnoza gminy
Przeworsk w pięciu podstawowych obszarach: społecznym, gospodarczym, środowiskowym,
przestrzenno-funkcjonalnym oraz technicznym.
W dalszej części uczestnicy zostali zapoznani z metodologią wyznaczania obszaru zdegradowanego
oraz obszaru rewitalizacji. Został im przedstawiony sposób na podstawie, którego wyznacza się
zarówno obszar zdegradowany, jak i obszar rewitalizacji. W kolejnej części konsultacji szczegółowo
został omówiony obszar rewitalizacji wraz z podziałem na podobszary i szczegółowym omówieniem
czynników, które złożyły się na ich wyznaczenie (analiza wielowskaźnikowa). Wybór obszaru
rewitalizacji wraz z delimitacją (wyznaczenie granic) zostały zaprezentowane bardzo szczegółowo,
łącznie z podziałem na poszczególne ulice.
W ostatniej części została przedstawiona problematyka Komitetu Rewitalizacyjnego oraz dalsze
działania związane z tworzeniem GPR w Przeworsku, tj.: projekty rewitalizacyjne, przedsięwzięcia
rewitalizacyjne, mechanizmy finansowania konkretnych projektów w ramach rewitalizacji, jak
również dalszy ich monitoring wraz z ewaluacją.
II część
Część warsztatowa
W części pierwszej warsztatów uczestnicy zdiagnozowali mocne strony gminy Przeworsk, do których
należą:
1. Dobra lokalizacja (bliskość autostrady A4).
2. Atrakcyjność turystyczna: duża koncentracja zabytkowych obiektów, w tym sakralnych,
Pastewnik – jedyny w Polsce „żywy skansen”, tereny byłej Ordynacji Lubomirskich, w tym
pałac, park, powozownia, oranżeria, oraz Muzeum.
3. Istnieje rozwinięty rynek produktów lokalnych takich jak: pieczywo, wędliny, wina, owoce.
Warto się zastanowić nad przeprowadzaniem lokalnych kiermaszów tych produktów w celu
przyciągnięcia potencjalnych turystów.
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4. W dziedzinie kultury istnieje lokalny rynek muzyczny, dobrze funkcjonuje MOK.
5. W sferze gospodarczej funkcjonują małe i średnie firmy, działalność prowadzą także
przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym, tj. B&B (linie technologiczne do produkcji
żywności), czy RAUCH (przetwórstwo owocowe).
6. W sferze społecznej działają liczne stowarzyszenia: sportowe, kulturalne, charytatywne
w tym Przeworska Grupa Charytatywna. Prężnie działa UTW. Dynamicznie działa MOK, który
posiada salę w technologii 3D.
7. W obszarze atrakcji turystycznych warto zwrócić uwagę na zespół pałacowo-parkowy
Lubomirskich. Kolejnym ważnym miejscem na mapie Przeworska jest Bazylika pod
wezwaniem św. Ducha, z unikatowym w skali Polski grobem pańskim.
W części drugiej uczestnicy warsztatu uczestnicy sformułowali swoje oczekiwania, jak gmina
Przeworsk miałaby ich zdaniem wyglądać za 10 lat. Do najważniejszych postulatów należą:
1. Poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej: modernizacja i rozbudowa tras
rowerowych, budowa ścieżek rowerowych i tras nordic walking, siłownie na świeżym
powietrzu, korty tenisowe etc.
2. Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w celu przyciągnięcia potencjalnych inwestorów
krajowych i zagranicznych w okolicach ulicy Gorliczyńskiej.
3. Poprawa jakości przestrzeni miejskiej, m.in.: rewitalizacja rynku oraz Zespołu PałacowoParkowego
4. Rozwój budownictwa wielorodzinnego. Przygotowanie terenów dla potencjalnych
developerów. W mieście brakuje mieszkań o średnim standardzie dla młodych ludzi – miasto
prowadzi politykę przyjazną dla młodych ludzi.
5. Modernizacja infrastruktury.
6. Promocja tradycji tkactwa, kiedyś mocnej gałęzi lokalnego przemysłu w celu przyciągnięcia
potencjalnych turystów.
7. W obszarze infrastruktury sportowej: budowa krytej pływalni oraz lodowiska.
Uczestnicy warsztatu zwrócili również uwagę na negatywne zjawiska takie jak:
1. Migracja za pracą młodych ludzi do większych ośrodków: Rzeszów, Kraków, Warszawa,
co pogłębia negatywne trendy demograficzne )ucieczka młodych).
2. Emigracja za pracą za granicę.
3. Brak w mieście infrastruktury parkingowej szczególnie w ścisłym centrum (przede wszystkim
okolice rynku). Sugerowana strefa płatnego parkowania.
4. Zły stan infrastruktury wodociągowej na Oś. Krasickiego.
5. Niska jakość urządzeń małej architektury miejskiej (niewystarczająca liczba ławek, brak koszy
na śmieci, niewielka liczba stojaków na rowery).
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6. Niewystarczająca baza hotelowa. W celu poprawy atrakcyjności warto byłoby zastanowić się
nad przyciągnięciem potencjalnych inwestorów w tym obszarze.
Analiza potrzeb mieszkańców pozwoliła na zdiagnozowanie potencjałów gminy miejskiej Przeworsk
oraz przeanalizowanie lokalnych potencjałów.
Spotkanie otwarte z interesariuszami rewitalizacji
W dniu 9 stycznia 2017 r. odbyły się kolejne konsultacje w formie spotkania otwartego
z interesariuszami rewitalizacji. W spotkaniu uczestniczyło 30 osób – mieszkańcy, mieszkający na
terenie miasta przedsiębiorcy oraz przedstawiciele Urzędu Miasta.
I część
Podstawowe zagadnienia z zakresu rewitalizacji.
W części pierwszej konsultacji uczestnicy zostali zapoznani z podstawowymi pojęciami związanymi z
ustawą o rewitalizacji. W toku prezentacji przedstawiona została diagnoza gminy Przeworsk
w pięciu podstawowych obszarach: społecznym, gospodarczym, środowiskowym, przestrzennofunkcjonalnym oraz technicznym.
W dalszej części uczestnicy zostali zapoznani z metodologią wyznaczania obszaru zdegradowanego
oraz obszaru rewitalizacji. Dzięki temu mieszkańcy poznali wytyczne Urzędu Marszałkowskiego,
dotyczące wyboru obszaru rewitalizacji. W kolejnej części konsultacji szczegółowo został omówiony
obszar rewitalizacji wraz z podziałem na podobszary i szczegółowym omówieniem czynników, które
złożyły się na ich wyznaczenie (analiza wielowskaźnikowa). Delimitacja obszarów rewitalizacji wraz z
delimitacją (wyznaczenie granic) została zaprezentowana bardzo szczegółowo, łącznie
z podziałem na poszczególne ulice.
W ostatniej części została przedstawiona problematyka Komitetu Rewitalizacyjnego oraz
przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Zaprezentowany został wzór fiszki projektowej i przeanalizowano
wszystkie jej punkty. Interesariusze zostali zaproszeni do zaproponowania własnych przedsięwzięć
rewitalizacyjnych (dokładna informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej).
II część
Część warsztatowa
Część warsztatowa poświęcona została już tylko obszarowi rewitalizacji. W części pierwszej
warsztatów, uczestnicy dokonali hierarchizacji i priorytetyzacji katalogu problemów występujących
na obszarze rewitalizacji. Uczestnicy wskazali na potrzebę realizacji takich działań jak:
1. Konieczność termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz budownictwa
mieszkaniowego.
2. Uporządkowanie obszarów zalewowych – gospodarka hydrologiczna na terenie gminy
Przeworsk.
3. Poprawa stanu infrastruktury miejskiej w tym: chodników, przejść dla pieszych, likwidacja
barier architektonicznych utrudniających poruszanie się osobom niepełnosprawnym.
4. Wsparcie organizacji pozarządowych, tj. – Fundacja Wzrastanie.
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5. Budownictwo mieszkaniowe – nowe budynki wielorodzinne.
6. Ul. Kasztanowa, ul. Krakowska- zły stan techniczny
7. Potrzeba przekwalifikowania działek z rolnych na budowlane lub pod inwestycje.
Uczestnicy w tej części warsztatowej szczególny nacisk kładli na budownictwo mieszkaniowe, czy to
w formule deweloperskiej, czy np. w ramach TBS.
W kolejnej części warsztatów przeprowadzona została z uczestnikami analiza SWOT.
Uczestnicy warsztatów wskazali na mocne strony podobszarów, do których należą:







produkty lokalne;
węzeł komunikacyjny, w tym kolejowy;
bliskość autostrady A4;
atrakcyjność przyrodniczo-historyczna;
Uniwersytet Trzeciego Wieku;
Lokalny rynek jest otwarty na inwestycje;

Z kolei do słabych stron możemy zaliczyć:






płytki rynek pracy;
wyjazdy szczególnie młodych ludzi za pracą za granicę;
głód mieszkań – szczególnie w odniesieniu do ludzi młodych;
poprawy wymaga infrastruktura miejska (drogowa, parkingowa, sportowa, rekreacyjna);
brak publicznej szkoły wyższej – problem ten wzbudził kontrowersje wśród uczestników, czy
w Przeworsku potrzebna jest publiczna szkoła wyższa.

