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I.

WPROWADZENIE

Wstęp
Gminny Program Rewitalizacji stanowi podstawowe narzędzie służące realizowaniu
przedsięwzięć rewitalizacyjnych, czyli przywracaniu ładu przestrzennego w gminach.
Niniejszy dokument przedstawia rozwiązania konkretnych problemów zidentyfikowanych na
obszarze Gminy Świlcza, a ponadto zakłada optymalne wykorzystanie wewnętrznych
uwarunkowań i wzmacnianie lokalnych potencjałów oraz uatrakcyjnienie w ocenie
mieszkańców, turystów i inwestorów. Zgodnie z art. 2 ust.1 Ustawy o rewitalizacji Gminny
Program Rewitalizacji to wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej
lub przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej lub środowiskowej, zmierzający do
wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do
ich

zrównoważonego

rozwoju,

stanowiący

narzędzie

planowania,

koordynowania

i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji. Przy opracowaniu
Gminnego Programu Rewitalizacji uwzględnione zostały zalecenia zawarte w „Wytyczne w
zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 – wersja do konsultacji
zewnętrznych”, opracowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
Zakres pojęciowy
Stan kryzysowy zdefiniowany został jako „stan spowodowany koncentracją
negatywnych zjawisk społecznych (w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości,
niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu
uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym), współwystępujących z negatywnymi
zjawiskami w co najmniej jednej z następujących sfer:
1) gospodarczej
2) środowiskowej
3) przestrzenno-funkcjonalnej
4) technicznej
Rewitalizacja

–

proces

wyprowadzenia

ze

stanu

kryzysowego

obszarów

zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy poprzez zintegrowane działania na
rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie,
prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji
(Art. 2 ust. 1).
Interesariusze rewitalizacji – to w szczególności:
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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. inni mieszkańcy gminy
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 (Art. 2 ust. 2).
Obszar zdegradowany to obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy.
Dotyczy to najczęściej obszarów miejskich, ale także wiejskich. Obszar zdegradowany może
być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic
pod warunkiem stwierdzenia sytuacji kryzysowej na każdym z podobszarów.
Obszar rewitalizacji – obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego,
cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym z uwagi na istotne
znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację. Obszar
rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez
więcej niż 30% liczby jej mieszkańców. Obszar rewitalizacji może być podzielony na
podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic. Pewne ograniczenia
dotyczą włączania do niego niezamieszkałych terenów poprzemysłowych, w tym
poportowych i powydobywczych, terenów powojskowych i pokolejowych (art. 10 ust. 3).
Przedsięwzięcia rewitalizacyjne zamieszczone w gminnym programie rewitalizacji mogą być
realizowane również poza obszarem rewitalizacji, jeżeli wynika to z ich specyfiki.
Program rewitalizacji jest inicjowany, opracowany i uchwalony przez Radę Gminy,
wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej lub przestrzennofunkcjonalnej lub technicznej lub środowiskowej.
Projekt rewitalizacyjny to projekt wynikający z programu rewitalizacji, tj.
zaplanowany w programie rewitalizacji i ukierunkowany na osiągnięcie jego celów albo
logicznie powiązany z treścią i celami programu rewitalizacji, zgłoszony do objęcia albo
objęty współfinansowaniem UE z jednego z funduszy strukturalnych albo Funduszu
Spójności w ramach programu operacyjnego. Wynikanie projektu rewitalizacyjnego
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z programu rewitalizacji oznacza zatem albo wskazanie (wymienienie) go wprost
w programie rewitalizacji albo określenie go w ogólnym (zbiorczym) opisie innych,
uzupełniających rodzajów działań rewitalizacyjnych.
Gminny Program Rewitalizacji (GPR) – dokument, który sporządza się dla obszaru
rewitalizacji.

Opracowywany przy współpracy z

lokalnymi

społecznościami

oraz

interesariuszami rewitalizacji. Wyznacza cele i kierunki działania na danym terytorium
objętym rewitalizacją, zawiera głównie szczegółową diagnozę obszaru rewitalizacji, opis
wizji

stanu

obszaru

po

przeprowadzeniu

rewitalizacji,

opis

powiązań

programu

z dokumentami strategicznymi gminy, cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki
działań

służących

i gospodarczych,

eliminacji

lub

środowiskowych,

ograniczeniu

negatywnych

przestrzenno-funkcjonalnych,

zjawisk

społecznych

technicznych,

opis

przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w tym listę planowanych podstawowych przedsięwzięć
rewitalizacyjnych

oraz

charakterystykę

pozostałych

dopuszczalnych

przedsięwzięć

rewitalizacyjnych, szacunkowe ramy finansowe wraz z szacunkowym wskazaniem środków
finansowych ze źródeł publicznych i prywatnych, opis struktury zarządzania realizacją GPR,
system monitorowania i oceny GPR, wskazanie, czy na obszarze rewitalizacji ma zostać
ustanowiona Specjalna Strefa Rewitalizacji, wskazanie sposobu realizacji GPR w zakresie
planowania i zagospodarowania przestrzennego.
Do wspomnianych wcześniej negatywnych zjawisk należą:

zjawiska
gospodarcze

•niski stopień przedsiębiorczości, słaba kondycja
przedsiębiorstw

zjawiska
środowiskowe

•przekroczenie standardów jakości środowiska,
obecność odpadów stwarzających zagrożenie dla
życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska

zjawiska
przestrzennofunkcjonalne

•niedostosowanie rozwiązań urbanistycznych do
zmieniających się funkcji obszaru, niski poziom
obsługi komunikacyjnej, niedobór lub niska
jakość terenów publicznych

zjawiska techniczne

•niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę
techniczną i społeczną lub jej złego stanu
technicznego, braku dostępu do podstawowych
usług lub ich niskiej jakości

Rys. 1 Negatywne zjawiska podlegające działaniom rewitalizacyjnym.
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II.

POWIĄZANIE PROGRAMU Z DOKUMENTAMI
STRATEGICZNYMI ORAZ PLANISTYCZNYMI

Gminny Program Rewitalizacji został opracowany na podstawie trzech dokumentów
strategicznych gminy Świlcza:
 Strategia Rozwoju Gminy Świlcza na lata 2015-2025,
 Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowywania przestrzennego Gminy
Świlcza,
 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Świlcza na lata 2010 –
2018.
Strategia Rozwoju Gminy Świlcza na lata 2015-2025
Strategia rozwoju to dokument wskazujący główne kierunki rozwoju, działania, cele,
które należy osiągnąć, aby

następował

zrównoważony rozwój całej gminy i by jej

mieszkańcy mogli zaspokajać własne potrzeby i czerpali wiele korzyści z jej funkcjonowania.
Dodatkowo dokument ten ułatwia komunikację zarówno wewnątrz gminy podczas
opracowywania planów, celów oraz na zewnątrz, mając na względzie dobro jej mieszkańców.
W szczególności jest to ważne dla prowadzenia działalności w gminie oraz osiedlaniem się
w jej granicach. Do celów strategicznych dokumentu należą:
Cel strategiczny I
Dobre warunki dla przedsiębiorców podstawą dostatniego życia mieszkańców.
Cel strategiczny II
Poprawa jakości życia mieszkańców podstawą rozwoju sieci osadniczej i spójności
terytorialnej gminy.
Cel strategiczny III
Ochrona środowiska przyrodniczego i wykorzystanie jego walorów dla rozwoju gminy.
1. Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowywania przestrzennego
Gminy Świlcza
Dokument ten przedstawia podstawowe kierunki i cele strategiczne gminy Świlcza.
Należą do nich:
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Cel strategiczny I
Zapewnienia mieszkańcom odpowiedniego poziomu życia,
Cel strategiczny II
Stworzenie warunków do rozwoju społecznego, gospodarczego, systemu infrastruktury
technicznej.
Cele te powinny być osiągnięte zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju,
mówiącej o integracji działań politycznych, gospodarczych i społecznych z zachowaniem
równowagi

przyrodniczej

oraz

trwałości

podstawowych

procesów

przyrodniczych.

Jednym z głównych kierunków polityki przestrzennej gminy jest zachęcanie oraz
udostępnianie przestrzeni pod różnego rodzaju inwestycje. Stwarza to szanse na rozwój
gospodarczy gminy i podniesienie poziomu życia jej mieszkańcom przede wszystkim
w kwestii sąsiedztwa z miastem Rzeszowem.
2. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Świlcza na lata
2010 – 2018
Zadaniem powyższej strategii jest ukazanie jakie problemy występują na terenie
gminy i jakie działania mają na celu poprawę negatywnych zjawisk wśród społeczeństwa. W
szczególności opisuje działania instytucji powołanych w celu pomocy ludziom, tak aby
poprawić warunki zaspokajania ich potrzeb i by w przyszłości dążyć do ich eliminacji.
Dokument ten przyjmuje następujące cele strategiczne:
1. Wspieranie mieszkańców gminy w aktywnej obecności na lokalnym rynku pracy
i podejmowaniu przez nich inicjatyw gospodarczych
2. Stworzenie sytemu pomocy dziecku i rodzinie pozwalającego na utrzymanie
i funkcjonowanie dzieci w rodzinie
3. Zapewnienie możliwości egzystowania w środowisku zamieszkania osobom chorym,
starszym i niepełnosprawnym oraz zapewnienie opieki instytucjonalnej osobom, które
nie mogą funkcjonować w środowisku
4. Podtrzymywanie

i

rozwijanie

umiejętności

niezbędnych

do

samodzielnego

funkcjonowania w środowisku osób z zaburzeniami psychicznymi,
5. Przeciwdziałanie przemocy i jej skutkom w rodzinie
6. Wspieranie działań profilaktycznych i edukacyjnych w celu integracji osób
i rodzin z grup szczególnego ryzyka
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7. Wzmacnianie

zdolności

grup

i

społeczności

lokalnych

do

samodzielnego

rozwiązywania własnych problemów. Współpraca ze społecznością lokalną
8. Wykształcone i mobilne zawodowo społeczeństwo
Skuteczność przyjętych strategii opierać się będzie na monitoringu i ewaluacji oraz
tworzeniu programów celowych działań rozwijających przyjęte kierunki. Powiązanie celów
programu wraz z celami dokumentów strategicznych i planistycznych przedstawia tabela
poniżej.
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Tabela 1. Powiązania celów GPROMP z dokumentami strategicznymi i planistycznymi Gminy Świlcza
Cel strategiczny 1: Kształtowanie atrakcyjnych przestrzeni publicznych, służących zaspokojeniu potrzeb mieszkańców obszaru rewitalizacji
Dokument strategiczny/planistyczny
Powiązanie z celami
2. Poprawa jakości życia mieszkańców podstawą rozwoju sieci osadniczej i spójności
Strategia Rozwoju Gminy Świlcza na lata 2015-2025
terytorialnej gminy
2.1. Stałe monitorowanie i raportowanie potrzeb mieszkańców.
2.2 Rozwój lokalnej sieci drogowej
2.3 Poprawa infrastruktury około drogowej (oświetlenie, chodniki)
2.4 Modernizacja i rewitalizacja budynków użyteczności publicznej
3. Ochrona środowiska przyrodniczego i wykorzystanie jego walorów dla rozwoju
gminy.
3.5 Budowa i modernizacja remont sieci wodno-kanalizacyjnej i nowych ujęć wody
2.1. Dążenie do zapewnienia ludności tej gminy odpowiedniego dla jej aspiracji
Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowywania
poziomu życia, stworzenie warunków do rozwoju społecznego, gospodarczego, systemu
przestrzennego Gminy Świlcza
infrastruktury technicznej. Podstawa tej działalności jest zrównoważony rozwój,
integrujący działania polityczne, gospodarcze i społeczne z zachowaniem równowagi
przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych.
Odbudowa i nabycie umiejętności uczestniczenia w życiu rodziny, społeczności lokalnej
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie
i pełnieniu ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu
Świlcza na lata 2010 – 2018
Wizja
Cel strategiczny 2: Zapewnienie wysokiej jakości środowiska naturalnego.
Dokument strategiczny/planistyczny
Powiązanie z celami
3. Ochrona środowiska przyrodniczego i wykorzystanie jego walorów dla rozwoju
gminy.
3.4 Działania na rzecz ograniczenia emisji i OZE
Strategia Rozwoju Gminy Świlcza na lata 2015-2025
3.5 Budowa i modernizacja remont sieci wodno-kanalizacyjnej i nowych ujęć wody
Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowywania
przestrzennego Gminy Świlcza

2.1. Dążenie do zapewnienia ludności tej gminy odpowiedniego dla jej aspiracji poziomu
życia, stworzenie warunków do rozwoju społecznego, gospodarczego, systemu
infrastruktury technicznej. Podstawa tej działalności jest zrównoważony rozwój,
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integrujący działania polityczne, gospodarcze i społeczne z zachowaniem równowagi
przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych.
2.3. Działania w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego nie mogą się
koncentrować na likwidacji już zaistniałych zagrożeń ekologicznych, lecz przede
wszystkim powinny dotyczyć działań eliminujących rzeczywiste przyczyny degradacji
środowiska przyrodniczego.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie
Świlcza na lata 2010 – 2018
Cel strategiczny 3: Wzmocnienie integracji i aktywności społecznej mieszkańców
Dokument strategiczny/planistyczny
Powiązanie z celami
2. Poprawa jakości życia mieszkańców podstawą rozwoju sieci osadniczej i spójności
terytorialnej gminy
2.1. Stałe monitorowanie i raportowanie potrzeb mieszkańców.
2.2 Rozwój lokalnej sieci drogowej
2.3 Poprawa infrastruktury około drogowej (oświetlenie, chodniki)
2.4 Modernizacja i rewitalizacja budynków użyteczności publicznej
Strategia Rozwoju Gminy Świlcza na lata 2015-2025
3. Ochrona środowiska przyrodniczego i wykorzystanie jego walorów dla rozwoju
gminy.
3.4 Działania na rzecz ograniczenia emisji i OZE
3.5 Budowa i modernizacja remont sieci wodno-kanalizacyjnej i nowych ujęć wody

Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowywania
przestrzennego Gminy Świlcza

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie
Świlcza na lata 2010 – 2018

2.1. Dążenie do zapewnienia ludności tej gminy odpowiedniego dla jej aspiracji poziomu
życia, stworzenie warunków do rozwoju społecznego, gospodarczego, systemu
infrastruktury technicznej. Podstawa tej działalności jest zrównoważony rozwój,
integrujący działania polityczne, gospodarcze i społeczne z zachowaniem równowagi
przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych.
Odbudowa i nabycie umiejętności uczestniczenia w życiu rodziny, społeczności lokalnej
i pełnieniu ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu
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III.

CHARAKTERYSTYKA GMINY ŚWILCZA
Sfera przestrzenno – funkcjonalna
Położenie administracyjne oraz fizyczno -geograficzne Gminy Świlcza
Gmina Świlcza położona jest w centralnym punkcie województwa podkarpackiego,

w zachodniej części powiatu rzeszowskiego. Gmina graniczy od wschodu z miastem
Rzeszów, od północnego wschodu z gminą Głogów Małopolski, od północy z gminą
Kolbuszowa, od zachodu z gminą Sędziszów Małopolski, natomiast od południa z gminami
Iwierzyce i Boguchwała. Należy do największych gmin w powiecie rzeszowskim zajmując
powierzchnię około 10819 ha. Administracyjnie podzielona jest na osiem sołectw: Świlcza,
Bratkowice, Mrowla, Rudna Wielka, Woliczka, Trzciana, Dąbrowa, Błędowa Zgłobieńska.
Pod względem fizyczno - geograficznym Gina Świlcza usytuowana jest na obszarze
prowincji Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim i Północnym,

podprowincji

Zewnętrzne Karpaty Zachodnie oraz Podkarpacie Północne, także czterech mezoregionów:
Płaskowyż Kolbuszowski, Pradolina Podkarpacka, Podgórze Rzeszowskie i Pogórze
Strzyżowskie.
Struktura przestrzenna
Powierzchnia geodezyjna według kierunków wykorzystania gruntów w gminie Świlcza
kształtuje się jak przedstawiono w tabeli nr 2.
Gmina Świlcza jest gminą typowo rolniczą. 70,66% jej powierzchni stanowią różnego
rodzaju użytki rolne z czego największą powierzchnię zajmują grunty orne – 42,08% całej
powierzchni gminy. Stosunkowo duże znaczenie mają również łąki trwałe zajmujące 1721 ha,
czyli 15,33% gminy Świlcza. Lasy zajmują prawie 21% powierzchni gminy.
Lasy stanowią prawie 21% powierzchni gminy Świlcza. Mające znaczenie dla
mieszkańców grunty zadrzewione i zakrzewione zajmują 1,88% powierzchni gminy, a tereny
rekreacyjne zaledwie 0,15% gminy. Fakt ten warto powiązać z wynikami wcześniej
przeprowadzonych ankiet. Wynika z nich to, że mieszkańcy w 37% stwierdzili, że
o atrakcyjności Gminy stanowią walory przyrodnicze. Jednak pomimo znacznej atrakcyjności
pod względem walorów przyrodniczych, 12% ankietowanych stwierdziło, że obszar gminy
13 | S t r o n a
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jest zdegradowany ponieważ jest w niej słabo rozwinięta baza turystyczna i rekreacyjno –
wypoczynkowa. Była to piąta najczęściej wybierana odpowiedź co świadczy to
o niewykorzystanym potencjale gminy. Mieszkańcy wykazali również, że głównym
problemem związanym z ich jakością życia jest brak lub słaba aktywność ośrodków
kulturowych, sportowych i rekreacyjnych. Ankietowani mieli możliwość samodzielnego
zaproponowania przedsięwzięć, które należałoby zrealizować w ramach Gminnego Programu
Rewitalizacji. Zaproponowano m.in. budowę miejsc noclegowych przy polach golfowych, co
znacząco poprawiłoby atrakcyjność turystyczną tego miejsca. Budowa ścieżki rowerowej
również przyczyniłaby się do poprawy wizerunku gminy. Ankietowani zaproponowali też
utworzenie parków oraz odnowienie dworku Dębskich. Odpowiedzi te jednoznacznie
wskazują na brak odpowiednich terenów rekreacyjno-wypoczynkowych w gminie oraz na
konieczność

ich

utworzenia

bądź

też

ożywienia

tych

istniejących.