Uczestnicy warsztatu zidentyfikowali również szanse, jakie stoją przed wybranymi podobszarami:
 Przeworsk jest miastem przyjaznym i czystym;
 Przeworsk daje wytchnienie tym, którzy zapragną żyć wolniej;
 Turystyka jednodniowa, zabytki, bliskość Bieszczad.
Wskazali także na zagrożenia:





Demografia: szybkie starzenie się społeczeństwa;
Depopulacja – wyludnianie się Przeworska;
Kurczenie się rynku pracy;
Niedostosowanie programu nauczania do potrzeb lokalnego rynku pracy

W trakcie dyskusji z uczestnikami padły propozycje zmiany granic jednego z podobszaru
rewitalizacji, nazwany podobszarem nr 2.
Badanie metodą CATI
W badaniu wzięło udział 101 anonimowych mieszkańców miasta. Były to głównie osoby w wieku 2040 lat. W ramach badania CATI respondenci w pierwszej kolejności zostali poproszeni o ogólną
ocenę stanu społeczno-gospodarczego miasta Przeworska. Zdecydowana większość ocen przypadła
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na wariant „średni” (aż 65%). Ocenę dobrą wybrało jedynie 6% badanych, a 15% nie miało zdania
w tym temacie. W wyniku tego, pozostały udział (łącznie 14%) przypadł na oceny negatywne.
Rysunek 17 Proszę ocenić ogólny stan społeczno-gospodarczy miasta Przeworska
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Drugim badanym zagadnieniem była ocena skali występowania na terenie miasta poszczególnych,
wymienionych w ankiecie problemów. Zgodnie z wynikami zaprezentowanymi poniżej, respondenci
najczęściej wskazywali na powszechność takich problemów, jak: wysoki poziom bezrobocia (blisko
22% dla oceny "bardzo dużej"), niski poziom przedsiębiorczości, mała liczba przedsiębiorstw, brak
miejsc pracy, brak wsparcia dla przedsiębiorców (17% dla oceny "bardzo dużej") oraz słaba
infrastruktura transportowa, zły stan techniczny dróg, brak parkingów (blisko 9% dla oceny "bardzo
dużej"). Biorąc również pod uwagę oceny "duże" (tj. świadczące o dużej skali występowania
problemu) warto zaznaczyć, że ponad 48% badanych wskazało na problem niskich dochodów
mieszkańców i ubóstwa.
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Rysunek 18 Skala występowania poszczególnych problemów
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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Uzupełnieniem powyższej kwestii było pytanie otwarte dot. rodzaju zjawisk negatywnych,
występujących na terenie miasta. Blisko połowa badanych nie była w stanie wskazać tego rodzaju
zjawisk. Pozostałe odpowiedzi w dużej mierze pokrywały się z poprzednio postawionym pytaniem
(dot. skali występowania poszczególnych problemów). Wskazywano tym samym głównie problemy
z infrastrukturą drogową (zły stan dróg i chodników, braki w sygnalizacji świetlnej, problemy
z odśnieżaniem dróg, mała liczba miejsc parkingowych), ubożejące społeczeństwo i bezrobocie.
W celu pogłębienia tej kwestii badawczej, respondenci poproszeni zostali również o wskazanie
przykładów działań (pytanie otwarte), które powinny zostać podjęte przez władze celem
eliminacji/ograniczenia wymienionych uprzednio negatywnych zjawisk. Analogicznie do wskazanych
typów zjawisk negatywnych, uczestnicy badania wskazywali na konieczność poprawy stanu dróg
i chodników, budowy parkingów i dróg rowerowych, działania ograniczające emisję spalin, działania
zmierzające do utworzenia nowych miejsc pracy, budowę żłobka, budowę domu seniora,
organizację imprez kulturalnych. Badani wskazali również wiele innych działań, które jednakże
stanowiły pojedyncze wskazania. Wśród nich znalazły się m.in. budowa deptaka, modernizacja
oświetlenia ulicznego, dbałość o zieleń miejską, poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla
pieszych, budowa basenu, adaptacja nieużywanych skwerów.
Kolejne z postawionych respondentom pytań również miało charakter otwarty i dotyczyło obszarów
miasta, na których zdaniem badanych najbardziej potrzebne są działania z zakresu rozwoju
społecznego. Znaczna część badanych (blisko połowa) nie miała zdania w tym temacie. Pozostali
najczęściej wskazywali teren w okolicy dworca PKP, obrzeża miasta, bądź wskazując, że działaniami
trzeba objąć całe miasto. Analogiczne pytanie postawiono w przypadku działań z zakresu sfery
gospodarczej. Wskazania respondentów były w dużej mierze zbieżne z poprzednio analizowanymi
(w ramach sfery społecznej), lecz tym razem częściej wskazywano na obszar całego miasta.
W przypadku pytania odnoszącego się z kolei do działań z zakresu modernizacji lub budowy nowej
infrastruktury, najczęściej wskazywano centrum miasta, ze szczególnym uwzględnieniem problemu
braku powierzchni parkingowej w tej części miasta oraz stanu istniejących tam dróg. Pozostałe
odpowiedzi stanowiły pojedyncze wskazania, bez wyraźnego trendu wskazującego na którąś
z pozostałych części miasta.
Końcowa część ankiety dotyczyła danych metryczkowych. Największy udział w próbie badawczej
przypadł na respondentów w wieku 31-40 lat oraz 21-30 lat (kolejno 36% oraz 27%). Pozostałe
grupy wiekowe uzyskały udział w próbie na poziomie 5-13%. Badaniu poddany został więc szeroki
przekrój społeczeństwa z uwzględnieniem wszystkich grup wiekowych.
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Rysunek 19 Wiek respondentów
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Podział próby badawczej względem płci respondentów miał charakter równomierny. Nieco wyższy
udział przypadł na kobiety (54%).
Rysunek 20 Płeć
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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Raport dotyczący projektu Gminnego Programu Rewitalizacji (pierwotna
wersja dokumentu)
Wprowadzenie
Partycypacja społeczna jest istotnym elementem w trakcie tworzenia i wdrażania programów
rewitalizacji. Jedną z form partycypacji społecznej jest poddanie konsultacjom społecznym projektu
uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Przedmiotem
niniejszego raportu jest przedstawienie pełnej informacji z przebiegu konsultacji społecznych
dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Przedmiot konsultacji
Przedmiotem konsultacji było poznanie opinii interesariuszy rewitalizacji Miasta Przeworska
projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022.

Podstawa prawna
Konsultacje społeczne przeprowadzono na podstawie art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r.
o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777).

Podmioty uprawnione do uczestniczenia w konsultacjach
1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości
i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym
spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa
społecznego;
2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;
3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność
gospodarczą;
4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną,
w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
6) organy władzy publicznej;
7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia
Skarbu Państwa.

Termin konsultacji
Konsultacje społeczne Gminnego Programu Rewitalizacji przeprowadzone zostały w terminie
od dnia 13.04.2017 r. do dnia 13.05.2017 r. Projekt uchwały dostępny był na stronie
http://www.przeworsk.um.gov.pl/, na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej
http://www.przeworsk.bip.info.pl/ oraz w Urzędzie Miasta Przeworska.

Forma i tryb konsultacji
Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w następujących formach:
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 zbieranie uwag:
o zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej
z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego w postaci:
o papierowej poprzez dostarczenie na adres: Urząd Miasta Przeworska,
ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk, z dopiskiem: konsultacje Gminnego Programu
Rewitalizacji dla Miasta Przeworska na lata 2016-2022).
o Papierowej poprzez dostarczenie bezpośrednio do Kancelarii Ogólnej, nr pokoju 103
w siedzibie Urzędu Miasta Przeworska w godzinach pracy urzędu).
o Elektronicznej (na adres: info@przeworsk.um.gov.pl).
o Elektronicznej (za pośrednictwem aktywnego formularza zamieszczonego
na stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej),
 warsztaty rewitalizacyjne z interesariuszami rewitalizacji (20.04.2017 r.);
 spotkanie otwarte z interesariuszami rewitalizacji (10.05.2017 r.);
 badanie ankietowe – metoda CWI.

Przebieg konsultacji
Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Przeworska na lata 2016-2022 został
opracowany w oparciu o zapisy ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1777). Konsultacje społeczne projektu uchwały pozwoliły zweryfikować na ile propozycja
Urzędu Miasta i Burmistrza odpowiada na potrzeby interesariuszy.

Uwagi złożone elektronicznie, w formie papierowej oraz na konsultacjach
społecznych
Interesariusze Rewitalizacji mieli możliwość pobrania kwestionariusza rewitalizacji od 13 kwietnia
2017 r. do 13 maja 2017 r. W tym czasie, mieszkańcy nie zgłosili uwag do projektu Gminnego
Programu Rewitalizacji.
Formularz konsultacyjny został przedstawiony poniżej.

Lp.

Imię i nazwisko
Nazwa organizacji
Adres do korespondencji
E-mail
Telefon komórkowy
Zgłaszane uwagi do dokumentu
Część dokumentu, do której
Treść uwagi (propozycja
odnosi się uwaga (numer strony
zmian)
dokumentu, część lub obszar)