Mieszkańcy

zasygnalizowali, że w ich miejscu zamieszkania brakuje terenów rekreacyjnych, które
przyczyniłyby się do integracji lokalnej ludności. Jako silną stronę swej gminy, w analizie
SWOT, respondenci wskazali niezanieczyszczone środowisko. Pomimo tego jednak jako
słabą stronę wskazali niewystarczająco rozwiniętą ofertę turystyczną gminy. Wynika z tego
fakt, że pomimo dobrych warunków do turystyki i rekreacji, potencjał gminy nie jest w pełni
wykorzystany. Szansę na rozwój Świlczy mieszkańcy upatrują m.in. w poprawie estetyki
obszarów zabudowanych i terenów zielonych oraz w rozwoju infrastruktury rekreacyjnej.
Tereny przemysłowe zajmują znikomą powierzchnię terenu gminy. Ich całkowity udział w
stosunku do całej gminy wynosi zaledwie 0,04%, co daje obszar o wielkości 5ha. Z drugiej
jednak strony, mieszkańcy jako główny problem ekonomiczny w swojej gminie wskazali na
brak miejsc pracy oraz na niewielką ilość (małą aktywność) małych i średnich
przedsiębiorstw oraz na brak wsparcia dla tego typu firm. Mieszkańcy w swych propozycjach
wskazali na możliwość utworzenia terenów inwestycyjnych na terenie gminy raz dla firm
usługowych oraz przemysłowych.
Obszary zagospodarowane pod mieszkalnictwo stanowią 0,86% powierzchni Gminy. Jest to
wystarczająca ilość, ponieważ ankietowani w zaledwie 3% stwierdzili, że problemem
w gminie są małe zasoby mieszkaniowe. Zwracali oni jednak uwagę na zły stan estetyczny
otoczenia oraz konieczność wybudowania większej ilości chodników w Gminie.
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Tabela 2. Struktura zagospodarowania gruntów w gminie Świlcza (źródło: GUS – Bank Danych
Lokalnych)

Powierzchnia

%

w ha

powierzchni

Powierzchnia ogółem

11223

100

Powierzchnia lądowa

11183

99,64

Użytki rolne razem

7930

70,66

Użytki rolne - grunty orne

4723

42,08

Użytki rolne - sady

159

1,42

Użytki rolne - łąki trwałe

1721

15,33

Użytki rolne – pastwiska trwałe

888

7,91

Użytki rolne - grunty rolne zabudowane

352

3,14

Użytki rolne - grunty pod stawami

10

0,09

Użytki rolne - grunty pod rowami

77

0,69

Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione razem

2534

22,58

Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione - lasy

2323

20,70

Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione - grunty
zadrzewione i zakrzewione

211

1,88

Grunty pod wodami razem

40

0,36

Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi

39

0,35

Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi

1

0,01

Grunty zabudowane i zurbanizowane razem

674

6,01

Grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny mieszkaniowe

96

0,86

Grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny przemysłowe

5

0,04

Grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny inne
zabudowane

40

0,36

Kierunek wykorzystania
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Grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny zurbanizowane
niezabudowane

1

0,01

Grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny rekreacji i
wypoczynku

17

0,15

Grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny komunikacyjne drogi

447

3,98

Grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny komunikacyjne kolejowe

68

0,61

Nieużytki

45

0,40

Sfera społeczna
W Gminie Świlcza łączna ilość ludności na 2016 rok wynosi 16 471, z czego 8 050 to
mężczyźni a 8 421 kobiety. Gęstość zaludnienia w Gminie Świlcza wynosi 147 osób na
1 km2. Od 2014 roku liczba ludności ciągle wzrasta. W 2014 roku, liczba mieszkańców
wyniosła 16 271, by w 2016 roku osiągnąć 16 471 osób. Można prognozować, że taki stan
rzeczy w postaci ciągle rosnącej liczby mieszkańców będzie się utrzymywać w ciągu kilku
następnych lat.
16500,0

liczba mieszkańców

16450,0
16400,0
16350,0

16300,0
16250,0
2014

2015

2016

lata

Rys. 2. Dynamika zmian liczby ludności w latach 2014 - 2015
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS BDL
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Według danych statystycznych w Gminie Świlcza ilość kobiet przeważa nad ilością
mężczyzn. Kobiety stanowią 51% populacji Gminy, natomiast mężczyźni 49%. W 2016 roku,
na terenie gminy było 8 421 kobiet oraz 8 050 mężczyzn.

8500,0

liczba mieszkańców

8400,0

8300,0
8200,0
8100,0

mężczyźni

8000,0

kobiety

7900,0
7800,0
7700,0
2014

2015

2016

lata

Rys 3. Dynamika zmian liczby kobiet w stosunku do liczby mężczyzn
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS BDL

Wykres przedstawiający rozkład grup wiekowych w gminie Świlcza wskazuje, że
największa ilość mieszkańców jest wieku od 20 do 50 lat, natomiast najmniejsza ilość
powyżej 70 roku życia.
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Rys. 3 Piramida wieku w Gminie Świlcza na 2015 r.

0.80%
0.68%

0.70%
0.58%

0.60%
0.50%
0.40%
0.30%
0.20%

0.23%

0.19%

0.20%
0.12%

0.10%

Przedprodukcyjny

0.00%
Kobiety

Produkcyjny

Mężczyźni

Poprodukcyjny

Rys. 4 Ludność gminy Świlcza w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym
według danych na rok 2015

Wykres

przedstawiający

ludność

w

poszczególnych

etapach

pod

kątem

ekonomicznym ukazuje powolne starzenie się społeczeństwa. Związane jest to z tym, że
przeważają osoby w wieku produkcyjnym a ilość osób w wieku przedprodukcyjnym
i poprodukcyjnym jest na podobnym poziomie. W dwóch pierwszych etapach
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(przedprodukcyjny i produkcyjny) przeważają mężczyźni, natomiast

w trzecim etapie

(poprodukcyjny) ich ilość drastycznie spada.
Z wykresu przedstawiającego dynamikę zmian udziału poszczególnych grup
ekonomicznych (w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym oraz poprodukcyjnym) wynika
zwiększanie się udziału osób w wieku poprodukcyjnym. W 2014 roku, udział osób w wieku
poprodukcyjnym wśród wszystkich mieszkańców gminy Świlcza wyniósł 16,86%. W 2016
roku udział ten wzrósł do 17,48%. Stopniowo również kurczy się udział osób w wieku
produkcyjnym. W 2014 roku stanowili oni 67,28% mieszkańców, a w 2016 roku ich udział
spadł do 67%. Zmniejsza się również procent osób w wieku przedprodukcyjnym. W 2014
roku ta grupa ekonomiczna stanowiła 15,86% mieszkańców gminy, a w 2016 roku 15,52%.
Wszystkie te zmiany jasno wykazują, że w gminie Świlcza ma proces starzeni się
społeczeństwa. Problem ten najprawdopodobniej będzie się zwiększać w przeciągu
następnych lat.
100
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16,86
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0.17
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0.16
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Rys. 4 Ludność gminy Świlcza w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym
według danych na lata 2014-2016
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS BDL.

Można przewidywać, że wraz z upływem lat stosunek osób w wieku poprodukcyjnym
do osób w wieku produkcyjnym będzie sukcesywnie się zwiększał. Sytuacja taka jest
szczególnie niekorzystna ze względu na obecny system funkcjonowania świadczeń
emerytalnych. Proces ten jest również niekorzystny ze względu na zwiększone
zapotrzebowanie osób w wieku poprodukcyjnym do lekarzy zajmującymi się chorobami osób
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wieku podeszłego. Osoby starsze cechują się również zmniejszonym zapotrzebowaniem na
dobra konsumpcyjne, co może się przyczynić do zahamowania wzrostu gospodarczego.
Wszystkie zastosowane wskaźniki obciążenia demograficznego zaprezentowane w
tabeli wykazują tendencję rosnącą. Największą dynamiką zmian charakteryzuje się wskaźnik
ukazujący ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym. W
roku wyniósł on 85 osób, a w 2016 roku już 89,2.
Tab. 3. Wskaźniki obciążenia demograficznego dla lat 2014 - 2016
Wskaźnik obciążenia demograficznego

2014

2015

2016

ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym

58,0

58,0

58,9

ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym

85,0

88,3

89,2

ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym

26,6

27,2

27,8

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS BDL
Przyrost naturalny w gminie Świlcza uwzględniający urodzenia i zgony wykazywał
się dużą dynamiką zmian. W 2014 roku wyniósł on 0,12‰, w 2015 roku był on ujemny i
wyniósł -1,41 ‰, a w 2016 1,76 ‰. Pomimo poprawy w stosunku do poprzednich lat,
wartość 1,76 ‰ wciąż nie daje zastępowalności pokoleń. Dopiero współczynnik dzietności
wynoszący 2,2 dałby taki rezultat.
Tab. 5. Przyrost naturalny w gminie Świlcza
2014

2015

2016

0,12‰

-1,41‰

1,76‰

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS BDL
Struktura społeczna
Oświata i poziom wykształcenia
System oświaty na terenie gminy Świlcza jest dobrze rozwinięty. Obejmuje placówki
zarówno przedszkolne, szkolne, gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Ich lokalizacja umożliwia
dostęp do edukacji każdemu dziecku. Część placówek funkcjonuje samodzielnie jako odrębne
jednostki, a druga część połączona jest w zespoły szkół.
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Na najniższym szczeblu kształcenia istnieją cztery przedszkola znajdujące się
w Świlczy, Bratkowicach, Trzcinie i Dąbrowie. Ich zadaniem jest wychowanie
i początkowe kształcenie, a przede wszystkim odpowiednie przygotowanie dzieci do
kolejnego etapu edukacji. Dwa przedszkola funkcjonują także w ramach zespołu szkół
w Dąbrowie oraz Rudnej Wielkiej, dodatkowo prowadzone są klasy zerowe.
We wszystkich przedszkolach realizowany jest projekt unijny „Szczęśliwe
przedszkolaki”, z którego korzystają dzieci wymagające pomocy logopedycznej, czy
rehabilitacyjnej.
W gminie Świlcza funkcjonuje dziesięć szkół podstawowych, w tym jedna szkoła
specjalna:


Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrowli.



Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bratkowicach,



Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek w Bziance,



Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach,



Zespół Szkół w Bratkowicach,



Zespół Szkół w Dąbrowie,



Zespół Szkół w Rudnej Wielkiej,



Zespół Szkół w Świlczy,



Zespół Szkół w Trzcianie.

Wyniki sprawdzianu 6-klasisty są zróżnicowane w skali gminy. Zostały one zaprezentowane na
wykresie nr 1. Ciężko jest wskazać tendencję, czy wyniki poprawiają się też czy pogarszają. W skali
gminy, średni wynik egzaminu szóstoklasisty w 2014 roku wyniósł 67%, w 2015 było to 68,9%, a w
2016 roku 68,5%. Pozytywnie na tle wszystkich Szkół Podstawowych w gminie wyróżnia się Zespół
Szkół w Dąbrowie. Uczniowie osiągnęli tam najwyższe wyniki zarówno w roku 2014, 2015 jak i w
2016. W 2016 roku wynik wyniósł 79%.
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Rys. 5. Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty w latach 2014 - 2016
Źródło: OKE Kraków
Tab.6 Liczba uczniów i oddziałów w szkołach podstawowych w roku 2015
Szczebel

Liczba

Oddziały

Szkoły podstawowe

10

68

Liczba
uczniów
1056

Liczba chłopców
566

Liczba dziewcząt
490

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS BDL

Do dyspozycji uczniów gimnazjów są cztery placówki oraz jedna specjalna działają w
ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mrowli:


Zespołu Szkół w Bratkowicach,



Zespołu Szkół w Rudnej Wielkiej,



Zespołu Szkół w Świlczy,



Zespołu Szkół w Trzcianie

W całej gminie, w latach 2014 – 2016 najlepsze wyniki w egzaminie gimnazjalnym
(język polski i matematyka) osiągnął Zespół Szkół w Rudnej Wielkiej. Średni wynik
egzaminu w latach 2014 – 2016 wyniósł 64,95%. Najsłabsze wyniki w tych latach osiągnął
Zespół Szkół w Bratkowicach i wyniósł on 57,33%. Słabe wyniki mogą mieć wpływ na
dalsze życiowe wybory. Mogą one również przyczynić się do tego, że uczeń dostanie się do
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gorszej szkoły w której osiągnie niższe wyniki, co będzie miało wpływ na jego dalszą karierę
życiową oraz na gorsze szanse na rynku pracy.
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Rys. 6. Wyniki egzaminu gimnazjalnego (j. polski i matematyka) w gminie Świlcza w latach
2014 – 2016
Źródło: OKE Kraków
Tab. 7. Liczba uczniów i oddziałów w szkołach gimnazjalnych w 2015 roku
Szczebel

Liczba Oddziały

Gimnazjum
Gimnazjum
specjalne
Suma

Liczba

Liczba

Liczba

uczniów

chłopców

dziewcząt

5

21

486

246

240

1

3

25

12

13

6

24

511

258

253

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS BDL

Do szkół ponadgimnazjalnych należą:


Zespół

Szkół

Techniczno-Weterynaryjnych

obejmującego

bogatą

ofertę

edukacyjną prowadzących zarówno technika o różnorodnych specjalnościach jak i
licea ogólnokształcące: pożarnicze, ochroniarskie oraz z zakresu zdrowia
i farmacji.


Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia,
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Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, obejmujący: Szkołę podstawową,
Gimnazjum, Trzyletnią Szkołę Przysposabiającą do Pracy, Internat
Tab.8 Liczba uczniów i oddziałów w szkołach ponadgimnazjalnych [14]

Szkoły

Liczba Oddziały

ponadgimnazjalne

Liczba

Liczba

Liczba

uczniów

chłopców

dziewcząt

Technikum

1

11

339

77

262

Szkoła artystyczna

1

-

89

34

55

oświatowa

wyposażona

Każda

placówka

jest

w

pracownie

komputerowe

i multimedialne. Skomputeryzowane są również biblioteki szkolne, zbiory multimedialne oraz
czytelnie.
Opieka społeczna
W gminie funkcjonuje „Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr
Opatrzności Bożej” w Łące przeznaczony dla dzieci i młodzieży żeńskiej niepełnosprawnej
intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. Ponad to funkcjonuje
„Środowiskowy Dom Samopomocy” w Woliczce, stanowiący centrum terapii osób
niepełnosprawnych intelektualnie posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności
pochodzących z terenu gminy Świlcza.
Liczba osób osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej wg kryterium
dochodowego w 2014 roku wyniosła 1 314, a w 2015 1 184. Można więc zauważyć tendencję
spadkową. W 2014 roku osoby te stanowiły 8,1% mieszkańców gminy Świlcza, a w 2015
roku odsetek ten zmniejszył się do 7,3%. Liczba rodzin otrzymujących zasiłki rodzinne na
dzieci również się zmniejszyła z 463 rodzin w 2014 roku do 431 w 2015.
Tab. 9 Pomoc społeczna w gminie Świlcza w latach 2015 - 2015
Pomoc społeczna

2014

2015

l. osób

l. osób

korzystających ze środowiskowej pomocy 1 314
społecznej wg kryterium dochodowego

1 184

Rodziny otrzymujące zasiłki rodzinne na 463
dzieci

431

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS BDL.
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Bezrobocie
Bezrobocie rejestrowane w Gminie Świlcza wynosiło w 2015 roku 12,1% (12,7 % wśród
kobiet i 11,6% wśród mężczyzn. W Gminie 49,6% wszystkich pracujących stanowią kobiety,
natomiast 50,4% mężczyźni.
Ogółem udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym
systematycznie się zmniejsza. W 2014 roku wyniósł on 8,6%, a w 2016 roku 7,0%. Nieco
gorzej przedstawia się sytuacja kobiet niż mężczyzn. Udział bezrobotnych kobiet w ogólnej
liczbie ludności w wieku produkcyjnym w 2014 roku wyniosła 9,1%, w 2016 roku odsetek
ten zmniejszył się do 7,4%. Dynamikę tych zmian przedstawia poniższy wykres. Sytuacja
taka wynika między innymi z tego, że kobiety częściej niż mężczyźni wybierają opiekę nad
dzieckiem niż rozwój zawodowy. Część z nich nie może pogodzić jednego z drugim. Kobiety
częściej również zajmują się gospodarstwem domowym. Znaczenie również może mieć fakt,
że pracodawcy chętniej zatrudniają mężczyzn niż kobiety. Przyczyną jest również
przypisywanie kobietom sfery domowej.
10,0.0

udzia bezrobotnych [%]

9,0.0
8,0.0
7,0.0
6,0.0
5,0.0

ogółem

4,0.0

mężczyźni

3,0.0

kobiety

2,0.0
1,0.0
,0.0
2014

2015

2016

lata

Rys. 7 Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wg
płci
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS BDL
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52,1% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Świlcza pracuje w sektorze
rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 20,6% w przemyśle i budownictwie,
a 4,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i
gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 4,0% pracuje w sektorze finansowym
(działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
Przestępczość i przemoc
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Rys. 8 Przestępstwa stwierdzone (oszacowane) w Gminie Świlcza w latach 2012 - 2015

W gminie jak i w Polsce zdecydowana większość przestępstw ma podłoże kryminalne.
Mniejsza ilość przypada na przestępstwa przeciwko mieniu. Są to głównie włamania,
kradzieże, oszustwa, rozboje czy przywłaszczenia. Warte podkreślenia są również liczne
przestępstwa drogowe, powodujące śmierć bądź uszczerbek na zdrowiu ofiar. Spotykane są
również

przestępstwa

gospodarcze,

głównie

związane

z fałszowaniem dokumentów, wyłudzeniami. Nielicznie występują również przestępstwa
przeciwko życiu i zdrowiu. Powyższy wykres przedstawia przestępczość w przeciągu trzech
lat.

Zauważalny

jest

znaczny

spadek

popełnianych

przestępstw.

Z kolei poniższe wskaźniki ukazują , że w każdym rodzaju występowała ponad 50%
skuteczność w wykrywaniu ich. Najczęściej odkrywanymi przestępstwami były te związane
z komunikacją drogową.
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Tab. 10 Wskaźnik przestępczości w gminie w roku 2014 [16]
Rodzaj przestępstw
Wskaźnik
wykrywalności

Ogółem

Kryminalne

Gospodarcze

Drogowe

62%

52%

57%

97%

Za bezpieczeństwo w gminie Świlcza odpowiada zarówno Policja jak i Straż Gminna.
Komisariat policji pełniący opiekę nad gminą ma siedzibę w Głogowie Małopolskim, który z
kolei podlega komendzie miejskiej policji w Rzeszowie. Wszystkie miejscowości gminy
objęte są nadzorem dzielnicowych o rejonach służbowych :
1) Trzciana, Błędowa Zgłobieńska, Dąbrowa, Bzianka,
2) Bratkowice ,
3) Świlcza, Woliczka,
4) Mrowla, Rudna Wielka.
Turystyka i rekreacja
Gmina Świlcza jest atrakcyjnym miejscem dla turystów. Bogactwo stanowią walory
krajobrazowe, liczne i rzadko spotykane gatunki fauny i flory. Dodatkowo przez teren gminy
przebiega żółty szlak turystyczny zachęcający do licznych wycieczek. Oprócz szlaku
turystycznego znajduje się ścieżka ekologiczna zachęcająca przede wszystkim pasjonatów
przyrodyoraz ścieżka dydaktyczna- w leśnictwie Bratkowice przeznaczone głównie dla
uczniów.

W miejscowości Bratkowice znajduje się zbiornik wodny o

charakterze

retencyjnym, którego głównym celem jest zapewnia wody do celów rolniczo-gospodarskich,
natomiast wykorzystywany jest również do celów rekreacyjnych, stanowiąc idealne miejsce
na wypoczynek zwłaszcza w okresie wakacyjnym. Funkcję rekreacyjną stanowiąrównież dwa
zbiorniki wodne wykorzystywane jako stawy rybne w miejscowości Trzciana – Dyndy. [1]
Na infrastrukturę turystyczną gminy składają się dwa obiekty hotelarskie 3gwiazdkowe mieszczące 218 osób:
 Hotel i Restauracja „Nowy Dwór”
 Imperium- Hotel, Rewia, Restauracja
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Tab. 11. Liczba turystów odwiedzających hotele
Liczba turystów

Liczba turystów

Udzielone noclegi

zagranicznych
617

6058

Udzielone noclegi turystom
zagranicznym

10814

1163

Kultura
W gminie istnieje wiele instytucji kulturalnych zrzeszających mieszkańców
i promujących całą gminę. Na szczególną uwagę zasługuje Gminne Centrum Kultury
w Świlczy z siedzibą w Trzcianie oraz filiami

w Bratkowicach, Świlczy i Dąbrowie.

Prowadzi ono działalność w zakresie promowaniu gminy, współpracy z różnymi instytucjami,
wspieraniu różnorodnych stowarzyszeń, kół działających na terenie gminy ochrony zabytków
kultury materialnej opierając się na tradycjach, wartościach chrześcijańskich oraz nowinkach
technologicznych. Co roku organizowane są wydarzenia o randze ponadlokalnej i lokalnej
m.in.:


Podkarpackie Forum Prasy Samorządowej,



Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne,



Podkarpackie Święto Miodu, Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego,



Międzygminny Konkurs Kolęd i Pastorałek,



Gminne uroczystości Dnia Strażaka,



Święto Ziemniaka,



Ponadregionalny Konkurs czcicieli Pieśni Maryjnej,



Turniej Gmin Boguchwała, Lubenia, Świlcza,



Ponadto liczne uroczystości patriotyczne oraz imprezy sportowe.

Przy Gminnym Centrum Kultury działają liczne zespoły:


Zespół Pieśni i Tańca „Pułanie,



Kapela Ludowa „Muzykanty”,



Kapela Ludowa „Olsza”,



Kapela Ludowa „Młoda Olsza”,



Grupa Obrzędowa,



Zespół Silver Tone,



Zespół Tańca Nowoczesnego „Koloret”,
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Chór Mieszany „Cantus”,



Koło Fotograficzne.

Ponadto znanymi zespołami w gminie są również:


Chór dziecięcy „Kantuski”,



Chór Mieszany „Cantus”,



Chór z Bratkowic,



Chór Parafialny z Błędowej Zgłobieńskiej.
Tab.12. Grupy artystyczne działające na terenie gminy w roku 2014

Grupy artystyczne

Ilość

Członkowie

Grupy muzyczno- instrumentalne

1

4

Grupy wokalne i chóry

1

35

Grupy folklorystyczne

5

122

Grupy taneczne

1

96

Tab. 13 Imprezy organizowane na terenie gminy w roku 2014

Rodzaj imprezy

Ilość

Występy zespołów amatorskich

8

Dyskoteki

3

Prelekcje, spotkania, wykłady

3

Imprezy turystyczne i sportowo-rekreacyjne

3

Konkursy

5

Inne

10

Licznie organizowane wydarzenia kulturalne, imprezy również promują gminę. Liczba
uczestników

w

2014

roku

sięgała

6600.

Jednakże

ilość

ich

zmniejszyła

się

w ostatnich latach. Natomiast zaczęto częściej organizować wydarzenia na otwartej
przestrzeni. Są to koncerty, przedstawienia, spektakle czy nawet pokazy filmowe
przyciągające ok. 10000 uczestników.
Na terenie gminy znajduje się Gminna Biblioteka Publiczna mieszcząca się w
Trzcianie. Kolejnych pięć bibliotek na terenie Gminy znajduje się w Bratkowicach,
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Dąbrowie, Mrowli, Rudnej Wielkiej oraz w Świlczy. Biblioteki usytuowane są w Domach
Ludowych,

budynkach

Ochotniczej

Straży

Pożarnej

oraz

w przedszkolu w Świlczy. Biblioteki są ogólnie dostępne dla wszystkich mieszkańców
Gminy, gdzie lokalna ludność może wypożyczać książki oraz czasopisma, jak również
korzystać z Internetu. Biblioteki organizują liczne konkursy oraz lekcje dla uczniów.
Tab. 14. Dane dla placówek bibliotecznych na rok 2014

Liczba
bibliotek
6

Księgozbiór

Zbiór elektronicznie
zinwentaryzowane

Liczba
czytelników
w ciągu roku

Liczba
wypożyczeń

81 450

6

2 176

54 062

Gmina prowadzi działalność w zakresie kultury fizycznej.

Ilość
komputerów
w
bibliotekach
15

Obecnie funkcjonuje

8 klubów sportowych, w większości są to kluby piłkarskie występujące w różnych klasach
rozgrywek.:


Ludowy Klub Sportowy „BRATEK” w Bratkowicach,



Ludowy Klub Sportowy „DĄB” w Dąbrowie,



Ludowy Klub Sportowy „MROWLANKA” w Mrowli,



Klub Sportowy „RUDNIANKA” w Rudnej Wielkiej,



Ludowy Klub Sportowy „ŚWILCZANKA” w Świlczy,



Ludowy Klub Sportowy „TRZCIANKA” w Trzcianie.



Gminny

Uczniowski

Klub

Lekkiej

Atletyki

G.U.K.L.A.

„Bratkowice–

Korzeniowski.pl” w Bratkowicach
Na terenie gminy istnieje pole golfowe wraz z klubem będącym operatorem obiektu.
Tab. 15. Kluby sportowe w gminie
Liczba klubów

Liczba sekcji

Liczba członków

sportowych
14

8

Liczba osób
ćwiczących

330

421

Ochrona zdrowia
Gmina zaopatrywana jest w podstawowe usługi medyczne.

Wyróżnia się pięć

przychodni w Świlczy, Trzcianie, Bratkowicach, Mrowli, środek filialny w Dąbrowie, oraz
Ośrodek Rehabilitacyjny w Świlczy. Ponadto

funkcjonują dwie apteki i jeden punkt
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apteczny. Dostęp do szpitali, pogotowia ratunkowego oraz

specjalistycznych ośrodków

możliwy jest poza gminą, najbliżej w Rzeszowie.
Sfera techniczna
Infrastruktura techniczna
Gmina Świlcza świadczy niezbędne i podstawowe usługi w zakresie dostarczania
wody, ciepła, prądu dla mieszkańców, jak również jej zdaniem jest odbiór odpadów,
oczyszczanie

ścieków

oraz

zapewnienie

komunikacji

między

miejscowościami

i sąsiednimi gminami.
Wodociągi i kanalizacja
Aktualnie każda miejscowość gminy jest zaopatrywana w wodę poprzez system sieci
wodociągowej

oparty

na

poborze

wód

podziemnych

ze

studni

głębinowych.

Sieć wodociągowa wykonana jest z rur PCV i uzbrojona w zasuwy odcinające sieciowe
i węzłowe oraz hydranty przeciwpożarowe. Jej nieustana modernizacja ma na celu poprawę
jakości dostarczanej wody i zapobieganie awariom w przyszłości. Z danych GUS z
2015r.wynika, że 99% mieszkańców analizowanej Gminy korzysta z systemu wodociągów
oraz że 100% budynków mieszkalnych podłączona jest do sieci wodociągowej.

Całość sieci wodociągowej oparta jest na 3 ujęciach wody.


„Bratkowice – Dąbry”

Woda pobierana jest z trzech studni wierconej o łącznej wydajności wynoszącej 2200
m3/d, a następnie trafia do Stacji Uzdatniania Wody i ulega procesom odżelaziania,
odmanganienia oraz dezynfekcji. Zaopatrywane z tego ujęcia są miejscowości: Bratkowice,
Mrowla, Rudna Wielka, Trzciana, Dąbrowa, Błędowa Zgłobieńska oraz Klęczany i część
Świlczy.


„Świlcza – Woliczka”

Woda pobierana jest z dwóch studni głębinowych o łącznej wydajności wynoszącej
716 m3/d. Podlega procesom odżelaziania, odmanganienia oraz dezynfekcji. Ujęcie to zasila
w wodę miejscowości Woliczka i Świlcza.


„Przybyszówka – Bzianka”
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Pobór wody następuje z trzech studni głębinowych o wydajności 740 m3/d. Ze
względu na bardzo dobrą jakość wody nie podlega ona procesom uzdatniania. Dostarczana
jest do miejscowości Przybyszówka i Bzianka.
Na podstawie danych zawartych w poniższej tabeli wynika, że na przełomie lat 20142016 długość czynnej sieci wodociągowej w Gminie Świlcza zwiększyła się o 2,1 km.
Ponadto na omawianym obszarze w latach 2014-2016 zwiększyła się objętość wody
dostarczanej gospodarstwom domowym o 27,4 dam3. Na przestrzeni lat nastąpił również
wzrost zużycia wody w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca Gminy (o 1,4 m3).
Tab. 16. Dane dotyczące sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza w latach 2014-2016

Sieć wodociągowa na terenie Gminy Świlcza
2014

2015

2016

Długość czynnej sieci rozdzielczej [km]

158,1

158,1

160,2

Woda dostarczana gospodarstwom domowym

420,4

444,9

447,8

25,9

27,3

27,3

[dam3]
Zużycie wody w gospodarstwach domowych na 1
mieszkańca [m3]
Źródło: BDL GUS

Na terenie gminy funkcjonuje od 1992 roku wiejska oczyszczalnia ścieków
Świlcza – Kamyszyn. Cechuje się całkowicie zautomatyzowanym cyklem technologicznym
zawierającym: punkt zlewny ścieków ze zbiorników bezodpływowych, pompownie ścieków,
piaskownik pionowy, 4 komory typu bioblok, zagęszczacze osadu nadmiernego, stację
mechanicznego odwadniania osadu oraz stację higienizacji osadu. Przepustowość
oczyszczalni wynosi 1940m3/d. Za pomocą sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłoczonej ścieki
z miejscowości:

Błędowa

Zgłobieńska, Bratkowice, Dabrowa, Mrowla, Rudka

Wielka, Świlcza, Trzciana, Woliczkadocierają do oczyszczalni, która oczyszcza ok. 400 tys.
m3/rok ścieków. Następnie oczyszczone ścieki trafiają do potoku Wężówka. W ramach
monitoringu okresowo są prowadzone badania ścieków oczyszczonych. Ilość osób
korzystających z oczyszczalni wyniosła w 2015 roku 16231.
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Według danych GUS na terenie Gminy Świlcza w 2015r. 87,5% budynków mieszkalnych
było podłączonych do sieci kanalizacyjnej. W latach 2014-2016 długość czynnej sieci
kanalizacyjnej zwiększyła się o 1,8 km. Co więcej, na podstawie danych statystycznych
można zauważyć wzrost objętości odprowadzonych ścieków pomiędzy rokiem 2014 a 2015 o
32 dam3.
Tab. 17. Dane z zakresu kanalizacji na terenie Gminy Świlcza w latach 2014-2016

Sieć kanalizacyjna na terenie Gminy Świlcza

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej [km]
Ścieki odprowadzone [dam3]
Ludność korzystająca z sieci [osoba]

2014

2015

2016

158,1

158,1

159,9

425

457

bd

13 751

13 897

bd

bd –brak danych
Źródło: BDL GUS
Energetyka i ciepłownictwo
Przez teren gminy lub w ich bezpośredniej bliskości przebiegają następujące linie
energetyczne i węzły w układzie północ-południe.
 węzeł energetyczny 750/400/110 kV – Widełka k. Rzeszowa,
 węzeł energetyczny 220/110 kV – Boguchwała k. Rzeszowa.
 linia 400kV, linia 220 kV , linia 110kV
Ponadto przez teren gminy biegną gazociągi wysokoprężne:
 Gazociąg wysokoprężny Husów – Sędziszów DN 700 ,
 Gazociąg wysokoprężny Jarosław – Sędziszów DN700
 Gazociąg wysokoprężny Jarosław – Sędziszów DN 400
 Gazociąg wysokoprężny, relacji Boguchwała – Rzeszów DN 150
Rozwinięta infrastruktura przesyłowa zapewnia rozwój całej gminy oraz wysoką
jakość życia mieszkańców.
Sieć komunikacyjna
Przez obszar gminy Świlcza przebiegają: drogi krajowe (11,6% dróg na terenie
gminy), drogach powiatowych (21,9% ogółu dróg) oraz drogach gminnych (66,5%).
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Wśród dróg krajowych są:


Autostrada A4



Droga ekspresowa S19



Droga krajowa DK 94 (dawniej DK4)

DK94 łączy dwie największe wsie w gminie, a także łączy gminę z sąsiednim
Rzeszowem. Dzięki autostradzie A4 gmina jest włączona w europejski system drogowy oraz
dobrze skomunikowana zewnętrznie. Droga S19, ma mniejsze znaczenie. Jej odcinek od
węzła Świlcza do węzła Rzeszów Zachód o długości 4,4 km będący zachodnim fragmentem
obwodnicy Rzeszowa obecnie służy jako wjazd na autostradę A4.. Drogi wojewódzkie nie
przebiegają przez teren Gminy.
Drogi powiatowe, których łączna długość na terenie gminy Świlcza wynosi 50,9
obejmują głównie drogi asfaltowe (86%) a tylko ok. 13% dróg o nawierzchni tłuczniowej.
Do dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy należą:
 1333R Czarna Sędziszowska – Bratkowice – Miłocin
 1335R Będziemyśl – Klęczany – Bratkowice
 1336R Sielec – Będziemyśl – Dąbrowa
 1377R Przybyszówka – Rudna Wielka – Rudna Mała – Zaczernie – Nowa Wieś
 1386R Mrowla – Świlcza
 1388R Trzciana – Nosówka – Zwięczyca
 1389R Droga przez wieś Woliczka
 1390R Świlcza – Przybyszówka
 1391R Iwierzyce – Zgłobień –Przybyszówka - Rzeszów
 1436R Błędowa Zgłobieńska – Zgłobień - Niechobrz
 2150R Kupno - Bratkowice - Trzciana

Drogi pod zarządem gminnym obejmują łącznie 154,49 km - z czego 43,65 km to drogi
o nawierzchni asfaltowej (28,25 % ogółu dróg gminnych). Drogi o nawierzchni tłuczniowej
stanowią 10,92% dróg gminnych a ich łączna długość wynosi 16, 86 km. Pozostałą część
(60,83%) stanowią drogi gruntowe o łącznej długości 93,98 km.
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Przez gminę przebiega linia kolejowa nr 91 Kraków - Tarnów - Rzeszów – Przemyśl –
Medyka, będąca jednocześnie szlakiem paneuropejskim E30. Linia jest obecnie w trakcie prac
modernizacyjnych, zwiększających maksymalną prędkość do 160 km/h. Na trenie gminy są
zlokalizowane trzy przystanki osobowe: Trzciana, Świlcza i Rudna Wielka. Bezpośrednie
pociągi odjeżdżają kilka razy dziennie do Tarnowa, Krakowa, Przemyśla i Rzeszowa. Na
terenie gminy Świlcza brak jest infrastruktury kolejowej, związanej ruchem towarowym - co
jest znaczącym utrudnieniem dla rozwoju branży TSL w kontekście ogólnoeuropejskiej
polityki transportu, intermodalności transportu a zwłaszcza postulowanej interoperacyjności
kolei. Brak jest obecnie terminalu kontenerowego , brak go także w najbliższym otoczeniu
gminy a nawet w całej aglomeracji rzeszowskiej.
Opinia mieszkańców
Na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji wśród mieszkańców Gminy Świlcza można
stwierdzić, że jednym z głównych powodów kwalifikacji danego obszaru jako obszar
zdegradowany jest zły stan dróg i komunikacji. Ponadto mieszkańcy analizowanej Gminy
wskazali zły stan nawierzchni dróg jako jeden ze znaczących problemów związanych z
jakością życia mieszkańców.
Osoby ankietowane przedstawiały własne propozycje dotyczące m.in. przedsięwzięć
inwestycyjnych, które należałoby zrealizować w ramach programu rewitalizacji. Wśród
przedsięwzięć inwestycyjnych znajdują się również te związane ze sferą techniczną np:


budowa drogi Bratkowice-Poręby,



uzbrojenie działek w Bratkowicach nad rzeką,



budowa dróg, chodników, odwodnień, rowów, wyregulowanie istniejących
rowów, remont dróg gminnych,



komunikacja MPK,



dozbrojenie w media.