Uzasadnienie uwagi
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Spotkania konsultacyjne z grupami interesariuszy
Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji został poddany pod dyskusję z mieszkańcami.
W ich trakcie zgromadzono opinie, postulaty, modyfikacje na temat projektu uchwały. Spotkania
odbyły się według niżej przedstawionego harmonogramu:
 20.04.2017 r. warsztat rewitalizacyjny;
 10.05.2017 r. spotkanie otwarte z interesariuszami.
Warsztaty rewitalizacyjny
20 kwietnia 2017 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne z interesariuszami rewitalizacji. W spotkaniu
konsultacyjnym wzięło udział 30 osób, wśród których byli mieszkańcy, przedstawiciele organizacji
pozarządowych, przedsiębiorców, rad osiedla, policji, spółdzielni mieszkaniowych oraz
przedstawiciele Urzędu Miasta Przeworska i jednostek organizacyjnych. Agenda spotkania
przedstawiała się następująco:
 Rozpoczęcie spotkania i przywitanie uczestników
 Przypomnienie podstawowych pojęć
 Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miejskiej
Przeworsk
 Część warsztatowa
 Pytania uczestników
 Podsumowanie i zakończenie spotkania
W części warsztatowej, uczestnicy zostali podzieleni na grupy, w których omawiali przyczyny
występowania negatywnych zjawisk na wskazanych podobszarach zdegradowanych. Na koniec
przeprowadzona została dyskusja związana z wypracowanymi wynikami w każdej grupie. Pogłębiane
były takie zagadnienia jak:
 Strefa nr 1:
o Dlaczego na wskazanym obszarze wskaźnik dotyczący liczby osób korzystających ze
świadczeń jest wyższy od średniej gminy? Czy na obszarze zauważalny jest problem
wykluczenia społecznego? Gdzie występuje kumulacja problemu? Czy kumulacja
problemy wynika z bliskości mieszkań komunalnych/domów pomocy?
o Czy wysoki udział osób bezrobotnych ma związek z wysoką liczbą osób
korzystających ze świadczeń społecznych? W czym należy upatrywać przyczyny
kumulacji problemu?
o Z czego wynika niższy odsetek ludności korzystającej z sieci wodociągowej?
Czy stanowi to problem dla mieszkańców miasta?
o Dlaczego na obszarze występuje niewielka liczba organizacji pozarządowych?
Czy ma to związek z występującymi problemami? Czy mimo wszystko organizacje
swoim zasięgiem obejmują analizowany obszar? Czy ich obecność może przyczynić
się do rozwiązania problemów?
o Jakie działania miękkie należy podejmować, aby wyprowadzić obszar z sytuacji
kryzysowej?
 Strefa nr 2:
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o Dlaczego na wskazanym obszarze wskaźnik dotyczący wysokiego udziału ludności
w wieku poprodukcyjnym w stosunku do ludności w wieku produkcyjnym?
Czy na obszarze zauważalny jest problem osób starszych? Gdzie występuje
kumulacja problemu? Czy kumulacja problemy wynika z niewielkiej liczby zajęć
dodatkowych dla osób starszych?
o Czy wysoki udział budynków mieszkalnych wybudowanych przed 1989 r. stanowi
problem obszaru? Czy są to budynki niewyremontowane? Jakie prace należy podjąć
w celu wyeliminowania problemu?
o Dlaczego na obszarze występuje niewielka liczba organizacji pozarządowych?
Czy ma to związek z występującymi problemami? Czy mimo wszystko organizacje
swoim zasięgiem obejmują analizowany obszar? Czy ich obecność może przyczynić
się do rozwiązania problemów?
o Dlaczego na danym obszarze występuje wysoka liczba stwierdzonych przestępstw?
Czy jest to obszar zamieszkany przez osoby wykluczone? Czy problem związany jest z
niewystarczającą liczbą patroli policyjnych?
o Jakie działania miękkie należy podejmować, aby wyprowadzić obszar z sytuacji
kryzysowej?
 Strefa nr 3:
o Dlaczego na obszarze skumulowany został problem dotyczący niskiej średniej oceny
uczniów ze sprawdzianu szóstoklasistów? Czy na danym obszarze mieszkają rodziny
wykluczone społecznie? Gdzie występuje kumulacja problemu?
o Dlaczego na wskazanym obszarze wskaźnik dotyczący wysokiego udziału ludności
w wieku poprodukcyjnym w stosunku do ludności w wieku produkcyjnym?
Czy na obszarze zauważalny jest problem osób starszych? Gdzie występuje
kumulacja problemu? Czy kumulacja problemy wynika z niewielkiej liczby zajęć
dodatkowych dla osób starszych?
o Dlaczego na wskazanym obszarze wskaźnik dotyczący liczby osób korzystających ze
świadczeń jest wyższy od średniej gminy? Czy na obszarze zauważalny jest problem
wykluczenia społecznego? Gdzie występuje kumulacja problemu? Czy kumulacja
problemy wynika z bliskości mieszkań komunalnych/domów pomocy?
o Dlaczego na danym obszarze występuje wysoka liczba stwierdzonych przestępstw?
Czy jest to obszar zamieszkany przez osoby wykluczone? Czy problem związany jest z
niewystarczającą liczbą patroli policyjnych?
o Jakie działania miękkie należy podejmować, aby wyprowadzić obszar z sytuacji
kryzysowej?
 Strefa nr 4:
o Dlaczego na obszarze skumulowany został problem dotyczący niskiej średniej oceny
uczniów ze sprawdzianu szóstoklasistów? Czy na danym obszarze mieszkają rodziny
wykluczone społecznie? Gdzie występuje kumulacja problemu?
o Dlaczego na danym obszarze występuje niewielka liczba podmiotów gospodarczych?
Czy teren nie jest atrakcyjny dla przedsiębiorców? Skąd wynika niższy potencjał
gospodarczy obszaru?
o Dlaczego na wskazanym obszarze wskaźnik dotyczący liczby osób korzystających ze
świadczeń jest wyższy od średniej gminy? Czy na obszarze zauważalny jest problem
Strona 239 z 275

wykluczenia społecznego? Gdzie występuje kumulacja problemu? Czy kumulacja
problemy wynika z bliskości mieszkań komunalnych/domów pomocy?
o Z czego wynika niższy odsetek ludności korzystającej z sieci wodociągowej?
Czy stanowi to problem dla mieszkańców miasta?
o Dlaczego na danym obszarze występuje wysoka liczba stwierdzonych przestępstw?
Czy jest to obszar zamieszkany przez osoby wykluczone? Czy problem związany jest z
niewystarczającą liczbą patroli policyjnych?
o Jakie działania miękkie należy podejmować, aby wyprowadzić obszar z sytuacji
kryzysowej?
 Strefa nr 8:
o Dlaczego na wskazanym obszarze wskaźnik dotyczący wysokiego udziału ludności
w wieku poprodukcyjnym w stosunku do ludności w wieku produkcyjnym?
Czy na obszarze zauważalny jest problem osób starszych? Gdzie występuje
kumulacja problemu? Czy kumulacja problemy wynika z niewielkiej liczby zajęć
dodatkowych dla osób starszych?
o Dlaczego na danym obszarze występuje niewielka liczba podmiotów gospodarczych?
Czy teren nie jest atrakcyjny dla przedsiębiorców? Skąd wynika niższy potencjał
gospodarczy obszaru?
o Czy wysoki udział osób bezrobotnych ma związek z wysoką liczbą osób
korzystających ze świadczeń społecznych? W czym należy upatrywać przyczyny
kumulacji problemu?
o Czy wysoki udział budynków mieszkalnych wybudowanych przed 1989 r. stanowi
problem obszaru? Czy są to budynki niewyremontowane? Jakie prace należy podjąć
w celu wyeliminowania problemu?
o Dlaczego na danym obszarze występuje wysoka liczba stwierdzonych przestępstw?
Czy jest to obszar zamieszkany przez osoby wykluczone? Czy problem związany jest z
niewystarczającą liczbą patroli policyjnych?
o Jakie działania miękkie należy podejmować, aby wyprowadzić obszar z sytuacji
kryzysowej?
 Strefa nr 11:
o Dlaczego na obszarze skumulowany został problem dotyczący niskiej średniej oceny
uczniów ze sprawdzianu szóstoklasistów? Czy na danym obszarze mieszkają rodziny
wykluczone społecznie? Gdzie występuje kumulacja problemu?
o Dlaczego na danym obszarze występuje niewielka liczba podmiotów gospodarczych?
Czy teren nie jest atrakcyjny dla przedsiębiorców? Skąd wynika niższy potencjał
gospodarczy obszaru?
o Dlaczego na wskazanym obszarze wskaźnik dotyczący liczby osób korzystających ze
świadczeń jest wyższy od średniej gminy? Czy na obszarze zauważalny jest problem
wykluczenia społecznego? Gdzie występuje kumulacja problemu? Czy kumulacja
problemy wynika z bliskości mieszkań komunalnych/domów pomocy?
o Dlaczego na obszarze występuje niewielka liczba organizacji pozarządowych? Czy ma
to związek z występującymi problemami? Czy mimo wszystko organizacje swoim
zasięgiem obejmują analizowany obszar? Czy ich obecność może przyczynić się do
rozwiązania problemów?
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o Jakie działania miękkie należy podejmować, aby wyprowadzić obszar z sytuacji
kryzysowej?
W drugiej części spotkania, uczestnicy zostali podzieleni na inne grupy, w których każda omawiała
obszar rewitalizacji. Interesariusze pogłębiali pytania zawarte na specjalnie przygotowanych
kartach, tj.:






Jakie grupy powinny być głównymi odbiorcami działań rewitalizacyjnych na obszarze
przeznaczonym do rewitalizacji? (np. dzieci, młodzież, niepełnosprawni, osoby starsze,
osoby wykluczone, itd.)
Jak zaangażować mieszkańców w proces rewitalizacji na etapie wdrażania? Jakie działania
należy podejmować w celu zwiększenia zaangażowania mieszkańców? Które działania są
najbardziej efektywne? (np. wyznaczenie lokalnych liderów, pikniki, spacery studyjne,
festyny, warsztaty, itd.).
Jak zaangażować mieszkańców w proces rewitalizacji na etapie monitorowania?
(np. współdecydowanie, konsultowanie, informowanie, współfinansowanie, itd.).
Jakie organizacje powinny się zaangażować w rozwiązywanie problemów na obszarze
rewitalizacji? Na czym powinny polegać te działania?

W ostatniej części skoncentrowano się na zaproponowanej wizji stanu docelowego obszaru
rewitalizacji, która stanowi odpowiedź na potrzeby interesariuszy wskazane w diagnozie. Uczestnicy
zastanawiali także nad zaproponowanymi celami rewitalizacji:



Czy dostrzegają Państwo zjawiska lub procesy zewnętrzne, które mogą utrudnić osiągnięcie
założonych celów (wizja obszaru rewitalizacji)?
W przypadku nie podjęcia działań rewitalizacyjnych, jakie mogą być skutki pogłębiania
zjawiska wykluczenia społecznego?
Spotkanie otwarte z interesariuszami rewitalizacji

W drugim spotkaniu konsultacyjnym także uczestniczyło 30 osób, wśród których byli mieszkańcy,
przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, rad osiedla, policji, spółdzielni
mieszkaniowych oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Przeworska i jednostek organizacyjnych. W
trakcie drugiego spotkania agenda konsultacji przedstawiała się następująco:








Rozpoczęcie spotkania i przywitanie uczestników
Przypomnienie podstawowych pojęć
Etapy tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji
Przedsięwzięcia rewitalizacyjne
Część warsztatowa
Pytania uczestników
Podsumowanie i zakończenie spotkania

W trakcie spotkania uczestnicy zostali podzieleni na 3 grupy i wspólnie odpowiadali na takie
zagadnienia jak:
 Proszę zastanowić się w jaki sposób powinien przebiegać proces partycypacji społecznej na
etapie wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji?
 Kto powinien angażować interesariuszy w proces wdrażania GPR-u? W jaki sposób?
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W warsztacie I prowadzący zaprezentował pełną listę przedsięwzięć rewitalizacyjnych, zarówno
głównych, jak i uzupełniających. Moderator prowadził dyskusję i odpowiadał na pytania uczestników
dotyczące kwestii dlaczego jedne przedsięwzięcia w dokumencie zostały opisane jako główne
pozostałe zaś, jako uzupełniające.
W drugiej części spotkania skoncentrowano się na projektach i przedsięwzięciach rewitalizacyjnych.
Zaprezentowane zostały „Dobre praktyki” oraz planowane główne przedsięwzięcia rewitalizacyjne
wraz
z
listą
projektów
uzupełniających
wyznaczone
do
realizacji
w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.
W warsztacie II skoncentrowano się na źródłach finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
Uczestnicy również zadawali pytania o skuteczność w pozyskiwaniu dotacji z RPO województwa
podkarpackiego. Po serii pytań dotyczących wyżej opisanej kwestii wspólnie z zespołem urzędników
z zastępcą burmistrza Przeworska na czele ustalono szczegóły techniczne dotyczące kolejnych
etapów prac nad dokumentem.
Badanie CAWI
Ankieta pogłębiająca dostępna była na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz Biuletynie
Informacji Publicznej w dniach 13.04.2017-13.05.2017 r. Ze względu na fakt, że żaden interesariusz
rewitalizacji nie był zainteresowany wypełnieniem ankiety, poniżej zaprezentowano formularz.
Ankieta diagnozująca zjawiska i czynniki kryzysowe na obszarach do rewitalizacji

Szanowni Państwo,
zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety, której celem jest pogłębienie diagnozy obszarów wybranych
do rewitalizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022.
Rewitalizacja to zestaw działań obejmujących sferę społeczną, gospodarczą, przestrzenno-funkcjonalną,
środowiskową i techniczną, które mają na celu poprawę sytuacji w problematycznych obszarach miasta.
Jako tereny, które w pierwszej kolejności powinny zostać poddane rewitalizacji zostały wskazane następujące
obszary:

 Podobszar nr 1: Lubomirskich (budynki
numer 16, 3B, 3A, 1D, 1C, 12, 8, 6),
Dynowska (budynki numer 22, 17)
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 Podobszar nr 2: Gorliczyńska (budynki
numer 1, 7, 13, 21, 31B, 32), Marii
Curie-Skłodowskiej (budynki numer 1,
2, 2A, 2B, 3, 3A, 4, 4A, 6, 8, 10, 19),
Krakowska (budynki numer 21, 4 , 4A,
6, 6A), Park (budynki numer 3, 6, 6A,
7, 8), Budowlanych (budynek numer
1)
 Podobszar nr 3: Szkolna, Ablewicza,
Piłsudskiego, Kazimierzowska,
Kilińskiego, Bernardyńska, Wałowa,
Tkacka , Kręta, Wąska, Kąty,
Zamknięta, Kościuszki, Jagiellońska
(budynki jednorodzinne), Św. Jana,
Stolarska, Rynek, Krótka Kościelna,
Gimnazjalna (budynki numer 2 i 4 ),
Krakowska (budynek numer 3),
Grunwaldzka (oprócz budynku numer
4), Słowackiego (oprócz budynków
numer 23, 21, 21A, 27), Mickiewicza
(budynki numer 1, 2, 3, 4, 5, 5A, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12)
 Podobszar nr 4: Gorliczyńska
(budynki numer 162, 162A,
164,164A)

Podobszar nr 5: obszar stanowi teren
pokolejowy, zlokalizowany na obszarze
zdegradowanym. Zgodnie z ustawą o
rewitalizacji: „Niezamieszkałe tereny
poprzemysłowe, w tym poportowe i
powydobywcze, tereny powojskowe albo
pokolejowe, na których występują
negatywne zjawiska, mogą wejść w skład
obszaru rewitalizacji wyłącznie w przypadku,
gdy działania możliwe do przeprowadzenia
na tych terenach przyczynią się do
przeciwdziałania negatywnym zjawiskom
społecznym
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 Podobszar nr 6: Kasztanowa
(budynki numer 1, 1A, 1B, 1C, 1D,
1E), Niepodległości (budynki
numer 18, 18A, 22, 24)
Studziańska (budynek numer 1)

Prosimy o zaznaczenie, do którego obszaru odnoszą się Państwa odpowiedzi:
Badanie jest w pełni anonimowe.

1. Jak oceniają Państwo natężenie poszczególnych problemów społecznych na obszarze
rewitalizacji?
Lp.

Problem

1.
2.
3.

Bezrobocie
Ubóstwo
Przestępczość
Niski poziom uczestnictwa mieszkańców w życiu
społecznym i kulturalnym
Niski poziom zaufania w społeczeństwie
Bezdomność
Alkoholizm
Narkomania
Przemoc w rodzinie
Problemy opiekuńczo-wychowawcze
Niepełnosprawność
Wandalizm
Brak dostępu do nowoczesnej technologii
(komputer, Internet)
Inne. (Jakie?..............................................)

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Nie
występuje

Niskie

Średnie

Wysokie

2. Jak Państwo oceniają następujące aspekty życia na obszarze rewitalizacji? Bardzo prosimy o
cenę na skali od 0 do 4, gdzie 0 oznacza ocenę najniższą a 4 najwyższą.
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Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Oceniany aspekt
Dostępność i jakość usług
opiekuńczych nad małymi dziećmi
Dostępność i jakość usług
edukacyjnych
Dostępność i jakość usług
służby zdrowia
Dostępność i jakość usług
w zakresie pomocy społecznej
Dostępność i jakość oferty
kulturalnej
Dostępność i jakość oferty
rekreacyjno-sportowej
Dostępność i jakość
obiektów usługowo-handlowych
Warunki do aktywności
obywatelskiej i działania organizacji
pozarządowych
Estetyka i
zagospodarowanie przestrzeni
(zieleń miejska, mała architektura,
ławki)
Dostosowanie przestrzeni
publicznych do potrzeb osób
niepełnosprawnych
Stan dróg i chodników
Stan budynków
mieszkalnych, w tym wyposażenie
w podstawowe media
Transport publiczny
Warunki do prowadzenia
działalności gospodarczej
Wsparcie osób
bezrobotnych
Stan środowiska
naturalnego (np. jakość powietrza,
wody)

0

1

2

3

4

3. Jakie grupy powinny być głównymi odbiorcami działań rewitalizacyjnych na obszarze
przeznaczonym do rewitalizacji? Prosimy o zaznaczenie maksymalnie trzech najważniejszych.
 Rodziny z małymi dziećmi
 Dzieci
 Młodzież
 Seniorzy
 Osoby niepełnosprawne
 Osoby bezrobotne
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 Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym
4. Jakie są Pani/Pana zdaniem największe atuty i potencjały wybranego obszaru do rewitalizacji?

5. Jakie są wg Pana/Pani najważniejsze problemy obszaru rewitalizacji, złe strony zamieszkiwania na
obszarze rewitalizacji?

6. Jaki mógłby Pani/Pan określić swoje relacje z sąsiadami?
 Nie znam moim sąsiadów
 Nie utrzymuje relacji z moimi sąsiadami
 Moje relacje są na neutralnym poziomie
 Zawsze mogę liczyć na pomoc i wsparcie moich sąsiadów
7. Czy włączyłaby/by się Pani/Pan w działania podejmowane na rzecz poprawy życia w miejscu
zamieszkania?
 Tak
 Nie
8. Jak często uczestniczy Pani/Pan w wydarzeniach, imprezach kulturalnych organizowanych w
mieście?
 Bardzo często
 Często
 Rzadko
 Nie uczestniczę w tego typu wydarzeniach/imprezach
9. Jakie rodzaje przedsięwzięć, powinny być Państwa zdaniem podejmowane w celu ograniczania
negatywnych zjawisk społecznych i gospodarczych na wskazanym obszarze. Prosimy o zaznaczenie
maksymalnie trzech najważniejszych.
 Realizacja projektów szkoleniowo-doradczych
 Realizacja programów aktywizacji i integracji, programów aktywności lokalnej itp.
 Organizacja większej liczby wydarzeń o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym dla
mieszkańców
 Utworzenia miejsca spotkań integrujących mieszkańców
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 Poprawa dostępu do usług dla osób starszych i dla osób niepełnosprawnych
 Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa (rozbudowa monitoringu, większa liczba partoli policji)
 Projekty ukierunkowywane na wsparcie organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii
społecznej
 Rozbudowa systemu ulg i zwolnień dla podmiotów prywatnych generujących miejsca pracy i
inwestycje
 Promocja przedsiębiorczości, wsparcie dla osób zakładających działalność gospodarczą
 Inne
(Bardzo
prosimy
wpisać
jakie:
………………………………………………………………………………………………………)
10. Jakie rodzaje przedsięwzięć, powinny być Państwa zdaniem podejmowane w celu ograniczania
negatywnych zjawisk środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych na wskazanym
obszarze. Prosimy o maksymalnie trzech najważniejszych.
 Zwiększenie liczby mieszkań komunalnych i socjalnych
 Poprawa standardu mieszkań (m.in. termomodernizacje budynków, poprawa wyposażenia
w media)
 Rozbudowa/modernizacja infrastruktury drogowej
 Rozbudowa/modernizacja przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, poprawa jakości
wyposażenia
 Rozbudowa/modernizacja infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej
 Zwiększenie dostępu do obiektów handlowych i usługowych
 Zagospodarowanie przestrzeni publicznych na parki, skwery, place zabaw itp.
 Inne
(Bardzo
prosimy
wpisać
jakie:
………………………………………………………………………………………………………)
METRYCZKA
Płeć:

 kobieta
 mężczyzna
Wiek:








Poniżej 25 lat
25-34
35-44
45-54
55-64
65 lat i więcej

Wykształcenie:







Podstawowe lub gimnazjalne
Zasadnicze zawodowe
Średnie
Wyższe
Inne: …………………………………………

Miejsca zamieszkania:

 ulica ………………….
Liczba lat zamieszkiwania w mieście:







Od urodzenia
Powyżej 15 lat (ale nie od urodzenia)
9-15 lat
5-8 lat
Poniżej 5 lat

Związki z obszarem rewitalizacji (proszę zaznaczyć
wszystkiego prawdziwe odpowiedzi):







Miejsce zamieszkania
Miejsce pracy
Miejsce nauki
Miejsce spędzania wolnego czasu
Inne: …………………………………………
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Raport dotyczący projektu Gminnego Programu Rewitalizacji (dokument po
zmianach wprowadzonych na podstawie oceny Urzędu Marszałkowskiego)
Wprowadzenie
Partycypacja społeczna jest istotnym elementem w trakcie tworzenia i wdrażania programów
rewitalizacji. Jedną z form partycypacji społecznej jest poddanie konsultacjom społecznym projektu
Gminnego Programu Rewitalizacji. Przedmiotem niniejszego raportu jest podsumowanie przebiegu i
wyników konsultacji społecznych.

Przedmiot konsultacji
Przedmiotem konsultacji było poznanie opinii interesariuszy rewitalizacji Miasta Przeworska na
temat projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022.