Sfera gospodarcza
Struktura i trendy podstawowych branż gospodarki na terenie gminy
Położenie gminy Świlcza

sprzyja rozwojowi gospodarczemu. Wynika to z faktu

bliskości położenia miasta Rzeszowa, jak również rozwiniętej infrastruktury technicznej na
czele z komunikacją drogową oraz kolejową. Ze względu na poszerzający się trend
w migracji mieszkańców z miast na wieś, gmina ta staje się jeszcze bardziej atrakcyjna.
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Poniższy wykres obrazuje tendencje wzrostową w liczbie przedsiębiorstw na
analizowanym obszarze w latach 2010-2016. Od 2010 roku do 2016 liczba przedsiębiorstw
wzrosła o 130. Świadczy to o znacznym wzroście gospodarczym.
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Rys. 9. Ogólna ilość podmiotów gospodarczych na 10tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym w
Gminie Świlcza w latach 2010-2016
Źródło: BDL GUS

Pod względem wielkości przedsiębiorstw w Gminie Świlcza przeważają mikro
przedsiębiorstwa (do 9 pracowników). W 2016r. na analizowanym terenie znajdowało się
tylko 5 średnich przedsiębiorstw (50-249 pracowników).
Tab. 18 Podmioty gospodarcze wg klas wielkości na 10 tys. mieszkańców w wieku
produkcyjnym w Gminie Świlcza w latach 2010-2016

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

0-9

908

923

964

998

1 033

1 034

1 045

10 - 49

49

49

41

39

40

44

41

50 - 249

4

5

6

6

6

5

5

Źródło: BDL GUS

Na terenie gminy Świlcza dominuje sektor prywatny nad publicznym. Różnica
w ilości przedsiębiorstw w poszczególnych sektorach jest dość znaczna. W sektorze
prywatnym dominuje jednoosobowa działalność gospodarcza. Liczne są spółki handlowe,
jednakże tylko jedna z pośród nich (w 2014r.) posiadała kapitał zagraniczny. Ważnymi
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podmiotami gospodarczymi są również stowarzyszenia oraz organizacje społeczne. Natomiast
niewielką liczbę w strukturze gospodarki zajmują spółdzielnie
Tab. 19 Podmioty nowo zarejestrowane według sektorów własnościowych w Gminie Świlcza w
latach 2010-2016

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
sektor publiczny - ogółem

0

1

3

1

0

1

1

sektor prywatny - ogółem
osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą

86

108

95

109

101

87

79

79

97

80

98

83

86

77

spółki handlowe
spółki handlowe z udziałem
Sektor prywatny
kapitału zagranicznego

2

8

8

9

5

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

2

3

1

0

1

3

fundacje
stowarzyszenia i
organizacje społeczne
Źródło: BDL GUS
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Rys. 10. Sektor publiczny – ilość prowadzonych działalności w podziale na rodzaje
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Tab. 20. Sektor prywatny – ilość prowadzonych działalności w podziale na rodzaje

Sekcja

Rodzaj działalności

Ilość

Sekcja A

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

14

Sekcja C

przetwórstwo przemysłowe

125

wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną,

Sekcja D

gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
budownictwo

Sekcja F

114

handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych,

Sekcja G

włączając motocykle
transport i gospodarka magazynowa

Sekcja H

301
94

działalność związana z zakwaterowaniem i usługami

Sekcja I

2

25

gastronomicznymi

Sekcja J

informacja i komunikacja

32

Sekcja K

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

30

Sekcja L

działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

14

Sekcja M

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

89

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność

Sekcja N

wspierająca
administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe

Sekcja O

zabezpieczenia społeczne

33
9

Sekcja P

edukacja

22

Sekcja Q

opieka zdrowotna i pomoc społeczna

35

Sekcja R

działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

20

Sekcja S i T

pozostała działalność usługowa +Gospodarstwa domowe

78

Gmina Świlcza ma charakter wielobranżowy. Dominującym rodzajem działalności
gospodarczej jest handel detaliczny, hurtowy oraz naprawa samochodów. Popularną
działalnością jest również przetwórstwo przemysłowe oraz budownictwo. Najmniej liczne są
działania

w

administracji

publicznej

oraz

w

obronie

narodowej.

W sektorze publicznym dominuje edukacja, przede wszystkim ze względu na dużą liczbę
dzieci i młodzieży wymagającej dostępu i warunków do rozwoju i wiedzy. Zarówno
w sektorze publicznym i prywatnym występują przedsiębiorcy, oferujący usługi
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w zakresie zaopatrzenia w wodę czy w opiekę zdrowotną i pomoc społeczną, przy czym jest
to powszechne zarówno w województwie jak i na terenie całego kraju.
Ważną rolę w gospodarce na terytorium gminy spełnia również rolnictwo. Struktura
użytkowania ziemi na terenie gminy Świlcza ma następujący przebieg: dominują grunty orne,
mniejszą powierzchnię zajmują pastwiska oraz łąki, natomiast znikomy udział mają sady.
Tab. 21. Podział gospodarstw rolnych prowadzących działalność gospodarczą pod względem
wielkości [14]

Do 1ha

1-5 ha

5-10 ha

10-15 ha

>15 ha

1272

962

63

10

22

Ilość gospodarstw
Suma

2329

W gminie funkcjonuje Stowarzyszenie EKO-DAR skupiające rolników produkujących
wyroby ekologiczne i posiadających certyfikaty. Najwięcej gospodarstw ekologicznych
znajduje się na terenie Przybyszówki, Woliczki, Trzciany. Przykładem takiego gospodarstwa
jest przetwórnia owoców i warzyw znajdująca się w Trzcianie. Jej działalność ma podstawy
w 60-hektarowym ekologicznym gospodarstwie rodzinnym. Z kolei w Świlczy ma siedzibę
Związek Stowarzyszeń Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego skupiająca działaczyrolników z całego Podkarpacia.
Sfera środowiskowa
Stan środowiska

Na podstawie raportów o stanie środowiska dla powiatu rzeszowskiego można
wywnioskować , że Gmina Świlcza odznacza się dobrym stanem środowiska. Głównymi
elementami środowiska podlegającymi zagrożeniom zanieczyszczenia na który warto zwracać
szczególną uwagę jest powietrze, wody oraz gleba pod kątem gospodarowania odpadami.
Wody powierzchniowe w gminie Świlcza są narażone na presje ze strony punktowych
emitorów takich jak ścieki komunalne oraz przemysłowe, przypadki awarii kanalizacji.
Ponadto ze względu na zróżnicowaną rzeźbę terenu z licznymi wzniesieniami i stokami
możliwe jest obszarowe zanieczyszczenie wód spływami powierzchniowymi.
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Badania przeprowadzone w punkcie pomiarowo-kontrolnym Mrowla-Nowa Wieś
znajdującej się w sąsiedniej gminie wykazały, że JCWP „Mrowla” jest silnie wrażliwa na
eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych. Badanym
parametrem biologicznym był fitobentos oceniony na III klasę, elementy hydromorfologiczne
sklasyfikowano w II klasie potencjału ekologicznego. Ze względu na przekroczone
dopuszczalne średnioroczne wartości wskaźników azotu amonowego, Kjeldahla oraz
fosforanów elementy fizykochemiczne są klasyfikowane poniżej II klasy. Na podstawie
powyższych wyników

JWCP

osiągnęło

umiarkowany potencjał

ekologiczny oraz

umiarkowany potencjał ekologiczny w obszarze chronionym a ogólny stan określany jest jako
zły. Na obszarze gminy brak jest punktów monitoringowych

w zakresie wód

podziemnych. Wody podziemne należą do JCWPd o nr 157 (stary podział- 127) i jego stan
oceniany jest jako dobry.
Na terenie gminy nie występuje znaczne zagrożenie jakości powietrza, ze względu na
nieobecność dużych zakładów przemysłowych. Jednakże

wpływ na powietrze mają

emitowane zanieczyszczenia z lokalnych kotłowni i palenisk domowych oraz z licznie
uczęszczanej drogi krajowej. Wpływ również mają zanieczyszczenia pochodzące z sąsiednich
miejscowości zwłaszcza z Rzeszowa.
Tab. 22. Osiągnięte poziomy zanieczyszczeń na terenie gminy Świlcza w latach 2013-2015

Poziom osiągnięty

Poziom

Substancja

dopuszczalny

2013

2014

2015

SO2

2,9-9,9 [µg/m3]

3-6 [µg/m3]

1-7 [µg/m3]

20[µg/m3]

NO2

2,1-8,0 [µg/m3]

2-10 [µg/m3]

3,1-15 [µg/m3]

40[µg/m3]

Benzen

0,08-1 [µg/m3]

0,02-0,2[µg/m3]

0,01-0,50

5[µg/m3]

0,08-0,5 [ng/
Kadm

m]

Arsen

0,-1,5 [ng/ m3]

3

0,05-0,6 [ng/ m3]

0,2-0,5 [ng/ m3]

5 [ng/ m3]*

<1 [ng/ m3]

0,11-0,5[ng/

6 [ng/ m3]*

m3]
0,3-4,0 [ng/

Nikiel

[µg/m3]

3

m]

0,5-1 [ng/ m3]

0,11-0,5 [ng/

20 [ng/ m3]*

m3]
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0,001-0,01

0,0007-0,009

0,0011-0,01

0,5[µg/m3]

Ołów

[µg/m ]

[µg/m ]

[µg/m3]

PM10

15-40 [µg/m3]

8-20[µg/m3]

9-28 [µg/m3]

40[µg/m3]

PM2,5

10-25 [µg/m3]

5-20 [µg/m3]

8-20 [µg/m3]

25 [µg/m3]

Benzo(a)piren

0,5-2 [ng/ m3]

0,6-2,5 [ng/ m3]

3

3

0,71-2,49 [ng/
3

m]

1 [ng/ m3]*

*poziom docelowy substancji w powietrzu
Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie poziomów
niektórych substancji w powietrzu, Stan środowiska w powiecie rzeszowskim w 2013r. (WIOŚ), Stan
środowiska w powiecie rzeszowskim w 2014r. (WIOŚ), Stan środowiska w powiecie rzeszowskim
w 2015r. (WIOŚ)

Na podstawie tabeli 19 można stwierdzić, że stan powietrza atmosferycznego uważany
jest za zadowalający. Jedynym parametrem przekraczającym dopuszczalne normy jest
bezo(a)piren. Głównym źródłem powstawania benzo(a)pirenu na terenie gminy mogą być
silniki spalinowe. Nośnikiem benzo(a)pirenu w powietrzu jest pył. Zachodnia i południowozachodnia część gminy osiąga znacznie wyższe wartości substancji zanieczyszczających
w związku z bezpośrednim sąsiedztwem Rzeszowa.
Na przełomie lat 2013-2015 można zaobserwować wzrost stężenia średniorocznego
w przypadkudwutlenku

azotu.

W

pozostałych

przypadkach

stężania

średnioroczne

zanieczyszczeń w latach 2013-2015 oscylują w podobnych przedziałach.
Wielkość odpadów komunalnych niesegregowanych w gminie w 2015 r. wyniosła
1 723,5 t. Z kolei odpady komunalne niesegregowane wytworzone w zakładach
przemysłowych, usługowych, handlowych i budynków użyteczności publicznej to
512,6 t, ich niewielka ilość jest związana z tym, że na terenie gminy funkcjonuje niewielka
ilość przedsiębiorców.
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Rys. 11. Struktura wybranych odpadów komunalnych zebranych selektywnie w roku 2015
Źródło: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Świlcza w 2015r.

Liczba segregowanych odpadów komunalnych odbieranych z gospodarstw domowych
z roku na rok wzrasta.

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających

biodegradacji kierowanych do składowiska to niecałe 49%, poziom recyklingu ok. 68%. Od
2013r. na terenie gminy działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Ze

względu na brak możliwości przetwarzania odpadów komunalnych w gminie trafiają one do
Sortowni

Odpadów

Komunalnych

w

Rzeszowie

i Jaśle. Dzięki sprawnie działającej gospodarce odpadami w gminie Świlcza liczba odpadów
składowanych zmniejsza

z roku na rok i częściej odpady podlegają recyklingowi

i ponownemu wykorzystaniu. Działania te pozytywnie wpływają na środowisko, zwłaszcza na
glebę oraz wody.
Formy ochrony przyrody
Na terenie Gminy Świlcza (zgodnie z ustawą o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004, Nr 92
poz. 880 z późn. zm.) występująnastępujące formy ochrony przyrody:


Mielecko – Kolbuszowsko – Głogowski Obszar Chronionego Krajobrazu (północnozachodniaczęść Gminy)
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Rezerwat przyrody „Zabłocie” (północna część Gminy),



Pomniki Przyrody,



Użytek Ekologiczny "Trzciana Olszyny" (środkowa część Gminy),



Obszar siedliskowy Natura 2000 – Mrowle Łąki (wschodnia część Gminy).

Legenda:
Pomniki Przyrody
Użytki Ekologiczne
Rezerwaty
Obszary Chronionego Krajobrazu
Natura 2000 – obszary ptasie
Natura 2000 – obszary siedliskowe

Rys. 12. Obszary chronione znajdujące się w granicach gminy Świlcza
Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/
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Mielecko - Kolbuszowsko - Głogowski Obszar Chronionego Krajobrazu znajduje się w
północnej części gminy. Walory przyrodnicze stanowią kompleksy leśne

będące

pozostałością Puszczy Sandomierskiej a ponadto bagna, torfowiska, piaszczyste wydmy wraz
z licznymi gatunkami ptaków oraz rzadkimi gatunkami roślin.
Rezerwat „Zabłocie” - gminie Świlcza znajdują się jedynie jego południowe fragmenty.
Ochroną objęte są stanowiska lęgowe, kompleks stawów rybnych wraz z obrzeżami i pasem
lasu w okolicy Porąb Kupieńskich. Żyje tutaj wiele cennych i rzadkich gatunków fauny np.
bocian czarny, błotniak stawowy, bekas kszyka, brzęczki, orlik krzykliwy, trzmielojad oraz
występują liczne stanowiska z roślinnością wodną.
Natura 2000
W zlewni rzeki Mrowla znajduje się część obszaru specjalnej ochrony ptaków
należący do sieci „Mrowle Łąki” oraz Puszcza Sandomierska.
Pomniki Przyrody
Na terenie gminy znajdują się 73 pomniki przyrody. Objęte ochroną są 72 drzewa
(dęby szypułkowe, aleja 55 lip drobnolistnych) występujące głównie w parkach podworskich.
Użytek Ekologiczny
"Trzciana Olszyny" jest to użytek ekologiczny ustanowiony w 2001 r. o powierzchni
ponad 30 ha. Stanowi siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych
gatunków.
Północna część gminy należy do Leżajskiego Obszaru Węzłowego 24K o randze
krajowej, która umożliwia migrację fauny.
Powyższe obiekty zapewniają najwyższą ochronę walorów krajobrazowych,
zachowanie różnorodności

biologicznej

i trwałości procesów ekologicznych.

oraz

utrzymanie

Niemniej jednak

stabilności ekosystemów

istnieje wiele stanowisk, które

należałoby wyeksponować objąć ochroną. Stan zachowania środowiska przyrodniczego w
obszarze objętym opracowaniem można uznać za zadowalający. Przyjąć należy, że istnieje
swoista
z

równowaga

potrzebami

gospodarki

pomiędzy
człowieka,

obszarami
takimi

jak

przekształconymi
obszary

objęte

zgodnie

opracowaniem,

a obszarami o charakterze naturalnym.
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Identyfikacja problemów występujących w Gminie Świlcza

Jednym z głównych problemów społecznych zaobserwowanych w gminie Świlcza jest
mała ilość miejsc zatrudnienia, co wpływa na bezrobocie. Ze względu na niewielką ilość
dużych przedsiębiorstw, miejscowa ludność ma utrudnione możliwości znalezienia pracy,
a przez to część z nich potrzebuje pomocy. Dodatkowym elementem pogarszającym sytuację
finansową mieszkańców jest proces starzenia się społeczeństwa. Proces ten następuje powoli,
jednakże może spowodować niebagatelne skutki w przyszłości. Do problemów należą
również popełniane przestępstwa. Ich ilość z roku na rok spada, lecz konieczne jest w dużym
stopniu przeciwdziałanie im poprzez kontrolę i skuteczne unieszkodliwianie. Teren Gminy
zamieszkują osoby niepełnosprawne. Dzięki odpowiednim ośrodkom zapewniona jest im
profesjonalna pomoc. Jednakże liczba osób niepełnosprawnych oraz starszych, które
wymagają opieki, wzrasta.