Podstawa prawna
Konsultacje społeczne przeprowadzono na podstawie art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o
rewitalizacji (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1023 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIX/225/16 Rady Miasta
Przeworska z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Przeworsk.

Podmioty uprawnione do uczestniczenia w konsultacjach
1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i
podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym
spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa
społecznego;
2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;
3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność
gospodarczą;
4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną,
w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
6) organy władzy publicznej;
7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia
Skarbu Państwa.

Termin konsultacji
Konsultacje społeczne Gminnego Programu Rewitalizacji przeprowadzone zostały w terminie od 13
listopada 2017r. do 13 grudnia 2017r. Projekt Programu dostępny był na stronie
http://www.przeworsk.um.gov.pl/, na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej
http://www.przeworsk.bip.info.pl/ oraz w Urzędzie Miasta Przeworska (Referat Rozwoju Miasta).
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Forma i tryb konsultacji
Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w następujących formach:


zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem
formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można było dostarczyć w postaci:
o papierowej (dostarczenie na adres: Urząd Miasta Przeworska, ul. Jagiellońska 10,
37-200 Przeworsk, z dopiskiem: konsultacje projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla
Miasta Przeworska na lata 2016-2022);
o papierowej (dostarczenie bezpośrednio do Kancelarii Ogólnej, nr pokoju 103 w siedzibie
Urzędu Miasta Przeworska w godzinach pracy urzędu);
o elektronicznej (załączony obwieszczenia formularz można było wysłać na adres
info@przeworsk.um.gov.pl)
o elektronicznej (za pośrednictwem aktywnego formularza – link do formularza został
zamieszczony na stronie http://www.przeworsk.um.gov.pl/ oraz na stronie podmiotowej
Biuletynu Informacji Publicznej http://www.przeworsk.bip.info.pl/).



spotkanie z interesariuszami dot. Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Przeworska
na lata 2016-2022 w dniu 06 grudnia 2017r. o godz. 9:30 w Sali Ratusza (I piętro), ul. Rynek
1.



wywiad – metoda TDI (telefoniczny wywiad pogłębiony).

Przebieg konsultacji
Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Przeworska na lata 2016-2022 został
opracowany w oparciu o zapisy ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2017
r. poz. 1023 z późn. zm.). Konsultacje społeczne pozwoliły zweryfikować na ile propozycja zawarta w
dokumencie odpowiada na potrzeby interesariuszy.

Uwagi złożone elektronicznie, w formie papierowej oraz na konsultacjach
społecznych
Interesariusze Rewitalizacji mieli możliwość pobrania kwestionariusza rewitalizacji od 13 listopada
2017r. do 13 grudnia 2017r. Wzór formularza konsultacyjnego został przedstawiony poniżej:
Tabela 54 Wzór formularza konsultacyjnego

Imię i nazwisko
Nazwa organizacji
Adres do korespondencji
E-mail
Telefon komórkowy
Zgłaszane uwagi do dokumentu
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Lp.

Część dokumentu, do której
odnosi się uwaga (numer strony
dokumentu, część lub obszar)

Treść uwagi (propozycja
zmian)

Uzasadnienie uwagi

Źródło: opracowanie własne.

Zgłoszone zostały następujące uwagi:
Tabela 55 Spis zmian wprowadzonych do Gminnego Programu Rewitalizacji w wyniku konsultacji społecznych

Część dokumentu,
do której odnosi się
uwaga (numer
strony dokumentu,
część lub obszar)

Treść uwagi (propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

Odpowiedź na
uwagę

Należy zweryfikować informacje
uwzględnione w rozdziale i
poprawić znajdujące się w nim
nieścisłości.

W rozdziale znajdują się
nieścisłości dot. informacji na
temat poszczególnych
podobszarów (np. na terenie
podobszaru rewitalizacji nr 2
znajduje się plac zabaw, a w
dokumencie pojawia się zapis o
tym, że na podobszarze takie
miejsce nie występuje).

Uwzględniono
uwagę.

2.

Rekomendowane
kierunki interwencji

Należy zmodyfikować kierunek
działań: Dostosowanie oferty
sportowo-rekreacyjnej do potrzeb
lokalnej społeczności.

Na obszarze zidentyfikowano
wystarczającą ofertę sportową
oraz niewystarczającą ofertę
kulturalną, dlatego brzmienie
kierunku trzeba zmienić na:
Dostosowanie oferty kulturalnorekreacyjnej do potrzeb lokalnej
społeczności.

Uwzględniono
uwagę

3.

Lista planowanych
projektów i
przedsięwzięć
rewitalizacyjnych

Należy dodać opis procedury
naboru fiszek projektowych.

W dokumencie brakuje opisu
procedury otwartego naboru
przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Uwzględniono
uwagę

Lista planowanych
projektów i
przedsięwzięć
rewitalizacyjnych

Zakres projektu uzupełniającego
Program SENIOR na terenie
miasta Przeworska należy włączyć
do przedsięwzięcia Holistyczna
rewitalizacja na terenie MOF
Jarosław-Przeworsk.

Projekty są ze sobą ściśle
powiązane i planuje się ich
wspólną realizację.

Uwzględniono
uwagę

L.p.

1.

4.

Szczegółowa
diagnoza obszaru
rewitalizacji.
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5.

Lista planowanych
projektów i
przedsięwzięć
rewitalizacyjnych

Należy usunąć projekt
uzupełniający Aktywny Senior.

Projekt nie jest planowany do
realizacji. Zajęcia dla seniorów
realizowane będą sukcesywnie,
przez cały okres funkcjonowania
Domu Seniora ze środków
własnych.

6.

Lista planowanych
projektów i
przedsięwzięć
rewitalizacyjnych

Należy zmienić planowane
harmonogramy oraz koszty
realizacji projektów zgodnie z
poprawionymi (aktualnymi)
informacjami od potencjalnych
realizatorów projektów.

W dokumencie nie pojawiły się
proponowane przez realizatorów
projektów zmiany.

Uwzględniono
uwagę

7.

Komplementarność
źródeł finansowania

Należy dodać alternatywne źródło
finansowania dla każdego z
przedsięwzięć rewitalizacyjnych

W dokumencie pojawiają się
alternatywne źródła
finansowania, ale nie są one
przypisane do poszczególnych
projektów.

Uwzględniono
uwagę

8.

System wdrażania
(realizacji)
Gminnego
Programu
Rewitalizacji oraz
System monitoringu
i oceny GPR

Rozdziały należy poszerzyć.

W rozdziałach znajduje się zbyt
mało informacji lub informacje są
zbyt ogólne

Uwzględniono
uwagę

Uwzględniono
uwagę

Źródło: opracowanie własne.

Spotkania konsultacyjne z grupami interesariuszy
Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji został poddany pod dyskusję z mieszkańcami podczas
spotkania zorganizowanego 6 grudnia 2017r. o godz. 9:30 w Sali Ratusza (I piętro), ul. Rynek 1.
Z uwagi na termin (Mikołajki) w spotkaniu z interesariuszami uczestniczyło jedynie 6 osób –
mieszkańców oraz przedstawicieli Urzędu Miasta.
Podczas spotkania poruszono następujące tematy:






Czym jest rewitalizacja? Podstawowe pojęcia – rewitalizacja, program rewitalizacji, obszar
zdegradowany, obszar rewitalizacji, aspekty rewitalizacji;
Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk –
delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, zasięg przestrzenny obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji;
Wizja obszaru rewitalizacji, cel główny i kierunki działań;
Przedsięwzięcia rewitalizacyjne – projekty podstawowe i projekty uzupełniające;
Harmonogram realizacji planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych;
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Finansowanie planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych;
System wdrażania i monitoringu rewitalizacji;
Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji.

Podczas spotkania poruszono również temat konieczności realizacji działań mających na celu
włączenie społeczne oraz aktywizację mieszkańców, w tym osób w wieku poprodukcyjnym.
Podczas spotkania nie zgłoszono uwag do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy
Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022.
Analiza wywiadów przeprowadzonych metodą telephone in-depth interview (TDI)
W ramach konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej
Przeworsk na lata 2016-2022 przeprowadzono 10 telefonicznych wywiadów pogłębionych
(Telephone In-Depth Interview, TDI) z lokalnymi liderami działającymi na terenie Miasta Przeworska.
Ich analiza znajduje się poniżej:
1. Jakie czynniki wpływają na występowanie zjawiska wykluczenia społecznego na wskazanym
obszarze?
Zdaniem respondentów, na występowanie zjawiska wykluczenia społecznego na wyznaczonym
obszarze rewitalizacji wpływają przede wszystkim:






wysoki poziom bezrobocia;
trudne warunki mieszkaniowe;
znaczny poziom ubóstwa;
niski poziom wykształcenia i przygotowania zawodowego mieszkańców;
brak aktywności społecznej mieszkańców.

Kolejne problemy to: niepełnosprawność, długotrwała choroba, wzrost liczby osób starszych,
przemoc, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa
domowego (znaczna liczba rodzin z tych obszarów objęta jest pomocą ze strony asystenta rodziny).
Jeden z respondentów podkreślił, że bezrobocie niektórych z mieszkańców wynika z braku chęci do
podjęcia pracy. Ponadto podkreślono występowanie zjawisk takich jak dziedziczenie biedy, niski
współczynnik aktywności gospodarczej czy brak miejsc pracy.
Tabela 56 Pogłębione wywiady telefoniczne – wypowiedzi respondentów – pyt. 1

Wskazane obszary rewitalizacji to miejsca charakteryzujące się wysokim stopniem
zubożenia i wykluczenia społecznego. Jedną z głównych przyczyn wykluczenia społecznego
jest bezrobocie. Wysokie bezrobocie, niski współczynnik aktywności gospodarczej oraz
wysoki stopień zubożenia wpływa także na najmłodszych mieszkańców gminy. Problemem
gminy jest zjawisko dziedziczenia biedy, tj. przejmowania niekorzystnych wzorców
zachowania od rodziców i starszych, co w efekcie prowadzi do przerwania nauki.
Przede wszystkim bezrobocie, spory ubytek różnych zakładów pracy – to główna przyczyna
wykluczenia, oraz zaniedbania infrastruktury z tym związanej.
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Duża liczba seniorów, duża liczba zachować patologicznych, bezrobocie, brak dostępu
do wiedzy, do punktów gdzie można doszkolić się czy pozyskać środki finansowe na rozwój
działalności gospodarczej.
Źródło: opracowanie własne.