Determinuje to

zwiększone zapotrzebowanie na usługi

medyczne.
Głównymi problemami nękającymi Gminę pod względem zagospodarowania
przestrzennego są niewystarczająco dobrze przygotowane tereny inwestycyjne, wynikające
z braku pełnego uzbrojenia oraz infrastruktury drogowej. Występują tam również trudności
w dostosowaniu rozwoju gospodarczego do uwarunkowań środowiska przyrodniczego.
Wymagana jest rozbudowa infrastruktury wiejskiej poprzez tworzenie obiektów usługowych,
bazy

noclegowej

oraz

gastronomicznej,

aby

w pełni wykorzystać walory krajobrazowo-przyrodnicze. Przede wszystkim pojawia się
problem braku w infrastrukturze drogowej traktów pieszych i rowerowych oraz
niedostateczny rozwój komunikacji publicznej.
Głównymi problemami gospodarczymi Gminy jest mała liczba przedsiębiorstw
z branży

Transport

Spedycja

Logistyka,

pomimo

sprzyjających

warunków

infrastrukturalnych, niska innowacyjność przedsiębiorstw, niewielka liczba średnich i dużych
przedsiębiorstw o znaczącym potencjale inwestycyjnym oraz niedostateczne wsparcie
przedsiębiorczości i działalności rolniczej.
Ponadto dużym problemem odznaczają się nieużytki, a główną przyczyną ich
powstawania jest nieopłacalna produkcja rolna i niedofinansowanie polskiego rolnictwa przez
Unię Europejską. Niewielka ilość planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz
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niewystarczająca reklama produktu turystycznego gminy zmniejsza zainteresowanie nowych
inwestorów oraz przedsiębiorców.
Identyfikacja problemów występujących w Gminie Świlcza

Jednym z głównych problemów społecznych zaobserwowanych w gminie Świlcza jest
mała ilość miejsc zatrudnienia, co wpływa na bezrobocie. Ze względu na niewielką ilość
dużych przedsiębiorstw, miejscowa ludność ma utrudnione możliwości znalezienia pracy,
a przez to część z nich potrzebuje pomocy. Dodatkowym elementem pogarszającym sytuację
finansową mieszkańców jest proces starzenia się społeczeństwa. Proces ten następuje powoli,
jednakże może spowodować niebagatelne skutki w przyszłości. Do problemów należą
również popełniane przestępstwa. Ich ilość z roku na rok spada, lecz konieczne jest w dużym
stopniu przeciwdziałanie im poprzez kontrolę i skuteczne unieszkodliwianie. Teren Gminy
zamieszkują osoby niepełnosprawne. Dzięki odpowiednim ośrodkom zapewniona jest im
profesjonalna pomoc. Jednakże liczba osób niepełnosprawnych oraz starszych, które
wymagają opieki, wzrasta.

Determinuje to

zwiększone zapotrzebowanie na usługi

medyczne.
Głównymi problemami nękającymi Gminę pod względem zagospodarowania
przestrzennego są niewystarczająco dobrze przygotowane tereny inwestycyjne, wynikające
z braku pełnego uzbrojenia oraz infrastruktury drogowej. Występują tam również trudności
w dostosowaniu rozwoju gospodarczego do uwarunkowań środowiska przyrodniczego.
Wymagana jest rozbudowa infrastruktury wiejskiej poprzez tworzenie obiektów usługowych,
bazy

noclegowej

oraz

gastronomicznej,

aby

w pełni wykorzystać walory krajobrazowo-przyrodnicze. Przede wszystkim pojawia się
problem braku w infrastrukturze drogowej traktów pieszych i rowerowych oraz
niedostateczny rozwój komunikacji publicznej.
Głównymi problemami gospodarczymi Gminy jest mała liczba przedsiębiorstw
z branży

Transport

Spedycja

Logistyka,

pomimo

sprzyjających

warunków

infrastrukturalnych, niska innowacyjność przedsiębiorstw, niewielka liczba średnich i dużych
przedsiębiorstw o znaczącym potencjale inwestycyjnym oraz niedostateczne wsparcie
przedsiębiorczości i działalności rolniczej.
Ponadto dużym problemem odznaczają się nieużytki, a główną przyczyną ich
powstawania jest nieopłacalna produkcja rolna i niedofinansowanie polskiego rolnictwa przez
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Unię Europejską. Niewielka ilość planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz
niewystarczająca reklama produktu turystycznego gminy zmniejsza zainteresowanie nowych
inwestorów oraz przedsiębiorców.

IV.

METODOLOGIA OPRACOWANIA GMINNEGO PROGRAMU
REWITALIZACJI
4.1.

Identyfikacja obszaru zdegradowanego

Diagnozę ogólną Gminy Świlcza przeprowadzono na podstawie danych ilościowych
występujących w publicznej statystyce (Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu
Statystycznego, baza organizacji pozarządowych) i w zasobach instytucji publicznych (Urząd
Gminy Świlcza, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy, Powiatowy Urząd Pracy
w Rzeszowie, Komenda Miejska Policji w Rzeszowie, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Krakowie, Państwowa Komisja Wyborcza) oraz danych jakościowych, stanowiących
wynik uspołecznienia procesu powstawania Gminnego Programu Rewitalizacji (takich jak
badania ankietowe, uwagi ustne i wnioski zgłaszane przez mieszkańców Gminy na
spotkaniach konsultacyjnych).
W diagnozie ogólnej określono główne problemy i potrzeby Gminy Świlcza. Diagnoza
ujawniła przesłanki za koniecznością przeprowadzenia rewitalizacji na terenie Gminy. W celu
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, w oparciu o przesłanki
z diagnozy ogólnej, określono zestawienie kryteriów – wskaźników wpisujących się w zakres
diagnozowania oraz delimitacji sprecyzowany w ustawie o rewitalizacji z dnia 9 października
2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1777), Wytycznych Ministra Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2016 r.
w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Instrukcji
przygotowania programów rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Szczegółowa diagnoza stanu kryzysowego gminy Świlcza (delimitacja) wymagała
zgromadzenia i zagregowania licznych danych:
 społecznych – pozwalających wyznaczyć miejsca koncentracji negatywnych zjawisk,
między innymi takich jak: starzenie się społeczeństwa, emigracja z obszaru Gminy,
wysoki poziom przestępczości, konieczność korzystania ze świadczeń pomocy
społecznej oraz bezrobocie, niska aktywność mieszkańców, niski poziom edukacji;
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 gospodarczych

–

w

szczególności

niskiego

stopnia

przedsiębiorczości,

objawiającego się małą liczbą podmiotów gospodarczych;
 przestrzenno-funkcjonalnych – w szczególności niskiej ilości i jakości terenów
publicznych i zielonych;
 technicznych – w szczególności niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę
techniczną lub złego stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym
o przeznaczeniu mieszkaniowym, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej;
 środowiskowych

–

przede

wszystkim

w

kontekście

niedostatecznego

zwodociągowania i skanalizowania Gminy.
Procedura

delimitacji

jest

zgodna

z

wymaganiami

ustawy

z

dnia

9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2015 poz. 1777) w zakresie zbierania,
przetwarzania, a także prezentowania danych. Metodologia opracowania przedstawia się
następująco:
 podział gminy na jednostki funkcjonalno-przestrzenne (sołectwa), dla których
zostały

zebrane

dane,

dotyczące

zjawisk

społecznych,

gospodarczych,

środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych oraz technicznych. Podział ten
uwzględnia występujący na danym obszarze specyficzny typ zabudowy oraz
charakter społeczno-kulturowy mieszkańców, a także jest zgodny z położeniem
topograficzno-przestrzennym.

Tym

samym

diagnozę

przeprowadzono

dla

8 jednostek (8 sołectw) gminy Świlcza;
 przystąpienie do analizy porównawczej jednostek funkcjonalno-przestrzennych
opartych na zestawie syntetycznych wskaźników degradacji, pozwalających na
obiektywne określenie stopnia zróżnicowania rozwoju społeczno-gospodarczego;
 wyznaczenie

obszaru

zdegradowanego

(składającego

się

z

podobszarów

zamieszkałych

podobszarów

zdegradowanych) gminy Świlcza;
 wyodrębnienie

obszaru

rewitalizacji

spośród

zdegradowanych, w których występuje kumulacja zjawisk kryzysowych.
Wyszczególnienie podanych jednostek pozwoliło na określenie obszarów kumulacji
negatywnych

zjawisk

społecznych,

gospodarczych,

przestrzenno-funkcjonalnych,

technicznych i środowiskowych, które wymagać będą działań rewitalizacyjnych.
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4.2.

Przyjęte wskaźniki w analizie obszaru zdegradowanego

W celu identyfikacji obszaru zdegradowanego w gminie Świlcza zgodnie z ustawą
o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1777) przeprowadzono
diagnozę w sferach: społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej
i środowiskowej. Dla każdej ze sfer wybrano wskaźniki (łącznie 15), na podstawie których
zdiagnozowano obszary o wysokim nasileniu zjawisk kryzysowych.
W analizie wykorzystano wskaźniki takie jak:


Sfera społeczna:
Kategoria – Demografia:


ludność w wieku poprodukcyjnym w stosunku do ludności w wieku
produkcyjnym według faktycznego miejsca zamieszkania,



saldo migracji na pobyt stały w przeliczeniu na 100 osób według
faktycznego miejsca zamieszkania,



przyrost naturalny w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca
zamieszkania.

Kategoria – Pomoc społeczna:


liczba osób korzystająca ze świadczeń z pomocy społecznej w przeliczeniu
na 100 osób wg miejsca zamieszkania,



korzystający ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu niepełnosprawności
w przeliczeniu na 100 osób wg miejsca zamieszkania.

Kategoria - Bezpieczeństwo publiczne:


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

Kategoria – Edukacja:


wyniki egzaminów 6-klasisty.

Kategoria – Integracja społeczna:


liczba organizacji pozarządowych na 100 osób wg miejsca zamieszkania,



frekwencja w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu
terytorialnego: rady gminy, na terenie województwa podkarpackiego.
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Sfera gospodarcza:
Kategoria – Rynek pracy:


udział długotrwale bezrobotnych w % bezrobotnych ogółem,



udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku
produkcyjnym wg miejsca zamieszkania.

Kategoria – Podmioty gospodarcze:


liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON
w przeliczeniu na 100

osób wg faktycznego miejsca zamieszkania -

ogółem,


liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze
REGON w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca
zamieszkania - ogółem.



Sfera techniczna:




ilość mieszkań oddanych do użytkowania.

Sfera przestrzenno-funkcjonalna:
Kategoria – Ochrona środowiska:



odsetek ludności korzystającej z sieci wodociągowej,
odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej,

Otrzymane wskaźniki ilościowe w poszczególnych jednostkach przestrzennofunkcjonalnych zestawiono w tabele podsumowujące każdą ze sfer. W większości badanych
wskaźników otrzymana wartość wskaźnika świadczy o sytuacji gorszej niż średnia dla całej
gminy. Jednak w niektórych przyjętych wskaźnikach wartość świadczy o sytuacji lepszej niż
średnia w gminie, zatem w tych przypadkach za odchylenie od normy uznawane były
wartości poniżej średniej.
W celu obliczenia wyniku końcowego zestawiono wszystkie dane w zbiorczej tabeli
wynikowej dla wszystkich sfer.
Następnie dokonano klasyfikacji wskaźników świadczących o odchyleniach od normy,
polegającej na nadaniu punktacji w skali od „1” do „2”, gdzie:
 punkt „1” –„poniżej normy” – nadano jednostkom o niewielkich anomaliach,
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 zaś punkt „2” –„najgorszy” – został przyznany jednostkom, w których odchylenia od
normy są bardzo duże,
 dla wartości świadczących o lepszej sytuacji niż średnia dla gminy przyjęto wartość
„0”.
Analizując poziom przyjętych wskaźników zgodnie z art. 10 ustawy o rewitalizacji
z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1777) w ww. sferach obejmujących
analizowane jednostki (sołectwa), wyznaczono obszar zdegradowany, który składa się
z trzech niepołączonych ze sobą podobszarów. Podobszary cechują się szczególną
koncentracją negatywnych zjawisk, na których z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju
lokalnego, gmina powinna prowadzić rewitalizację.
Szczegółowa prezentacja wytypowanych wskaźników, zarówno jakościowych jak
i ilościowych

-

odnoszących

zastaną

sytuację

do

kontekstu

całej

gminy (wraz

z wyznaczeniem tzw. średniej dla gminy) oraz wartości referencyjnych dla województwa
podkarpackiego zgodnie z Instrukcją znajduje się w rozdziale V. „Wyznaczenie obszaru
zdegradowanego w gminie Świlcza”.

V.

WYZNACZENIE OBSZARU ZDEGRADOWANEGO W GMINIE ŚWILCZA
5.1.

Wskaźniki zjawisk kryzysowych
Sfera społeczna
Kategoria – Demografia

1. Ludność w wieku poprodukcyjnym w stosunku do ludności w wieku produkcyjnym
według faktycznego miejsca zamieszkania
dane źródłowe: Urząd Gminy Świlcza, rok bazowy: 2014
wartość referencyjna: 27,9%
metodologia wyznaczania wskaźnika:
 syntetycznego degradacji gminy: wskaźnik wyliczono jako iloraz liczby osób
w wieku poprodukcyjnym gminy i liczby osób w wieku produkcyjnym Gminy,
pomnożony przez 100%
Wsk.deg. = (Lopop/ Lopg)*100%

51 | S t r o n a

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY ŚWILCZA NA LATA 2015-2025

 degradacji dla poszczególnych jednostek: wskaźnik wyliczono jako iloraz liczby
osób w wieku poprodukcyjnym jednostki i liczby osób w wieku produkcyjnym
jednostki, pomnożony przez 100%
Wsk.deg.jedn. = (Lopop/Loprs)*100%
2. Saldo migracji na pobyt stały w przeliczeniu na 100 osób według faktycznego miejsca
zamieszkania
dane źródłowe: Urząd Gminy Świlcza, rok bazowy: 2014
wartość referencyjna: -0,11
metodologia wyznaczania wskaźnika:
 syntetycznego degradacji gminy: wskaźnik wyliczono jako iloraz, iloczynu różnicy
między liczbą zameldowań, a liczbą wymeldowań pomnożony przez 100, i liczby
mieszkańców Gminy
Wsk.deg. = ((Lzam – Lwym)*100)/ Lmg
 degradacji dla poszczególnych jednostek: wskaźnik wyliczono jako iloraz, iloczynu
różnicy między liczbą zameldowań, a liczbą wymeldowań w jednostce przestrzennofunkcjonalnej pomnożony przez 100 i liczby mieszkańców jednostki
Wsk.deg.jedn. = ((Lzam – Lwym)*100)/ Lmj
3. Przyrost naturalny w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania
dane źródłowe: Urząd Gminy Świlcza, rok bazowy: 2014
wartość referencyjna: 0,075
metodologia wyznaczania wskaźnika:
 syntetycznego degradacji gminy: wskaźnik wyliczono jako iloraz iloczynu różnicy
między liczbą urodzeń żywych w gminie, a liczbą zgonów w gminie pomnożony przez
100, i liczby mieszkańców gminy
Wsk.deg. = ((Lużg – Lzg)*100)/ lmg
 degradacji dla poszczególnych jednostki: wskaźnik wyliczono jako iloraz iloczynu
różnicy między liczbą urodzeń żywych w jednostce, a liczbą zgonów w jednostce
pomnożony przez 100 i liczby mieszkańców jednostki
Wsk.deg.jedn. = ((Lużm – Lzm)*100)/ Lmj
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Kategoria – Pomoc społeczna
4. Liczba osób korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 osób
wg miejsca zamieszkania
dane źródłowe: Urząd Gminy Świlcza, rok bazowy: 2014
wartość referencyjna: 6,1
metodologia wyznaczania wskaźnika:
 syntetycznego degradacji gminy: wskaźnik wyliczono jako iloraz iloczynu liczby
osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej w gminie pomnożony przez 100
i liczby mieszkańców gminy
Wsk.deg.=(Lz*100)/Lmg
 degradacji dla poszczególnych miejscowości: wskaźnik wyliczono jako iloraz
iloczynu liczby osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej w jednostce
pomnożony przez 100 i liczby mieszkańców jednostki
Wsk.deg.jedn.=(Lz*100)/Lmj
5. Korzystający ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu niepełnosprawności
w przeliczeniu na 100 osób wg miejsca zamieszkania
dane źródłowe: Urząd Gminy Świlcza, rok bazowy: 2014
wartość referencyjna: 3,16
metodologia wyznaczania wskaźnika:
 syntetycznego degradacji gminy: wskaźnik wyliczono jako iloraz iloczynu liczby
osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu niepełnosprawności
w gminie pomnożony przez 100 i liczby mieszkańców gminy
Wsk.deg.=(Lz*100)/Lmg
 degradacji dla poszczególnych miejscowości: wskaźnik wyliczono jako iloraz
iloczynu liczby osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu
niepełnosprawności w jednostce pomnożony przez 100 i liczby mieszkańców
jednostki
Wsk.deg.jedn.=(Lz*100)/Lmj
Kategoria – Edukacja
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6. Wyniki egzaminów 6-klasisty
dane źródłowe: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, rok bazowy: 2014
wartość referencyjna: 67,7%
Kategoria – Integracja społeczna
7. Liczba organizacji pozarządowych na 100 osób wg miejsca zamieszkania
dane źródłowe: baza NGO, rok bazowy: 2013
wartość referencyjna: 0,33
metodologia wyznaczania wskaźnika:
 syntetycznego degradacji gminy: wskaźnik wyliczono jako iloraz iloczynu liczby
organizacji pozarządowych w gminie pomnożony przez 100 i liczby mieszkańców
gminy
Wsk.deg.=(Lop*100)/Lmg
 degradacji dla poszczególnych miejscowości: wskaźnik wyliczono jako iloraz liczby
organizacji pozarządowych w jednostce pomnożony przez 100 i liczby mieszkańców
jednostki
Wsk.deg.jedn.= (Lopm*100)/lmj
8. Frekwencja w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu
terytorialnego: rady gminy, na terenie województwa podkarpackiego
dane źródłowe: Państwowa Komisja Wyborcza, rok bazowy: 2014
wartość referencyjna: 43,85%
metodologia wyznaczania wskaźnika:
 syntetycznego degradacji gminy: wskaźnik wyliczono jako iloczyn ilorazu udziału
osób w głosowaniu podzielony przez liczbę wyborców i liczby 100
Wsk.deg.=(Log/Lwyb)*100
 wskaźnika degradacji dla poszczególnych jednostkach: wskaźnik wyliczono jako
iloczyn ilorazu udziału osób w głosowaniu w jednostki podzielony przez liczbę
wyborców w jednostce i liczby 100
Wska.deg.jedn.= (Logj/Lwybj)*100
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Kategoria - Bezpieczeństwo publiczne
9. Liczba stwierdzonych przestępstw ogółem w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego
miejsca zamieszkania
dane źródłowe: Komenda Miejska Policji w Rzeszowie, rok bazowy: 2014
wartość referencyjna: 1,32
metodologia wyznaczania wskaźnika:
 syntetycznego degradacji gminy: wskaźnik wyliczono jako iloczyn ilorazu liczby
przestępstw w gminie pomnożony przez 100 i liczby mieszkańców gminy
Wsk.deg.=(Lp*100)/Lmg
 degradacji dla poszczególnych jednostki: wskaźnik wyliczono jako iloczyn ilorazu
liczby przestępstw w jednostce pomnożony przez 100 i liczby mieszkańców jednostki
Wska.deg.jedn.= (Lp*100)/lmj

Sfera gospodarcza
Kategoria – Rynek pracy

10. Liczba długotrwale bezrobotnych w % bezrobotnych ogółem
dane źródłowe: Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie, rok bazowy: 2014 r.
metodologia wyznaczania wskaźnika:
wartość referencyjna: 61,50%
 syntetycznego degradacji gmin: wskaźnik wyliczono jako iloraz iloczynu udziału
długotrwale bezrobotnych w % bezrobotnych ogółem w liczbie ludności w wieku
produkcyjnym pomnożony przez 100% i liczby mieszkańców gminy
Wsk.deg.=(Ldbz*100%)/Lbmg
 degradacji dla poszczególnych jednostek: wskaźnik wyliczono jako iloraz iloczynu
udziału długotrwale bezrobotnych w % bezrobotnych ogółem w liczbie ludności w
wieku produkcyjnym w jednostce pomnożony przez 100% i liczby mieszkańców
jednostki
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Wsk.deg.jedn.=(Ldbz*100%)/Lbj
11. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wg
miejsca zamieszkania
dane źródłowe: Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie, rok bazowy: 2014
wartość referencyjna: 10,2%
metodologia wyznaczania wskaźnika:
 syntetycznego degradacji gmin: wskaźnik wyliczono jako iloraz iloczynu udziału
bezrobotnych zarejestrowanych ogółem w liczbie ludności w wieku produkcyjnym
pomnożony przez 100% i liczby mieszkańców gminy
Wsk.deg.=(Lobz*100%)/Lbmg
 degradacji dla poszczególnych jednostek: wskaźnik wyliczono jako iloraz iloczynu
udziału bezrobotnych zarejestrowanych ogółem w liczbie ludności w wieku
produkcyjnym w jednostce pomnożony przez 100% i liczby mieszkańców jednostki
Wsk.deg.jedn.=(Lobz*100%)/Lbj
Kategoria – Podmioty gospodarcze

12. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON
w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania - ogółem
dane źródłowe: Urząd Gminy Świlcza, rok bazowy: 2014 r.
wskaźnik referencyjny: 7,6
metodologia wyznaczania wskaźnika:
 syntetycznego degradacji gminy: wskaźnik wyliczono jako iloraz iloczynu liczby
zarejestrowanych podmiotów gospodarczych pomnożony przez 100 i liczby
mieszkańców gminy
Wsk.deg.=(Lzpg*100)/Lmg
 degradacji dla poszczególnych miejscowości: wskaźnik wyliczono jako iloraz liczby
zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w jednostce pomnożony przez 100 i
liczby mieszkańców jednostki
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Wska.deg.jedn.= (lzpg*100)/lmj
13. Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON
w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania – ogółem
dane źródłowe: Urząd Gminy Świlcza, rok bazowy: 2014 r.
wskaźnik referencyjny: 0,7
metodologia wyznaczania wskaźnika:
 syntetycznego degradacji gminy: wskaźnik wyliczono jako iloraz iloczynu liczby
nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych pomnożony przez 100 i liczby
mieszkańców gminy
Wsk.deg.=(Lnzpg*100)/Lmg
 degradacji dla poszczególnych miejscowości: wskaźnik wyliczono jako iloraz liczby
nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w jednostce pomnożony przez 100
i liczby mieszkańców jednostki
Wska.deg.jedn.= (lnzpg*100)/lmj
Sfera środowiskowa
Kategoria – Ochrona środowiska
14. Odsetek ludności korzystającej z sieci wodociągowej
dane źródłowe: Urząd Gminy Świlcza, rok bazowy: 2014 r.
wskaźnik referencyjny: 80,2
metodologia wyznaczania wskaźnika:
 syntetycznego degradacji gminy: wskaźnik wyliczono jako iloraz iloczynu liczby
ludności korzystającej z sieci wodociągowej pomnożony przez 100 i liczby
mieszkańców gminy
Wsk.deg.=(Lksw*100)/Lmg
 degradacji dla poszczególnych miejscowości: wskaźnik wyliczono jako iloraz liczby
ludności korzystającej z sieci wodociągowej w jednostce pomnożony przez 100
i liczby mieszkańców jednostki
Wska.deg.jedn.= (Lksw*100)/lmj
57 | S t r o n a

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY ŚWILCZA NA LATA 2015-2025

15. Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacynej
dane źródłowe: Urząd Gminy Świlcza, rok bazowy: 2014 r.
wskaźnik referencyjny: 68,7
metodologia wyznaczania wskaźnika:
 syntetycznego degradacji gminy: wskaźnik wyliczono jako iloraz iloczynu liczby
ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej pomnożony przez 100 i liczby
mieszkańców gminy
Wsk.deg.=(Lksk*100)/Lmg
 degradacji dla poszczególnych miejscowości: wskaźnik wyliczono jako iloraz liczby
ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej w jednostce pomnożony przez 100
i liczby mieszkańców jednostki
Wska.deg.jedn.= (Lksk*100)/lmj
5.2.

Obszar zdegradowany gminy Świlcza

Podstawową kategorią wyznaczenia obszaru, jako kryzysowego i wskazania go do
objęcia działaniami z zakresu rewitalizacji są wartości mniej korzystne od średniej dla całej
Gminy, dla których w tabelach przyjęto wartość 1. W niniejszym rozdziale zaprezentowano
wyniki analizy porównawczej obszarów problemowych.
Porównania dokonano przede wszystkim w oparciu o wskaźniki określone w Ustawie
o rewitalizacji (art. 10) oraz wskaźniki określone przez Instrukcję przygotowywania
programów rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
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Tab. 23. Analiza porównawcza wskaźników w kategorii demografia i bezpieczeństwo publiczne
Demografia

Sołectwo

Błędowa Zgłobieńska
Bratkowice
Dąbrowa
Mrowla
Rudna Wielka
Świlcza
Trzciana
Woliczka
GMINA Świlcza

Liczba
ludności

552
4697
1046
1442
1517
3393
2585
515
15747

wartość referencyjna dla
województwa podkarpackiego

Ludność w wieku
poprodukcyjnym w
stosunku do ludności
w wieku produkcyjnym wg
faktycznego miejsca
zamieszkania
20,96%
22,87%
22,35%
26,78%
25,11%
31,24%
20,32%
29,45%
24,89%
27,9%
wartość powyżej
referencyjnej

0
0
0
0
0
1
0
1

Saldo migracji na pobyt
stały w przeliczeniu na
100 osób wg faktycznego
miejsca zamieszkania

-1,99
0,02
0,10
0,62
0,86
0,53
0,74
0,39

1
0
0
0
0
0
0
0

0,16
-0,11
wartość poniżej
referencyjnej

Przyrost naturalny na
100 osób wg
faktycznego miejsca
zamieszkania

-0,18
0,32
0,10
0,07
-0,20
0,15
-0,46
-0,39

1
0
0
0
1
0
1
1

-0,07
0,07
wartość poniżej
referencyjnej

Bezpieczeństwo
publiczne
Liczba
stwierdzonych
przestępstw
ogółem w
przeliczeniu na
100 osób wg
faktycznego
miejsca
zamieszkania
0
0,36
0
0,57
1
1,05
0
0,62
0
0,92
1
1,36
0
0,66
0
0,58
0,76
1,32
wartość powyżej
referencyjnej
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Tab. 24. Analiza porównawcza wskaźników w kategoriach pomoc społeczna, integracja społeczna i edukacja
Pomoc społeczna

Sołectwo

Integracja społeczna

Korzystający ze
świadczeń pomocy
społecznej
Liczba Liczba osób korzystająca
ze
świadczeń
z
pomocy
z tytułu
ludności
społecznej w
niepełnosprawności w
przeliczeniu na 100 osób
przeliczeniu na 100
wg miejsca zamieszkania
osób wg miejsca
zamieszkania

Błędowa
552
Zgłobieńska
Bratkowice
4697
Dąbrowa
1046
Mrowla
1442
Rudna Wielka
1517
Świlcza
3393
Trzciana
2585
Woliczka
515
GMINA
15747
Świlcza
wartość referencyjna dla
województwa
podkarpackiego

Liczba organizacji
pozarządowych na 100
osób wg miejsca
zamieszkania

Edukacja

Frekwencja
w wyborach do
organów jednostek
samorządu
terytorialnego: rady
gminy

Wyniki
egzaminów VIklasisty [%]

8,88

1

2,54

0

0,36

0

59,68%

0

78,00

0

5,07
4,02
4,85
5,47
3,92
5,57
5,83

0
0
0
0
0
0
0

1,77
1,34
2,15
1,52
0,77
1,39
1,36

0
0
0
0
0
0
0

0,13
0,29
0,28
0,13
0,32
0,27
0,58

1
1
1
1
1
1
0

53,82%
57,98%
54,97%
57,39%
51,95%
53,19%
68,79%

0
0
0
0
0
0
0

68,47
78,00
62,20
64,20
74,10
76,00
74,10

0
0
1
1
0
0
0

5,45

1,6

0,3

57,22%

71,88%

6,10
wartość powyżej
referencyjnej

3,16
wartość powyżej
referencyjnej

0,33
wartość poniżej
referencyjnej

50,87%
wartość poniżej
referencyjnej

67,7
wartość poniżej
referencyjnej
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Tab. 25. Analiza porównawcza wskaźników w kategoriach rynek pracy i podmioty gospodarcze
Rynek pracy

Sołectwo

Liczba
ludności

Błędowa Zgłobieńska
Bratkowice
Dąbrowa
Mrowla
Rudna Wielka
Świlcza
Trzciana
Woliczka
GMINA Świlcza

552
4697
1046
1442
1517
3393
2585
515
15747

wartość referencyjna dla
województwa podkarpackiego

Udział długotrwale
bezrobotnych w %
bezrobotnych ogółem

68,3%
1
56,7%
0
50,0%
0
56,0%
0
59,2%
0
58,4%
0
54,5%
0
70,6%
1
59,2%
61,5%
wartość powyżej
referencyjnej

Podmioty gospodarcze

Udział bezrobotnych
zarejestrowanych w liczbie ludności
w wieku produkcyjnym wg miejsca
zamieszkania

11,6%
10,1%
7,9%
9,5%
8,0%
9,3%
7,9%
5,5%

1
0
0
0
0
0
0
0
8,7
10,2%

wartość powyżej referencyjnej

Liczba
zarejestrowanych
podmiotów
gospodarczych
w rejestrze
REGON w
przeliczeniu na
100 osób wg
faktycznego
miejsca
zamieszkania ogółem
1
4,9
1
4,6
1
4,6
1
6,0
0
8,6
0
8,7
1
7,5
0
6,6
6,4
7,6
wartość poniżej
referencyjnej

Liczba nowo
zarejestrowanych
podmiotów
gospodarczych w
rejestrze REGON
w przeliczeniu na
100 osób wg
faktycznego
miejsca
zamieszkania ogółem
0,7
0,6
0,6
0,6
1,1
0,7
0,5
0,2

1
0
0
0
0
0
0
0

0,6
0,6
wartość poniżej
referencyjnej
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Tab. 26. Analiza porównawcza wskaźników w kategorii ochrona środowiska
Ochrona środowiska
Sołectwo

Liczba ludności

Błędowa Zgłobieńska
552
Bratkowice
4697
Dąbrowa
1046
Mrowla
1442
Rudna Wielka
1517
Świlcza
3393
Trzciana
2585
Woliczka
515
GMINA Świlcza
15747
wartość referencyjna dla województwa
podkarpackiego

Odsetek ludności korzystającej z sieci
wodociągowej
51,8
80,3
64,2
60,4
62,5
67,4
63,1
80,8

1
0
1
1
1
1
1
0

76,1
80,2
wartość poniżej referencyjnej

Odsetek ludności korzystającej z sieci
kanalizacyjnej
40,2
67,8
56,9
40,8
56,5
59,4
55,4
62,9

1
1
1
1
1
1
1
1

63,6
68,7
wartość poniżej referencyjnej
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W sferze społecznej, w kategorii demografia wyróżniono trzy wskaźniki: ludność
w wieku poprodukcyjnym w stosunku do ludności w wieku produkcyjnym, saldo migracji na
pobyt stały na 100 osób wg miejsca zamieszkania oraz wartość przyrostu naturalnego
w przeliczeniu 100 osób wg miejsca zamieszkania. Za miejsce zameldowania przyjęto
odpowiednie sołectwo.
Najmniejszą liczbę osób w wieku poprodukcyjnym w relacji do osób w wieku
produkcyjnym stwierdzono w Trzcianie (20,32%). Oznacza to, że sołectwo zamieszkiwane
jest przez osoby młode, społeczeństwo jest w wieku rozwojowym i nie jest zdominowane
przez osoby starsze. Kryzysowa sytuacja dotyczy natomiast sołectw: Świlcza, gdzie wskaźnik
ten jest równy 32,24%, oraz Woliczka, gdzie wskaźnik jest równy 29,45% i tym samym są
one wyższe od wartości średniej wskaźnika dla gminy oraz wartości referencyjnych dla
województwa podkarpackiego.
Strukturę demograficzną gminy Świlcza prezentuje również wskaźnik: Saldo migracji
na pobyt stały w przeliczeniu na 100 mieszkańców wg faktycznego miejsca zamieszkania.
Saldo migracji wskazuje różnicę pomiędzy ilością zameldowań a wymeldowań z Gminy na
pobyt stały. Najkorzystniej w tym względzie wygląda sytuacja w sołectwie Rudna Wielka,
gdzie wskaźnik osiąga najwyższą wartość - 0,86, zaś sytuacja kryzysowa ma miejsce
w sołectwie Błędowa Zgłobieńska, gdzie wskaźnik przyjmuje wartość mniej korzystną (-1,99)
zarówno w odniesieniu do średniej wartości dla Gminy jak i dla wartości referencyjnej dla
województwa podkarpackiego.
Stan kryzysowy w sferze społecznej w gminie Świlcza zbadano również za pomocą
wskaźnika przyrostu naturalnego. Największa liczba urodzeń na 100 osób wg miejsca
zamieszkania występuje w

Bratkowicach

(0,32). Najmniejsze wartości

występują

w sołectwach, które wykazują ujemny przyrost naturalny - są to Trzciana (-0,46), Woliczka
(-0,39), Rudna Wielka (-0,20) oraz Błędowa Zgłobieńska (-0,18), jednocześnie przewyższając
wartość średnią dla gminy (-0,07), oraz wartość referencyjną dla województwa
podkarpackiego (-0,07).
Kolejną kategorią w sferze społecznej jest pomoc społeczna, w której wzięto pod uwagę
wskaźnik – liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w przeliczeniu na
100 osób wg miejsca zamieszkania. Najwięcej osób korzystających z tego rodzaju pomocy
notuje się w Błędowej Zgłobieńskiej, gdzie na 100 osób ponad 8,88 kwalifikuje się do
pobierania świadczeń. Wartość ta jest wyższa niż średni wskaźnik dla gminy, co może
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świadczyć o złym statusie społeczeństwa i kryzysie w tej sferze. Najmniej osób (3,92)
korzysta z pomocy materialnej w miejscowości Świlcza. Wskaźnik dla tego sołectwa jest
znacznie niższy niż wartość dla gminy. Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy
społecznej z tytułu niepełnosprawności w Gminie Świlcza (1,6) jest niższa niż wartość
referencyjna dla województwa podkarpackiego, która wynosi 3,16. Również w żadnym
z sołectw nie stwierdzono przekroczenia wartości referencyjnej.
Na stan kryzysowy w sferze społecznej wpływać może również liczba stwierdzonych
przestępstw. Choć średnia liczba przestępstw w Gminie (0,76) jest niższa od wartości
referencyjnej dla województwa podkarpackiego (1,32), to w sołectwie Świlcza (1,36) jest ona
wyższa od wartości referencyjnej. Najmniejsza liczba przestępstw odnotowana została
w sołectwie Błędowa Zgłobieńska i wynosi ona 0,36 przestępstw na 100 mieszkańców.
Dla ukazania stanu edukacji wykorzystano wyniki sprawdzianu szóstoklasisty.
Najlepsze wyniki (78,0%) uzyskali uczniowie z Błędowej Zgłobieńskiej i Dąbrowy.
Najsłabiej wypadli na egzaminie szóstoklasiści z Rudnej Wielkiej (64,2%) oraz Mrowli
(62,2%) osiągając wynik niższy niż wartość referencyjna dla województwa podkarpackiego
(67,7%).
Obszar integracji społecznej opisuje liczba organizacji pozarządowych na 100 osób wg
siedziby oraz frekwencja w wyborach.
Najwięcej organizacji pozarządowych zlokalizowanych jest w Woliczce (0,58)
i Błędowej Zgłobieńskiej (0,36). Najmniejsza aktywność w tym zakresie występuje
w Bratkowicacch i Rudnej Wielkiej (0,13 - wartość wskaźnika niższa od wartości
referencyjnej dla województwa podkarpackiego). W pozostałych sołectwach wartości
wskaźników są również niższe od wartości referencyjnej.
Frekwencja wyborcza w Gminie Świlcza była wyższa niż w województwie
podkarpackim. W żadnym z sołectw nie stwierdzono frekwencji niższej od wartości
referencyjnej.
Kategoria rynku pracy na terenie gminy została opracowana w oparciu o dwa wskaźniki
– udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wg
miejsca zamieszkania oraz udział długotrwale bezrobotnych w % bezrobotnych ogółem.
Największą liczbę osób bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym zamieszkuje
sołectwo Błędowa Zgłobieńska, wskaźnik ten przyjął tam wartość (11,6), który jest wyższy
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od średniej wartości dla gminy (8,7) i wartości referencyjnej dla województwa
podkarpackiego (10,2). Problem ten w najmniejszym natężeniu występuje w sołectwie
Woliczka (5,5). Udział bezrobotnych w % bezrobotnych ogółem jest wyższy od wartości
referencyjnej (61,5%) w sołectwach Błędowa Zgłobieńska (68,3%) oraz Woliczka (70,6%).
W sołectwie Dąbrowa wskaźnik ten przyjmuje najniższą wartość (50,0%).
Kategoria ochrona środowiska została opracowana w oparciu o dwa wskaźniki - odsetek
ludności korzystającej z sieci wodociągowej i odsetek ludności korzystającej z sieci
kanalizacyjnej. Średni odsetek ludności korzystającej z sieci wodociągowej w Gminie
wynosił 76,1 i jest niższy niż wartość referencyjna dla województwa podkarpackiego.
Spośród wszystkich sołectw największy odsetek korzystających z sieci wodociągowej jest
w sołectwach Bratkowice (80,3) oraz Woliczka (80,8). W pozostałych sołectwach wartości te
są niższe niż wartość referencyjna. Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej
w Gminie (63,6) oraz we wszystkich sołectwach jest niższy od wartości referencyjnej dla
województwa podkarpackiego (68,7).
Kolejnym ważnym wskaźnikiem branym pod uwagę przy opisie sytuacji gospodarczej
na terenie gminy jest liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON
na 100 osób wg miejsca zamieszkania. Najwięcej podmiotów jest zarejestrowanych
w sołectwie Świlcza (8,7). Na wartość wskaźnika ma wpływ pełnienie przez sołectwo funkcji
siedziby Gminy Świlcza. Odwrotna sytuacja kształtuje się w Bratkowicach i Dąbrowie, gdzie
zarejestrowane są jedynie 4,6 przedsiębiorstwa na 100 mieszkańców. Największa ilość nowo
zarejestrowanych podmiotów gospodarczych jest w Rudnej Wielkiej (1,1), zaś najniższa
w Trzcianie (0,5) i Woliczce (0,2)
Zgodnie z przyjętą metodologią, obszar zdegradowany to obszar, dla którego suma
wszystkich wskaźników wynosi ≥ 5 pkt (tabela 5). Na terenie Gminy Świlcza obszar
zdegradowany tworzą podobszary, które częściowo posiadają wspólne granice. Są to
następujące jednostki funkcjonalno-przestrzenne (sołectwa):
1) Błędowa Zgłobieńska
2) Dąbrowa
3) Mrowla
4) Rudna Wielka
5) Świlcza
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Obszar zdegradowany łącznie zajmuje powierzchnię 4 537,5 ha, co stanowi 44,23%
całkowitej powierzchni Gminy oraz zamieszkiwany jest przez 7950 osób, co stanowi 50,48%
ogółu mieszkańców Gminy.
Analizując zjawiska kryzysowe w gminie na podstawie wskazanych w Ustawie z dnia
9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz biorąc pod uwagę, iż obszar zdegradowany to
obszar, w którym występuje ponadto co najmniej jeden z negatywnych wskaźników
gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych czy technicznych oraz Wytyczne Instytucji
Zarządzającej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego tj. Instrukcję
przygotowywania programów rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego
programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, wskazujące, iż
w ramach RPO WP 2014-2020 mogą zostać wsparte obszary rewitalizacji, dla których skalę
negatywnych zjawisk w sferze społecznej i pozostałych opisują mierniki (minimum
4 z wymienionych wskaźników w Instrukcji), dla których wartości są mniej korzystne niż
wartości referencyjne dla województwa podkarpackiego.