2. Jakie inne problemy zauważa Pan/Pani na wskazanym obszarze (w sferze gospodarczej,
przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej, środowiskowej)?
Wśród problemów występujących w sferach gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej,
środowiskowej respondenci wymienili:











niski poziom przedsiębiorczości;
mała ilość podmiotów gospodarczych mogących oferować miejsca pracy;
zanieczyszczone środowisko naturalne;
brak miejsc aktywnego wypoczynku, tj. place zabaw, zewnętrzne siłownie, itp.;
złe stany techniczne budynków mieszkalnych;
brak lub zły stan infrastruktury technicznej;
zły stan techniczny lub brak dróg, chodników i parkingów;
brak oficjalnie wytyczonych tras rowerowych;
niedostosowanie budynków mieszkalnych do potrzeb osób niepełnosprawnych;
hałas i brzydkie zapachy.

Tabela 57 Pogłębione wywiady telefoniczne – wypowiedzi respondentów – pyt. 2

Braki w uzbrojeniu terenu, kwestia poprawy infrastruktury drogowej, ogólne
komunikacyjnej. Ponadto niewykorzystane tereny pod możliwe działania o przydatnym
charakterze dla społeczeństwa.
Hałas, odory, spaliny, brakuje zieleni, miejsc parkingowych.
Problemy w sferze środowiskowej to jest efekt spalania, ludzie jednak mają małą
świadomość żeby nie palić wszystkiego w piecu, tylko żeby palić dobrej jakości węglem.
Brak ładu, niedostateczna infrastruktura techniczna, w tym drogowa.
Źródło: opracowanie własne.

3. Jakie są mocne strony i potencjały wskazanego obszaru? Jak można je w przyszłości wykorzystać?
Respondencie podkreślili, że istniejące niezagospodarowane obiekty i tereny mogą służyć, jako
miejsce rozwoju i zakładania podmiotów gospodarczych. Mocnymi stronami są również korzystne
warunki logistyczne w zakresie bliskiej dostępności do autostrady i drogi krajowej, a także linii
kolejowej. Wśród innych potencjałów wskazano na:
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bliskość dworca PKP, PKS;
sprawną komunikację z miastami ościennymi;
występowanie miejsc rekreacji;
występowanie miejsc kultu religijnego;
dostępność do placówek kulturalno-oświatowych;
rozwiniętą bazę gastronomiczną.

Zdaniem badanych w przyszłości potencjały te mogą zostać wykorzystane w celu utworzenia
nowych miejsc pracy, rozwoju turystyki czy też organizacji przedsięwzięć o charakterze kulturalnooświatowym oraz rekreacyjnym. Potencjał obszaru stanowią również jego mieszkańcy.
Tabela 58 Pogłębione wywiady telefoniczne – wypowiedzi respondentów – pyt. 3

Obszary są blisko parku, park można wykorzystać, a w tym momencie jest opuszczony i
niezagospodarowany.
Mocne strony… Jest to miejsce spokojne, można tam dużo zrobić, tym bardziej, że są tam
budynki użyteczności publicznej.
Mocną stroną jest chęć ludzi żeby coś zrobić. Tylko nie bardzo wiedzą i trzeba im podać
rękę. Gdyby coś się zaczęło dziać to byliby bardziej aktywni.
Dziedzictwo kulturowe i historyczne. Tym potencjałem można byłoby pobudzić ludzi do
tego żeby odwiedzali miasto.
Źródło: opracowanie własne.

4. Jak ocenia Pan/Pani wizję wyznaczonego obszaru po przeprowadzeniu działań rewitalizacyjnych?
Przedstawiona wizja zdaniem respondentów w pełni odzwierciedla docelowy stan obszaru
poddanego procesowi rewitalizacji.
Tabela 59 Pogłębione wywiady telefoniczne – wypowiedzi respondentów – pyt. 4

Pozytywnie, przeprowadzone działania przyczynią się do zmniejszenia zjawiska
wykluczenia społecznego występującego na wskazanych obszarach, jak również do
wydobycia istniejącego potencjału tych obszarów.
Jest możliwa do zrealizowania.
Byłbym bardzo zadowolony, gdyby udało się ją osiągnąć.
Źródło: opracowanie własne.

5. Jakie działania Pani/Pana zdaniem należy podjąć w celu poprawy sytuacji na wskazanym obszarze?
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Zdaniem respondentów w celu poprawy sytuacji na obszarze rewitalizacji należałoby podjąć
działania mające na celu aktywizację edukacyjną i zawodową mieszkańców, stworzenie warunków
do aktywizacji społecznej osób starszych, młodzieży, a także osób dotkniętych zjawiskiem
wykluczenia społecznego. Zaobserwowano również potrzebę rozwoju infrastruktury w szerokim
tego słowa zakresie tj. nie tylko technicznej i komunikacyjnej, ale także sportowej, rekreacyjnej
i kulturalnej. Wśród zaproponowanych działań znalazły się również:




modernizacja budynków;
dalsze prowadzenie kampanii społecznych, profilaktycznych;
zachęcanie mieszkańców wskazanych obszarów do udziału w lokalnych programach
i kampaniach.

Tabela 60 Pogłębione wywiady telefoniczne – wypowiedzi respondentów – pyt. 5

Wszelkie działania mogące przede wszystkim poprawić infrastrukturę drogową, jej
dostępność i stan techniczny oraz działania umacniające znaczny wzrost ilości miejsc pracy
i ich stabilność dla potrzeb społeczeństwa dotkniętego obecnie bezrobociem.
Utworzenie dziennego pobytu domu seniora. Przebudowa infrastruktury technicznej.
Utworzenie punków konsultingowych, tworzenie miejsc, które będzie można przeznaczyć
pod działalności gospodarcze.
Źródło: opracowanie własne.

6. Czy zaproponowane w Programie działania wpłyną na poprawę sytuacji na wskazanym obszarze?
Respondenci uznali, że przedsięwzięcia zaplanowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji
pozytywnie wpłyną na poprawę sytuacji na obszarze rewitalizacji.
Tabela 61 Pogłębione wywiady telefoniczne – wypowiedzi respondentów – pyt. 6

Wszystkie działania ujęte w propozycji programowej są bardzo trafne, odpowiednio
realizowane i monitorowane – muszą dać pozytywne efekty wszystkim, którzy zostaną
włączeni w ten bardzo potrzebny miastu program.
Tak, wszystko będzie lepsze.
Na pewno wpłyną, cokolwiek się zrobi w celu polepszenia, to zawsze to wpłynie na korzyść.
W jakim stopniu, to czas pokaże.
Źródło: opracowanie własne.

7. Jaka jest Pani/Pana opinia na temat Gminnego Programu Rewitalizacji? Co należałoby w nim
zmienić?
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Opinia respondentów na temat Gminnego Programu Rewitalizacji jest pozytywna. Ich zdaniem
program szczegółowo nakreśla stan faktyczny oraz wskazuje kierunki i metody działań zmierzające
do rozwiązania problemów. Program zawiera wszystkie niezbędne działania mające na celu
zapobieganie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszarów rewitalizacji poprzez
minimalizowanie przyczyn sytuacji kryzysowej. Zdaniem jednego z respondentów uważa, że bardziej
rozwinięty powinien zostać plan modernizacji Rynku Miejskiego.
Tabela 62 Pogłębione wywiady telefoniczne – wypowiedzi respondentów – pyt. 7

Opinia na temat GPR jest bardzo pozytywna – w pełni popieram go, nie mam tu nic
do dodania lub odjęcia – w pełni odpowiada potrzebom i najważniejsze jest sprawne
realizowanie go w zgodzie z przyjętymi założeniami. Uważam, że nie należy w nim niczego
zmieniać.
Ja bym niczego nie zmieniał, program jest dobrze przygotowany.
Bardzo dobry, przemyślany dokument.
Źródło: opracowanie własne.
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Raport dotyczący projektu Gminnego Programu Rewitalizacji (dokument po
zmianach wprowadzonych na podstawie oceny Urzędu Marszałkowskiego)
Wprowadzenie
Partycypacja społeczna jest istotnym elementem w trakcie tworzenia i wdrażania programów
rewitalizacji. Jedną z form partycypacji społecznej jest poddanie konsultacjom społecznym projektu
Gminnego Programu Rewitalizacji. Przedmiotem niniejszego raportu jest podsumowanie przebiegu i
wyników konsultacji społecznych.

Przedmiot konsultacji
Przedmiotem konsultacji było poznanie opinii interesariuszy rewitalizacji Miasta Przeworska na
temat projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022.

Podstawa prawna
Konsultacje społeczne przeprowadzono na podstawie art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o
rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777).

Podmioty uprawnione do uczestniczenia w konsultacjach
8) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i
podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym
spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa
społecznego;
9) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;
10) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność
gospodarczą;
11) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną,
w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
12) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
13) organy władzy publicznej;
14) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia
Skarbu Państwa.

Termin konsultacji
Konsultacje społeczne Gminnego Programu Rewitalizacji przeprowadzone zostały w terminie od 14
czerwca 2018 r. do 14 lipca 2018 r. Projekt Programu dostępny był na stronie
http://www.przeworsk.um.gov.pl/, na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej
http://www.przeworsk.bip.info.pl/ oraz w Urzędzie Miasta Przeworska.

Forma i tryb konsultacji
Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w następujących formach:
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zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem
formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można było dostarczyć w postaci:
o papierowej (dostarczenie na adres: Urząd Miasta Przeworska, ul. Jagiellońska 10, 37-200
Przeworsk, z dopiskiem: konsultacje projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta
Przeworska na lata 2016-2022);
o papierowej (dostarczenie bezpośrednio do Kancelarii Ogólnej, mieszczącej się na parterze
w siedzibie Urzędu Miasta Przeworska w godzinach pracy urzędu);
o elektronicznej (załączony w obwieszczeniu formularz można było wysłać na adres
info@przeworsk.um.gov.pl);
o elektronicznej (za pośrednictwem aktywnego formularza – link do formularza został
zamieszczony na stronie http://www.przeworsk.um.gov.pl/ oraz na stronie podmiotowej
Biuletynu Informacji Publicznej http://www.przeworsk.bip.info.pl/).



Wywiad kwestionariuszowy metodą CAWI (wywiad przy pomocy strony WWW);



wywiad – metoda TDI (telefoniczny wywiad pogłębiony).

Przebieg konsultacji
Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Przeworska na lata 2016-2022 został
opracowany w oparciu o zapisy ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1777). Konsultacje społeczne pozwoliły zweryfikować, na ile propozycja zawarta w dokumencie
odpowiada na potrzeby interesariuszy.

Uwagi złożone elektronicznie, w formie papierowej oraz na konsultacjach
społecznych
Uwagi za pomocą formularza uwag
Interesariusze Rewitalizacji mieli możliwość pobrania kwestionariusza rewitalizacji od 14 czerwca
2018 r. do 14 lipca 2018 r. Wzór formularza konsultacyjnego został przedstawiony poniżej:
Tabela 63 Wzór formularza konsultacyjnego

Lp.

Imię i nazwisko
Nazwa organizacji
Adres do korespondencji
E-mail
Telefon komórkowy
Zgłaszane uwagi do dokumentu
Część dokumentu, do której
Treść uwagi (propozycja
odnosi się uwaga (numer strony
zmian)
dokumentu, część lub obszar)

Uzasadnienie uwagi

Źródło: opracowanie własne.
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Uwagi złożone ustnie
Zgłoszone zostały następujące uwagi:
Tabela 64 Spis zmian wprowadzonych do Gminnego Programu Rewitalizacji w wyniku konsultacji społecznych

L.p.

Część dokumentu,
do której odnosi się
uwaga (numer
strony dokumentu,
część lub obszar)

1.

Ocena zgodności
wyznaczenia
podobszarów
rewitalizacji z
wymogami
Instytucji
Zarządzającej RPO
WP 2014-2020

Treść uwagi (propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

Odpowiedź na
uwagę

Należy dodać zapis, że na terenie
5 potrzebna jest interwencja w
zakresie adaptacji istniejących
budynków.

Na terenie obszaru rewitalizacji
wykazano brak nowych budynków
wielorodzinnych, w tym mieszkań
komunalnych i socjalnych. W tym
celu możliwa jest adaptacja
budynków znajdujących się na
podobszarze 5 (tereny
pokolejowe).

Uwzględniono
uwagę.

2.

Lista planowanych
projektów i
przedsięwzięć
rewitalizacyjnych

Do projektu głównego nr 1 do
opisu Pastewnika należy dodać
zapis „wraz z otoczeniem”.

Roboty konserwatorskie i
budowlane na zajeździe
„Pastewnik” będą wykonywane
także w najbliższym otoczeniu
zajazdu.

Uwzględniono
uwagę.

3.

Lista planowanych
projektów i
przedsięwzięć
rewitalizacyjnych

Należy poprawić błąd w zapisie
jednej z lokalizacji projektu
„Dzisiaj się uczysz, jutro
pracujesz”, zgodnie z lokalizacją
wskazaną na mapie

4.

Lista planowanych
projektów i
przedsięwzięć
rewitalizacyjnych

Należy zmienić nazwę fiszki
uzupełniającej nr 2.

Nazwa fiszki musi być zgodna z
dokumentacją projektową
realizatora.

Uwzględniono
uwagę.

5.

Lista planowanych
projektów i
przedsięwzięć
rewitalizacyjnych

Należy rozszerzyć opis
oddziaływania na zdiagnozowane
problemy w projekcie głównym
nr 5.

Obecny opis nie wyczerpuje
korzyści, jakie niesie za sobą
realizacja projektu. Należy go
nieco rozszerzyć.

Uwzględniono
uwagę.

6.

Powiązanie
pomiędzy
przedsięwzięciami

Należy rozpisać tabelę powiązań
między projektami EFRR i EFS.

Tabela komplementarności
projektów zawiera zbyt mało
szczegółów, należy ją rozpisać, by

Uwzględniono
uwagę.

Opis fiszki projektowej oraz opis
budynku, w którym będzie
realizowane działanie jest
poprawny, błąd znajduje się
natomiast w zapisie nazwy ulicy.

Uwzględniono
uwagę.
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planowanymi do
realizacji

wykazać powiązanie między
projektami.

7.

Monitoring

Należy poprawić wskaźniki
rezultatu wdrożenia GPR.

Należy jeszcze raz przeanalizować
wartości wpisane do tabeli ze
wskaźnikami oraz dodać zapis o
braku możliwości monitorowania
części wskaźników.

Uwzględniono
uwagę.

8.

Załącznik 1 –
podstawowe
kierunki zmian
funkcjonalnoprzestrzennych
obszaru rewitalizacji

Należy zmienić nazwę projektów
uzupełniających nr 2 i 3 na
załączniku graficznym.

W związku ze zmianą nazw
projektów uzupełniających nr 2 i
3, należy zmienić zapis
umieszczony na mapie
podstawowych kierunków zmian
funkcjonalno-przestrzennych
obszaru rewitalizacji.

Uwzględniono
uwagę.

Źródło: opracowanie własne.

Wywiad kwestionariuszowy metodą CAWI
Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji został poddany pod ocenę mieszkańców poprzez
możliwość wypełnienia ankiety umieszczonej na stronie http://www.przeworsk.um.gov.pl/ oraz na
stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.przeworsk.bip.info.pl/.

Ankieta konsultacyjna
w sprawie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Przeworsk
na lata 2016-2022
1. Jak ocenia Pan/ Pani projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej
Przeworsk na lata 2016-2022?
a) Zdecydowanie dobrze (proszę przejść do pytania 3)
b) Raczej dobrze (proszę przejść do pytania 3)
c) Ani dobrze, ani źle (proszę przejść do pytania 3)
d) Raczej źle
e) Zdecydowanie źle
2. Jakie Pana/ Pani zdaniem należy wprowadzić zmiany w projekcie Gminnego Programu
Rewitalizacji Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022?

3. Czy zaproponowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne odpowiadają na zdiagnozowane
problemy mieszkańców obszarów rewitalizacji?
a) Tak
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b) Nie, dlaczego?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
c) Trudno powiedzieć
4. Inne opinie i propozycje dotyczące przedmiotu konsultacji:

5. Imię i Nazwisko osoby wypełniającej:

Żaden interesariusz rewitalizacji nie wypełnił powyższej ankiety.

Analiza wywiadów przeprowadzonych metodą telephone in-depth
interview (TDI)
W ramach konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej
Przeworsk na lata 2016-2022 przeprowadzono 5 telefonicznych wywiadów pogłębionych
(Telephone In-Depth Interview, TDI) z lokalnymi liderami działającymi na terenie Miasta Przeworska.
Ich analiza znajduje się poniżej:
1. Jakie czynniki wpływają na występowanie zjawiska wykluczenia społecznego na wskazanym
obszarze?
Zdaniem respondentów, na występowanie zjawiska wykluczenia społecznego na wyznaczonym
obszarze rewitalizacji wpływają przede wszystkim następujące czynniki:








znaczny poziom ubóstwo;
wysoki poziom bezrobocia, wynikający głownie z zamknięcia kluczowych zakładów pracy ,
niechęci wobec podejmowania nowego zatrudnienia i uzależnienia od świadczeń socjalnych;
uzależnienia,( głównie uzależnienie od alkoholu);
brak monitoringu w newralgicznych punktach obszaru, a co za tym idzie nasilający się
wandalizm;
starzenie się społeczeństwa, wiążące się niejednokrotnie z samotnością i chorobami, co
utrudnia integrację z otoczeniem;
mała liczba miejsc aktywizacji i integracji społecznej;
niski poziom wykształcenia i przygotowania zawodowego mieszkańców;
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niechęć lub obawa przed współpracą z instytucjami, które zajmują się aktywizacją oraz
integracją, spowodowana często sytuacja społeczną (niepełnosprawność, uzależnienia lub
długotrwała choroba).

Szczególne nasilenie problemów społecznych widoczne jest na podobszarach:




1: ul. Dynowska, ul. Lubomirskich;
2: ul. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Krakowska (szczególnie zaś budynki socjalne);
6: ul. Kasztanowa (szczególnie zaś budynki socjalne).

Tabela 65 Pogłębione wywiady telefoniczne – wypowiedzi respondentów – pyt. 1

Myślę, że szczególnie ulica Dynowska i Lubomirskich, tam jest dosyć duże nasilenie aktów
wandalizmu, szczególnie w budynkach po kolejowych. Niestety miasto nie posiada tam
kamer, jest tylko monitoring na stacji PKP. Dosyć spora liczba aktów wandalizmu,
grupowanie się młodzieży, która często tam spożywa alkohol.
Myślę, że mówimy głównie o podobszarze z ulicą Skłodowskiej i gdzie jest ulica Krakowska,
mam na myśli konkretnie budynki socjalne, jak Bursa na Krakowskiej 20 lub 25 i na
Skłodowskiej. Tam głównie występują problemy wykluczenia społecznego jak bezrobocie,
alkoholizm, starzenie się, młodzi ludzie, którzy są w rodzinach w tych budynkach
wyjeżdżają i zostawiają starsze osoby samotne. Następuje osamotnienie tych starszych
osób.
Największe czynnikiem wpływającym na występowanie wykluczenia społecznego jest
bezrobocie. Istotny jest również brak monitoringu, który wymaga działań w celu poprawy
tej sytuacji.
Źródło: opracowanie własne.

2. Jakie inne problemy zauważa Pan/Pani na wskazanym obszarze (w sferze gospodarczej,
przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej, środowiskowej)?
Wśród problemów występujących w sferach gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej
i środowiskowej, respondenci wymienili:








niezadowalający stan budownictwa mieszkaniowego, socjalnego i wielorodzinnego;
zły stan infrastruktury drogowej, nawierzchni chodników oraz brak miejsc parkingowych;
wysokie ceny najmu lokali gospodarczych, zniechęcające nowych przedsiębiorców do
prowadzenia działalności;
brak rozwoju działalności gospodarczych;
duże migracje społeczne utrudniające wspólną integrację;
duże natężenie ruchu samochodowego;
niszczenie obiektów zabytkowych.
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Tabela 66 Pogłębione wywiady telefoniczne – wypowiedzi respondentów – pyt. 2

Zauważalnym problemem na wskazanym obszarze jest niezadawalający stan budownictwa
mieszkaniowego, zwłaszcza socjalnego, spowodowany głównie czynnikiem zaległości
czynszowych i brakiem możliwości ich ściągania. Takie zjawisko ogranicza środki finansowe
na utrzymanie obiektów w stanie niepogorszonym a tym bardziej na prowadzenie działań
inwestycyjnych na tych obiektach.
Ceny najmu pomieszczeń dla osób, które chciałyby prowadzić działalność gospodarczą są
dość wysokie. Przekraczają niekiedy możliwości tych firm. Często ktoś otwiera jakąś
działalność gospodarczą i po niedługim czasie jest ona zamykana.
(...) miasto Przeworsk ma problem z brakiem rozwoju budownictwa wielorodzinnego.
Przestało się budować bloki na terenie miasta, rozwija się budownictwo jednorodzinne, a
to jest dosyć kosztowne i nie wszystkich na to stać.
Źródło: opracowanie własne.