66 | S t r o n a

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY ŚWILCZA NA LATA 2015-2025

Sołectwo

Błędowa
Zgłobieńska
Bratkowice
Dąbrowa
Mrowla
Rudna Wielka
Świlcza
Trzciana
Woliczka

Bezpieczeństw Pomoc Integracja
Edukacja
o publiczne społeczna społeczna

Liczba
ludności

Demografia

552

2

0

1

0

4697
1046
1442
1517
3393
2585
515

0
0
0
1
1
0
1

0
1
0
0
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1

Rynek
pracy

Podmioty
gospodarcze

Ochrona
środowiska

SUMA

Tab. 27. Analiza porównawcza wskaźników w wszystkich kategoriach wyznaczająca obszar zdegradowany Gminy Świlcza

0

2

2

2

8

0
0
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1

1
1
1
0
0
1
0

1
2
2
2
2
2
1

3
5
5
5
5
4
4

67 | S t r o n a

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY ŚWILCZA NA LATA 2015-2025

5.3.

Diagnoza problemów w gminie na podstawie badań ankietowych
mieszkańców

W dniach 15 lipca 2016 r. do dnia 16 sierpnia 2016 roku zostały przeprowadzone
konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji. Celem konsultacji było zapewnienie udziału mieszkańców oraz poznanie ich
opinii i oczekiwań odnośnie planowanego procesu rewitalizacji.
Ankiety do uzupełnienia zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy
w Świlczy, a także Biuletynie Informacji Publicznej. Rozdysponowywane były też wśród
mieszkańców

Gminy.

Znajdowały

się

również

w

siedzibie

Urzędu

Gminy

Świlcza.
Pytania znajdujące się na ankiecie:


Proszę wskazać co Pani/Pana zdaniem stanowi o atrakcyjności Gminy?



Czy Pana(i) zdaniem Gmina Świlcza potrzebuje rozwoju gospodarczego, społecznego
i

przestrzenno-środowiskowego

poprzez

realizację

działań

w zakresie rewitalizacji?


Wstępnie wskazano obszary, które mogą zostać poddane procesowi rewitalizacji. Czy
uważa Pan(i), że obszary te powinny być poddane rewitalizacji? Jaki inny/dodatkowy
obszar by Pan(i) zaproponował(a)?



Dlaczego Pana(i) zdaniem ten obszar Gminy jest zdegradowany?



Jakie problemy ekonomiczne, na wskazanym obszarze, chciałby Pan(i) rozwiązać w
procesie rewitalizacji?



Jakie problemy społeczne, na wskazanym obszarze, chciałby Pan(i) rozwiązać
w procesie rewitalizacji?



Jakie problemy związane z jakością życia, na wskazanym obszarze, chciałby Pan(i)
rozwiązać w procesie rewitalizacji?



Jakie przedsięwzięcia/ inwestycje/ projekty widziałby Pan(i), aby zrealizować
w ramach programu rewitalizacji?

Po zakończonych konsultacjach otrzymano 305 wypełnionych ankiet. Osoby które wzięły
udział w ankietyzacji najczęściej wymieniały walory przyrodnicze jako największą
atrakcyjność Gminy.
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Atrakcyjność Gminy wg respondentów
19%

walory przyrodnicze

37%
walory historyczne
oferta turystyczna
oferta kulturalna

atrakcyjność dla inwestorów

25%

3%
12%

infrastruktura

4%

Zdecydowana większość osób ankietowanych uważa, iż Gmina Świlcza zdecydowanie
potrzebuje rozwoju gospodarczego, społecznego i przestrzenno środowiskowego poprzez
realizację działań w zakresie rewitalizacji.

Czy gmina potrzebuje działań w zakresie rewitalizacji?
250

235

200
150
100

63

50

4

0

Raczej NIE

Zdecydowanie NIE

0
Zdecydowanie TAK

Raczej TAK

Najczęściej wybieranym obszarem zdegradowanym proponowanym do rewitalizacji
była miejscowość Błędowa Zgłobieńska. Wśród obszarów innych niż wstępnie proponowane
w ankiecie pojawiały się takie miejscowości jak Rudna Wielka i Dąbrowa.

69 | S t r o n a

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY ŚWILCZA NA LATA 2015-2025

Jakie obszary wymagają rewitalizacji?
Błędowa Zgłobieńska

Bratkowice

Mrowla

Świlcza

Trzciana

inne

7%
15%
39%

11%

16%

12%

Ankietowani uważają, iż największą przyczyną degradacji obszarów jest brak lub
mała ilość miejsc pracy, przestępczość, niska aktywność mieszkańców, słaby rozwój handlu i
usług oraz słabo rozwinięta baza turystyczna i rekreacyjno-wypoczynkowa.

Dlaczego ten obszar gminy jest zdegradowany?
4%

3%

5%

zanieczyszczone środowisko

5%

patologie społeczne

1%
16%

przestępczość
mało lub brak miejsc pracy

23%

małe zasoby mieszkaniowe
niska aktywność mieszkańców

12%

słaby rozwój handlu i usług

3%
14%

14%

słabo rozwinięta baza turystyczna i
rekreacyjno - wypoczynkowa
zły stan dróg i komunikacji
zły stan zabytków

inne
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Osoby ankietowane uważają, że największym problemem ekonomicznym który należy
rozwiązać w drodze rewitalizacji jest brak miejsc pracy, brak lub zbyt mała ilość połączeń
komunikacyjnych z innymi ośrodkami oraz niewielka ilość (mała aktywność) małych
i średnich przedsiębiorstw.

Problemy ekonomiczne
0

100

200
241

brak miejsc pracy
121

słaby rozwój handlu
brak lub zbyt mała ilość połączeń komunikacyjnych z
innymi ośrodkami

142

brak lub zła jakość terenów inwestycyjnych

96

zła gospodarka odpadami, ściekami

15

niewystarczająca ilość i niski standard mieszkań

16

52

zły stan zabytków

niewielka ilość (mała aktywność) małych i średnich
przedsiębiorstw

136

brak wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw
inne

300

91
19

Wśród problemów społecznych które należy rozwiązać w procesie rewitalizacji
ankietowani wymieniają głównie bezrobocie i emigrację z Gminy młodych i dobrze
wykształconych osób, a także chuligaństwo i alkoholizm.
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Jakie problemy społeczne należy rozwiązać w rozwiązać w procesie
rewitalizacji?
0

100

200

300

przestępczość

11
bezrobocie

242
63

bieda

100

alkoholizm
21

przemoc w rodzinie
8
narkomania

75

mało organizacji pozarządowych
39
przestępczość młodocianych

102

chuligaństwo
40

utrudniony dostęp społeczeństwa do dobrych szkół
niedobór instytucji/organizacji pomagających w
znalezieniu pracy (przekwalifikowanie, szkolenia)

niewystarczający lub brak dostępu do nowoczesnej
technologii (komputer, Internet)

95

29

emigracja z Gminy młodych i dobrze wykształconych osób

160

inne
17

Ankietowane osoby uważają iż największym problemem wpływającym na jakość
życia mieszkańców, który należy rozwiązać w procesie rewitalizacji, jest brak lub słaba
aktywność ośrodków kulturalno-rekreacyjnych i sportowych w pobliżu miejsca zamieszkania,
brak instytucji/ organizacji integrujących mieszkańców Gminy oraz zły stan nawierzchni
dróg.
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Problemy związane z jakością życia
0

20

40

60

80

100 120 140 160 180

zły stan estetyczny otoczenia

106

brak lub słaba aktywność ośrodków kulturalno rekreacyjnych i sportowych w pobliżu miejsca
zamieszkania

171

zły stan infrastruktury wokół budynków publicznych

94

brak instytucji, organizacji integrujących
mieszkańców Gminy

122

niewystarczająca oferta zagospodarowania czasu dla
osób starszych (seniorów)

110

zły stan nawierzchni dróg

114

słaby przepływ informacji w sprawach dotyczących
najbliższego otoczenia zamieszkania

63

brak poczucia bezpieczeństwa w okolicy
zamieszkania

27

słaba samoorganizacja społeczna i współpraca
między mieszkańcami, a władzami publicznymi
niewystarczający poziom skanalizowania i
zwodociągowania Gminy
inne

Osoby

ankietowane

również

86

9

20

przedstawiały

własne

propozycje

dotyczące

przedsięwzięć/ inwestycji/ projektów inwestycyjnych i społecznych, które należałoby
zrealizować w ramach programu rewitalizacji.
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Inwestycyjne:


Miejsca noclegowe przy polach golfowych,



Budowa drogi Bratkowice-Poręby,



Ścieżka rowerowa łącząca Bratkowice z Trzcianą, Mrowlę z Rudną Wielką, ścieżka w
Bratkowicach do lasu,



Uzbrojenie działek w Bratkowicach nad rzeką,



Rewitalizacja dworku i parku Dębskich w Rudnej Wielkiej,



Zorganizowanie publicznych miejsc wypoczynku np. parki, ławeczki, place zabaw z
ogrodzeniem,



Aquapark,



Stworzenie ścieżek rowerowych na terenie Gminy,



Scalenie działek,



Odrolnienie,



Przejęcie przez Gminę parku w Rudnej Wielkiej i udostępnienie mieszkańcom,



Wybudowanie

placówek

opieki

zdrowotnej:

szpitalu,

hospicjum

i

Z.O.L.

z parkingami,


Mały park i rabatki,



Budowa basenu odkrytego, ośrodka wypoczynkowego, ośrodka rehabilitacyjnego,



Siłownia na świeżym powietrzu,



Budowa większej ilości chodników na terenie Gminy,



Przebudowa domu ludowego,



Budowa stadionu sportowego wraz z zapleczem,



Zbiornik wodny,



Budowa obiektów kultury,



Uporządkowanie numeracji,



Gospodarka odpadami - odbiór śmieci,



Sklep wielkopowierzchniowy,



Teren rekreacyjno-wypoczynkowy,



Zagospodarowanie terenów zielonych na wypoczynek,



Alejki spacerowe,



Mini fontanny i mini barki,



Kryta pływalnia,



Świetlica dla młodzieży i starszych,
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Przywrócenie szkolnictwa na terenie wsi Błędowa Zgłobieńska,



Utworzenie klubu dla młodzieży z wyposażeniem: siłownia, kawiarenka internetowa,
gry itp.,



Przedszkole, żłobek,



Gospodarstwa agroturystyczne,



Zagospodarowanie budynku po byłej szkole,



Ośrodek zdrowia,



Utworzenie organizacji pozarządowych,



Zalew z plażą,



Klub do spotkań młodzieży, dyskoteka,



Zorganizowanie galerii dla zdolnych plastyków,



Budowa kąpieliska,



Klub, kino, kawiarnia,



Biblioteka i czytelnia,



Kapitalny remont Domu Ludowego,



Bar,



Stworzenie ośrodka zdrowia typu: lekarz ogólny, dentysta, fizjoterapia,



Rozbudowa placu wokół Domu Ludowego, remont Domu Ludowego,



Obiekty, pawilony handlowe,



Stadion sportowy z zapleczem w Rudnej Wielkiej,



Górka saneczkowa,



Dokończenie zespołu pałacowo-parkowego w Rudnie Wielkiej,



Park: zasadzenie drzew oraz stworzenie miejsc do siedzenia i spacerów,



Utworzenie organizacji pozarządowych w celu zaangażowania mieszkańców w
różnego typu spotkania i zebrania,



Przebudowa Domu Strażaka,



Park Dębskich jako ośrodek rekreacyjny,



Wkopanie kręgów i zasypanie rowów od kościoła w stronę myjni (poprawi to wygląd
i zwiększy ilość miejsc parkingowych),



Dom ludowy,



Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego; zagospodarowanie placu przy domu
strażaka na pomieszczenia przychodni lekarskiej, apteki, koła gospodyń wiejskich,



Remont pawilonu sportowego w Dębowie, budowa trybun na stadionie,
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Utworzenie organizacji porządkowych, które zajmowałyby się koszeniem fos,



Budowa dróg, chodników, odwodnień, rowów, wyregulowanie istniejących rowów,
remont dróg gminnych,



Doprowadzenie do stanu używalności zbiorniki wodne,



Spa,



Wyciąg narciarski,



Szlaki turystyczne,



Atrakcje dla dzieci wewnątrz budynku (kulki, zjeżdżalnie),



Utworzenie parku i ścieżek rowerowych na terenach dawnych pastwisk,



Pierwsza pomoc,



Budowa nowych stoisk handlu,



Zmiana

zagospodarowania

parkingu

między

Urzędem

Gminy,

a

szkołą

w Świlczy poprzez utworzenie parkingu podziemnego z większą ilością miejsc
postojowych oraz utworzenie placu na poziomie terenu jako przestrzeni publicznej
wyłączonej z ruchu kołowego z uwzględnieniem zieleni, oświetlenia i punktów
aktywności społecznej,


Utworzenie parkingu przy stacji PKP Świlcza, zwiększenie pojemności parkingu obok
Szkoły/

Poczty/

Gminy,

utworzenie

mini

parku

z

ławkami

w pobliżu Urzędu Gminy lub szkoły,


Świlcza: budowa parkingu przy stacji kolejowej, przeniesienie pomnika obok szkoły
w inne miejsce i zwiększenie miejsc parkingowych w tym miejscu, utworzenie miejsc
rekreacji, "planty",



Budowa sklepu spożywczego w Trzcianie innej sieci niż obecna,



Giełda wyrobów rzemieślniczych, przetwórnie, skup płodów rolnych z małych
gospodarstw,



Deptaki,



Komunikacja MPK,



Urządzenie ośrodka dla seniorów (dziennego pobytu),



Dokończenie budowy chodników przy starej drodze (gminna),



Utworzenie terenów inwestycyjnych dla firm przemysłowych i usługowych,



Dozbrojenie w media,



Dotacje dla przedsiębiorców,



Dopłaty do zatrudnianych osób,
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Biura dla małych firm za symboliczną lub niewygórowaną cenę.

Społeczne:


Stowarzyszenie aktywizujące bezrobotnych,



Aktywizacja osób starszych poprzez spotkania z ludźmi kultury i medycyny,



Zawody kolarskie na terenie Gminy,



Ulgi dla przedsiębiorców np. na wywóz śmieci,



Ulgi dla rodzin wielodzietnych na wywóz śmieci,



Staże dla bezrobotnych w Urzędzie Miasta, szkołach, przedszkolach,



Stworzenie inkubatorów przedsiębiorczości,



Uniwersytet Trzeciego Wieku,



Organizowanie spotkań kulturowych, koncertów,



Dni rzemiosła lokalnego,



Lokalne święta,



Koło gospodyń wiejskich,



Miejsca na codzienne spotkania mieszkańców,



Kiermasze świąteczne,



Klub seniora na wzór zachodni,



Wydarzenia integrujące mieszkańców: fitness, taniec, gimnastyka,



Kursy komputerowe dla osób starszych,



Imprezy okolicznościowe,



Święto ulicy,



Pokazy lotnicze,



Warsztaty kulturalne (garncarstwo, malarstwo, karaoke),



Aktywizacja bezrobotnych:

kosmetologia, fryzjerstwo, układanie kompozycji

kwiatowych, samoszkolenia dla osób chcących poszerzyć własne umiejętności,


Utworzenie nowych miejsc pracy,



Szkolenia: przekwalifikowanie zawodowe,



Kursy językowe,



Wsparcie przedsiębiorczości, pomoc przy starcie i rozwoju własnej działalności,



Promowanie gminy poprzez plenery malarsko-rzeźbiarskie,



Kółka dla dzieci,



Kursy/szkolenia zawodowe: spawalnicze, elektryczne, kosmetologia itp.,
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Warsztaty plastyczne dla dzieci,



Organizacja spotkań rozrywkowych, organizacja wycieczek, kółka zainteresowań,
rękodzieło artystyczne,



Wieczorki taneczne, kursy tańca (szkółki dla dzieci),



Szkolenia dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej,



Szkółka muzyczna przy Domie Strażaka w Świlczy,



Organizowanie wydarzeń kulturalno - historycznych,



Możliwość zatrudnienia dla bezrobotnych lub zmiany zawodu poprzez właściwe ich
ukierunkowanie,



VI.