3. Jakie są mocne strony i potencjały wskazanego obszaru? Jak można je w przyszłości wykorzystać?
Respondenci podkreślili, że tereny, które w tej chwili stanowią obszary zdegradowane, zaniedbane
czy opuszczone, równocześnie wykazują duży potencjał. Są to m.in. budynki po starej cukrowni czy
budynki pokolejowe. Potencjał stanowi rozbudowa infrastruktury drogowej, (budowa zjazdu z
autostrady) która ułatwi mobilność mieszkańców i zachęci potencjalnych inwestorów do zakładania
swoich firm na terenie miasta.
Respondenci wskazali także, że mocną stroną obszaru rewitalizacji są tereny rekreacyjne, boiska,
place zabaw oraz miejsca zielone. Warto natomiast poszerzyć je o miejsca integracji rodzinnej i
sąsiedzkiej.
Wskazywano także na potencjał turystyczny, dużą liczbę zabytków oraz ciekawych miejsc. Turystyka
wymaga rozwoju bazy noclegowej oraz miejsc rekreacji i aktywizacji, które zachęcą do zatrzymania
się na terenie miasta. Mocną stroną w tym aspekcie jest położenie – miasto znajduje się blisko drogi
krajowej i autostrady, posiada wyremontowany dworzec PKP.
Tabela 67 Pogłębione wywiady telefoniczne – wypowiedzi respondentów – pyt. 3

Każdy obszar zdegenerowany otwiera drogę do prowadzenia inwestycji. Każda inwestycja
daje pracę i wpływa na poprawę warunków bytowania (dotyczy budownictwa
mieszkalnego).
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Obszary, które są wyznaczone w programach rewitalizacji naszego miasta, charakteryzują
się dostępem do stref rekreacji, do stref przyrodniczych, takich jak parki i na tych terenach
się głównie te rzeczy znajdują.
Na pewno turystycznie, ale musi to nastąpić poprzez zwiększenie liczby miejsc
noclegowych czy jakichś terenów rekreacyjnych i liczby punktów gastronomicznych. W
Przeworsku jest co zwiedzać, mamy dosyć sporo zabytków na terenie miasta, przepiękny
dwupoziomowy park, góra w stylu angielskim, drugi w stylu francuskim, muzeum
pożarnictwa, więc możemy być odskocznią od Łańcuta, jeśli chodzi o sprawy kultury czy
muzealne. Jesteśmy na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych, blisko jest droga krajowa i
autostrada, więc rozwiązania komunikacyjne są całkiem niezłe.
Źródło: opracowanie własne.

4. Jakie działania Pani/Pana zdaniem należy podjąć w pierwszej kolejności w celu poprawy sytuacji na
wskazanym obszarze?
W sferze społecznej, w pierwszej kolejności należy podjąć następujące działania:





wzrost poziomu edukacji, która wyrówna szanse życiowe;
budowa domu seniora i zagospodarowanie czasu osobom starszym;
stworzenie programów wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
integracja mieszkańców.

W pozostałych sferach kluczowymi działaniami są:







rozwój przedsiębiorczości (m.in obniżenie cen najmu lokali, wsparcie merytoryczne oraz
finansowe mikro i makro przedsiębiorców);
rozbudowa dróg i chodników;
budowa nowych budynków wielorodzinnych oraz remont już istniejących;
adaptacja zaniedbanych, opuszczonych budynków;
rozbudowa miejsc rekreacji (place zabaw, miejsce na rodzinnego lub sąsiedzkiego grilla);
odciążenie miasta od ruchu samochodowego, budowa obwodnicy.

Tabela 68 Pogłębione wywiady telefoniczne – wypowiedzi respondentów – pyt. 4

Remonty chodników, dróg i budynków. To najważniejszy element. Następnie budowa
miejsc wypoczynku dla mieszkańców, czyli place zabaw, miejsca na ognisko i grilla, by
ludzie mieszkający w blokach mogli wyjść. Takie miejsce dla nich byłoby wskazane.
Programy wsparcia dla osób zagrożonych lub wykluczonych społecznie. Gdy nie ma pracy,
to nie ma obowiązków. Bezpłatna pomoc skierowana do osób starszych. Doradztwo i
szkolenie dla przedsiębiorców. Obniżenie cen najmu powierzchni. By miejsca, gdzie ktoś
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prowadzi działalność gospodarczą, nie były obciążone tak dużymi kosztami najmu.
Przełożyłoby się to na obroty firm. Jeśli jest więcej środków, to ktoś stara się zainwestować.
W pierwszej kolejności należałoby się zająć integracją i seniorami. Stworzyć im warunki
spotkań, jakiegoś pobytu dziennego, aby mogli odciążyć swoje dzieci od opieki nad nimi i
na przykład stworzyć ośrodek, który mógłby w ciągu dnia na te 8-10 godzin pobytu
umożliwić im wyjazd do pracy, w poszukiwaniu pracy zarobkowej.
Na pewno w pierwszej kolejności konieczne jest wsparcie rozwoju mikro i małych
przedsiębiorstw, jest mi to w miarę bliskie z racji bycia prezesem stowarzyszenia. Jeżeli są
zainteresowani, spływają wnioski, deklarują tworzenie nowych miejsc pracy to oznacza, że
chcą się rozwijać. A środków pomocowych nie wystarcza.
Źródło: opracowanie własne.

5. Czy zaproponowane w Programie działania wpłyną na poprawę sytuacji na wskazanym obszarze?
Respondenci są zgodni, że zaproponowane w Programie działania pozytywnie wpłyną na poprawę
sytuacji na obszarze rewitalizacji. Wskazują jednak, że konieczne jest wdrożenie wszystkich
projektów.
Badani uznali za istotny fakt komplementarności projektów, łączenia działań infrastrukturalnych i
społecznych. Za najbardziej obiecujące uznali oni projekty społeczne, szczególnie projekty
skierowane do osób bezrobotnych i chcących założyć własną działalność gospodarczą. Bardzo duże
zainteresowanie wzbudzają projekty integracyjne, angażujące osoby starsze, samotne, znajdujące
się w trudnej sytuacji życiowej.
Tabela 69 Pogłębione wywiady telefoniczne – wypowiedzi respondentów – pyt. 5

Jest „PROJEKT AKTYWNI”, „Dzisiaj się uczysz jutro pracujesz!”, „Rozwiń skrzydła, załóż
firmę!”, więc uważam, że jak najbardziej tak, ponieważ na 5 przedsięwzięć przynajmniej 3
mają się temu przysłużyć. To jest duża liczba bo to więcej niż połowa. Czyli kierunek jest
słuszny.
Myślę, że wpłyną bardzo pozytywnie. Na pewno jakieś projekty dla bezrobotnych, plus
ewentualnie jakieś projekty dotyczące ludzi starszych, jak również dla młodych ludzi, którzy
mogliby otworzyć jakąś działalność gospodarczą czy zainwestować pieniądze.
Ważne jest też, by osoby wykluczone, którym zaoferowana jest pomoc, mogły na co dzień
przebywać w dobrym otoczeniu. Często osoby te mają trudną sytuację mieszkaniową.
Poprawa warunków życia na pewno będzie miała dobry wpływ na chęć uczestnictwa
mieszkańców w pomocy i współpracy między sobą. Również przygotowanie miejsc
wypoczynku na Pastewniku i realizowane tam szkolenia oraz występy zachęcą
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mieszkańców do wyjścia z domu i do integracji. Mieliśmy tu ostatnio piękny widok
Przeworska, bardzo dużo osób starszych i w wieku średnim, młodzieży, integracja
niesamowita. Widać było potrzebę wyjścia z domu, pobycia z ludźmi, posłuchania.
Źródło: opracowanie własne.

6. Jaka jest Pani/Pana opinia na temat Gminnego Programu Rewitalizacji? Co należałoby w nim
zmienić?
Respondenci wskazali, że dokument jest starannie opracowany, a zawarte w nim działania są
komplementarne i spójne. Nie należy wprowadzać w nim zmian, a jedynie realizować przygotowane
projekty.
Respondenci brali udział w tworzeniu dokumentu, podkreślali, że w jego powstaniu uczestniczyła
społeczność miasta, a co za tym idzie wiarygodnie odzwierciedla on lokalne problemy. Zdają sobie
sprawę, że rewitalizacja jest procesem długofalowym, a zachodzące zmiany widoczne będą dopiero
za jakiś czas, wierzą jednak, że są to zmiany potrzebne.
Jeden z respondentów zaproponował, by po zrealizowaniu założonych w Programie Rewitalizacji
celów, podjąć działania w sferze ochrony środowiska oraz w zakresie współpracy transgranicznej z
Ukrainą i Słowacją.
Tabela 70 Pogłębione wywiady telefoniczne – wypowiedzi respondentów – pyt. 6

Ten dokument, który jest przygotowany i konsultowany jest bardzo dobrym dokumentem.
Jest wypracowany, te działania są ze sobą komplementarne i spójne.
Pozytywna, praktycznie od początku brałem w nim udział. Sposób przygotowania jest
dobry, sposób rozeznania też jest dobry, praca z lokalną społecznością jest dobra. Moja
ocena od początku do końca jest pozytywna, bo zarówno sam proces przygotowania, jak i
później procedowania i jeszcze później wyników zapisanych w przygotowanym projekcie
uważam za bardzo pozytywne.
Program na pewno należy zrealizować i kontynuować w przyszłości. Bardzo dobrze, że
nasze miasto podejmuje takie działania. Sam proces rewitalizacji jest dość długi i
skomplikowany, ale bez podjęcia działań i wysiłku nie będzie możliwości dokonywania
zmian. Musi być taki program realizowany. Wiadomo, że to nie jest z dziś na jutro, tylko to
jest długofalowy proces.
Źródło: opracowanie własne.

Strona 268 z 275

25. Załącznik 1 - podstawowe kierunki zmian
funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji
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