Dni Bratkowic,

WYZNACZENIE OBSZARU REWITALIZACJI W GMINIE
ŚWILCZA
6.1.

Obszar rewitalizacji Gminy Świlcza

Obszar wyznaczony do rewitalizacji może stanowić, zgodnie z ustawą o rewitalizacji,
maksymalnie 20% obszaru gminy oraz być zamieszkały przez maksymalnie 30%
mieszkańców gminy.
Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów
zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na
rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie
i prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu
rewitalizacji.
Obszarami poddanymi rewitalizacji mogą być zamieszkałe tereny wcześniej określone
jako zdegradowane oraz niezamieszkałe tereny poprzemysłowe, w tym poportowe
i powydobywcze, tereny powojskowe albo pokolejowe, na których występują negatywne
zjawiska, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1-4 ustawy o rewitalizacji, które mogą wejść
w skład obszaru rewitalizacji wyłącznie w przypadku, gdy działania możliwe do
przeprowadzenia na tych terenach przyczynia się do przeciwdziałania negatywnym
zjawiskom społecznym, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o rewitalizacji.
Analizując zjawiska kryzysowe w sferze społecznej w gminie, biorąc pod uwagę, iż
obszar zdegradowany to obszar, w którym występuje ponadto co najmniej jeden
z negatywnych wskaźników gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych czy technicznych
oraz

Wytyczne

Instytucji

Zarządzającej

Urzędu

Marszałkowskiego

Województwa
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Podkarpackiego tj. Instrukcję przygotowywania programów rewitalizacji w zakresie wsparcia
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020, wskazujące, iż w ramach RPO WP 2014-2020 mogą zostać wsparte obszary
rewitalizacji, dla których skalę negatywnych zjawisk w sferze społecznej i pozostałych
opisują mierniki (minimum 4 z wymienionych w Instrukcji wskaźników), dla których
wartości są mniej korzystne niż wartości referencyjne dla województwa podkarpackiego, dla
gminy Świlcza obszary zdegradowane, wymagające rewitalizacji, znajdują się w sołectwach.
Wyznaczony obszar rewitalizacji składa się z 3 podobszarów, obejmujących tereny
zabudowane sołectw: Świlcza, Błędowa Zgłobieńska i Rudna Wielka. Na podobszarach tych
będą prowadzone działania zmierzające do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom
zidentyfikowanym w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Świlcza na lata 20152025.

79 | S t r o n a

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY ŚWILCZA NA LATA 2015-2025

Tab. 28. Analiza porównawcza wskaźników w kategorii demografia i bezpieczeństwo publiczne
Demografia

Sołectwo

Błędowa Zgłobieńska
Rudna Wielka
Świlcza
GMINA Świlcza

Liczba
ludności

552
1517
3393
15747

wartość referencyjna dla
województwa podkarpackiego

Ludność w wieku
poprodukcyjnym w
stosunku do ludności
w wieku produkcyjnym wg
faktycznego miejsca
zamieszkania
0
20,96%
0
25,11%
1
31,24%
24,89%
27,9%
wartość powyżej
referencyjnej

Saldo migracji na pobyt
stały w przeliczeniu na
100 osób wg faktycznego
miejsca zamieszkania

-1,99
0,86
0,53

1
0
0

0,16
-0,11
wartość poniżej
referencyjnej

Przyrost naturalny na
100 osób wg
faktycznego miejsca
zamieszkania

-0,18
-0,20
0,15

1
1
0

-0,07
0,07
wartość poniżej
referencyjnej

Bezpieczeństwo
publiczne
Liczba
stwierdzonych
przestępstw
ogółem w
przeliczeniu na
100 osób wg
faktycznego
miejsca
zamieszkania
0
0,36
0
0,92
1
1,36
0,76
1,32
wartość powyżej
referencyjnej
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Tab. 29. Analiza porównawcza wskaźników w kategoriach pomoc społeczna, integracja społeczna i edukacja
Pomoc społeczna

Sołectwo

Integracja społeczna

Korzystający ze
świadczeń pomocy
społecznej
Liczba Liczba osób korzystająca
ze
świadczeń
z
pomocy
z tytułu
ludności
społecznej w
niepełnosprawności w
przeliczeniu na 100 osób
przeliczeniu na 100
wg miejsca zamieszkania
osób wg miejsca
zamieszkania

Błędowa
552
Zgłobieńska
Rudna Wielka
1517
Świlcza
3393
GMINA
15747
Świlcza
wartość referencyjna dla
województwa
podkarpackiego

Liczba organizacji
pozarządowych na 100
osób wg miejsca
zamieszkania

Edukacja

Frekwencja
w wyborach do
organów jednostek
samorządu
terytorialnego: rady
gminy

Wyniki
egzaminów VIklasisty [%]

8,88

1

2,54

0

0,36

0

59,68%

0

78,00

0

5,47
3,92

0
0

1,52
0,77

0
0

0,13
0,32

1
1

57,39%
51,95%

0
0

64,20
74,10

1
0

5,45

1,6

0,3

57,22%

71,88%

6,10
wartość powyżej
referencyjnej

3,16
wartość powyżej
referencyjnej

0,33
wartość poniżej
referencyjnej

50,87%
wartość poniżej
referencyjnej

67,7
wartość poniżej
referencyjnej
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Tab. 30. Analiza porównawcza wskaźników w kategoriach rynek pracy i podmioty gospodarcze
Rynek pracy

Sołectwo

Liczba
ludności

Błędowa Zgłobieńska
Rudna Wielka
Świlcza
GMINA Świlcza

552
1517
3393
15747

wartość referencyjna dla
województwa podkarpackiego

Udział długotrwale
bezrobotnych w %
bezrobotnych ogółem

68,3%
1
59,2%
0
58,4%
0
59,2%
61,5%
wartość powyżej
referencyjnej

Podmioty gospodarcze

Udział bezrobotnych
zarejestrowanych w liczbie ludności
w wieku produkcyjnym wg miejsca
zamieszkania

11,6%
8,0%
9,3%

1
0
0
8,7
10,2%

wartość powyżej referencyjnej

Liczba
zarejestrowanych
podmiotów
gospodarczych
w rejestrze
REGON w
przeliczeniu na
100 osób wg
faktycznego
miejsca
zamieszkania ogółem
1
4,9
0
8,6
0
8,7
6,4
7,6
wartość poniżej
referencyjnej

Liczba nowo
zarejestrowanych
podmiotów
gospodarczych w
rejestrze REGON
w przeliczeniu na
100 osób wg
faktycznego
miejsca
zamieszkania ogółem
0,7
1,1
0,7

1
0
0

0,6
0,6
wartość poniżej
referencyjnej
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Tab. 31. Analiza porównawcza wskaźników w kategorii ochrona środowiska
Ochrona środowiska
Sołectwo

Liczba ludności

Błędowa Zgłobieńska
552
Rudna Wielka
1517
Świlcza
3393
GMINA Świlcza
15747
wartość referencyjna dla województwa
podkarpackiego

Odsetek ludności korzystającej z sieci
wodociągowej
51,8
62,5
67,4

1
1
1

76,1
80,2
wartość poniżej referencyjnej

Odsetek ludności korzystającej z sieci
kanalizacyjnej
40,2
56,5
59,4

1
1
1

63,6
68,7
wartość poniżej referencyjnej
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6.2.

Pogłębiona diagnoza obszaru rewitalizacji

Podobszar rewitalizacji – Błędowa Świlcza:


położenie podobszaru: wschodnia część gminy,



powierzchnia podobszaru: ok. 1858,7 ha,



ludność podobszaru: 3393 osób,



opis podobszaru: Obszar ten został wybrany jako obszar rewitalizacji ze względu na
występowanie kryzysu w sferze społecznej, a także w sferze środowiskowej. Jest to
miejscowość, w której odnotowano jedne z gorszych wyników sprawdzianu
szóstoklasisty oraz egzaminu gimnazjalnego na tle gminy. Podjęte działania polepszą
jakości życia, zintegrują ze sobą mieszkańców, zapewnią mieszkańcom możliwości
zagospodarowania

wolnego

czasu

zajęciami

sportowo

–

rekreacyjnymi,

edukacyjnymi, kulturalnymi i zdrowotnymi, aby Gmina stała się dla nich atrakcyjnym
miejscem do życia. Obszar ten stanowi również centrum administracyjno-gospodarcze
Gminy.
Podobszar rewitalizacji – Błędowa Zgłobieńska:


położenie podobszaru: południowa część gminy,



powierzchnia podobszaru: ok. 525,7 ha,



ludność podobszaru: 552 osób,
opis podobszaru: Obszar ten został wybrany do rewitalizacji ze względu na
występowanie kryzysu w największej ilości analizowanych sfer: społecznej,
gospodarczej, oraz środowiskowej. Jest to miejscowość, w której w występuje
największa liczba osób bezrobotnych na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym.
W ramach rewitalizacji budynku powstanie atrakcyjne miejsce służące aktywizacji
i integracji społecznej mieszkańców, gdzie planuje się prowadzenie zajęć m.in.
kulturalnych,

sportowych,

edukacyjnych,

zdrowotnych.

Miejsce

planuje

się

wykorzystać do prowadzenia świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży.
Podobszar rewitalizacji – Rudna Wielka:


położenie podobszaru: wschodnia część gminy,



powierzchnia podobszaru: ok. 540,1 ha,



ludność podobszaru: 1517 osób,
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opis podobszaru: Podobszar ten został wybrany jako rewitalizowany ze względu na
zidentyfikowanie problemów w sferze społecznej a także środowiskowej. Obszar
posiada niewykorzystany potencjał turystyczny. Rewitalizacja tego terenu sprzyjałaby
rozwojowi gospodarczemu, kulturalnemu oraz turystycznymi Gminy, a także
wyprowadzeniu z kryzysu społecznego, związanego z jakością życia.

VII.

ANALIZA UWARUNKOWAŃ ROZWOJU GMINY – ANALIZA
SWOT
Analiza

SWOT

służy określeniu

najważniejszych

czynników

zewnętrznych

i wewnętrznych, które wpływają na rozwój społeczno - gospodarczy gminy. Umożliwia
określenie czynników i zjawisk kryzysowych a także lokalnych potencjałów. W analizie
uwzględniono czynniki, które są związane z procesami rewitalizacji. Wspomniane informacje
znajdują się w poniższej tabeli.
S – SILNE STRONY

W – SŁABE STRONY

1. Dobrze zorganizowana infrastruktura

1. Słabe uzbrojenie terenów

komunikacyjna (autostrada A4, droga ekspresowa

inwestycyjnych;

S19, droga krajowa DK94, rozwinięty system dróg

2. Brak podłączenia linii kolejowej E30

lokalnych, linia kolejowa E30, lotnisko w Jasionce); na terenie Gminy (brak stacji kolejowej
2. Bliskość dużego miasta – Rzeszowa (możliwości

i bocznicy kolejowej);

kapitału ludzkiego

3. Zbyt duża odległość terenów

i intelektualnego);

inwestycyjnych od ważniejszych

3. Dobrze rozwinięta infrastruktura energetyczna;

węzłów komunikacyjnych i ich

4. Niezanieczyszczone środowisko (znaczny wpływ

niepełne uzbrojenie;

na rozwój rolnictwa ekologicznego, agroturystyki,

4. Problemy w przedsiębiorstwach

turystyki rowerowej i pieszej);

(mała innowacyjność, mała liczba

5. Pozytywne wyniki demograficzne (dodatni

średnich i dużych przedsiębiorstw,

przyrost naturalny, wzrost liczby ludności);

niedostateczne wsparcie);

6. Duża baza firm skierowanych na przetwórstwo

5. Uboga sieć komunikacji publicznej

przemysłowe i na przemysł lotniczy.

(mała liczba przedsiębiorstw
transportowych);
6. Braki w infrastrukturze drogowej
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(oświetlenie);
7. Słabo rozwinięta oferta turystyczna
Gminy;
8. Problemy demograficzne (starzenie
się społeczeństwa).
O – SZANSE

T – ZAGROŻENIA

1. Zakończenie planowanych inwestycji (przede

1. Kryzysy ekonomiczne (w skali

wszystkim infrastruktura drogowa);

lokalnej, jak i kraju), znacząco

2. Rozwój infrastruktury transportowej

wpływające na degradację całego

i kolejowej ;

województwa;

3. Wzmocnienie ofert terenów inwestycyjnych

2. Niski poziom inwestycji

(baza terenów pod budownictwo mieszkaniowe);

w infrastrukturę komunikacyjną

4. Wzmocniona promocja lokalnych produktów

(głównie w drogi lokalne, ruch

ekologicznych i przetwórstwa rolniczego oraz usług

towarowy);

agroturystycznych;

3. Odpływ kapitału ludzkiego z

5. Poprawa estetyki obszarów zabudowanych

aglomeracji Rzeszowskiej;

i terenów zielonych;

4. Patologie społeczne;

6. Skuteczne pozyskiwanie funduszy na projekty

5. Ograniczony dostęp do środków

lokalne;

Unii Europejskiej,

7. Organizacja zajęć pozalekcyjnych;

6. Odpływ ludzi wykształconych ze

8. Przeznaczenie większych środków na pomoc

względu na brak atrakcyjnych ofert

społeczną;

pracy.

9. Rozwój infrastruktury rekreacyjnej;
10. Wzrost aktywności społecznej.

VIII.

ZAŁOŻENIA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI
8.1.

Cele rewitalizacji i okres programowania

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Świlcza precyzuje działania planowane do
wykonania

na

lata

2016-2025.

Jest

programem

działań

społeczno-gospodarczych

sporządzonym zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie
rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.
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CEL GŁÓWNY

CEL STRATEGICZNY 1
Cel operacyjny 1
Cel operacyjny 2
Cel operacyjny 3
Cel operacyjny 4

CEL STRATEGICZNY 2

CEL STRATEGICZNY 3

Cel operacyjny 1
Cel operacyjny 2

Cel operacyjny 1
Cel operacyjny 2
Cel operacyjny 3

CEL GŁÓWNY
Poprawa życia mieszkańców oraz eliminowania zjawisk związanych z degradacją
w sferze społecznej, gospodarczej przestrzenno – funkcjonalnej, środowiskowej
i technicznej.
Cel strategiczny 1: Kształtowanie atrakcyjnych przestrzeni publicznych, służących
zaspokojeniu potrzeb mieszkańców obszaru rewitalizacji
Cel operacyjny 1. Poprawa stanu zagospodarowania przestrzeni publicznych
Cel operacyjny 2. Poprawa dostępności do obiektów kulturowych i sportowych
Cel operacyjny 3. Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji

Kierunki działań:


tworzenie przyjaznych użytkownikom miejsc integrujących lokalną społeczność.



modernizacja i rozwój infrastruktury publicznej, w tym rekreacyjno-sportowej,
kulturalnej i edukacyjnej
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modernizacja obiektów infrastruktury technicznej i przystosowanie ich do
zmieniających się potrzeb różnych grup społecznych

Cel strategiczny 2: Zapewnienie wysokiej jakości środowiska naturalnego.
Cel operacyjny 1. Wspieranie ochrony jakości powietrzna na terenie Gminy poprzez zabiegi
termomodernizacyjne, zmniejszające niską emisję
Cel operacyjny 2. Podniesienie jakości terenów zielonych służących rekreacji i
wypoczynkowi mieszkańców
Cel operacyjny 3. Zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne dzięki
modernizacji i budowie systemu kanalizacyjnego
Kierunki działań:


wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy



modernizacja oraz renowacja obiektów i przestrzeni z zachowaniem zasad
zrównoważonego rozwoju.



nowe zagospodarowanie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych

Cel strategiczny 3: Wzmocnienie integracji i aktywności społecznej mieszkańców
Cel operacyjny 1: rozwój działalności instytucji i organizacji prowadzących działania w
zakresie edukacji, kultury i sportu
Cel operacyjny 2: zwiększenie funkcjonalności obiektów (modernizacje i remonty)
Cel operacyjny 3: integrowanie lokalnej społeczności, w związku z brakiem dostosowanych
w tym celu nielicznych przestrzeni lub obiektów publicznych.
Kierunki działań:


aktywizacja lokalnej społeczności



integracja lokalnej społeczności



uporządkowanie oraz zagospodarowanie przestrzeni Gminy
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IX.

WIZJA STANU PO PRZEPROWADZENIU REWITALIZACJI
Wizja realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji to obraz oczekiwanego stanu

gminy Świlcza oraz obszaru zdegradowanego, jaki społeczność lokalna chciałaby osiągnąć po
wprowadzeniu Gminnego Programu Rewitalizacji. Podstawą dla skonstruowania wizji
obszaru zdegradowanego, jest przeprowadzona jego szczegółowa diagnoza w kontekście
analizy

całej

Gminy,

zidentyfikowanie

potencjału

tkwiącego

w obszarze w obliczu zewnętrznych uwarunkowań i wyzwań.
WIZJA
Zrównoważony rozwój społeczny, gospodarczy i środowiskowy na całym obszarze
rewitalizacji Gminy Świlcza. Rozwój obszaru oparty na zwiększeniu aktywności i
świadomości mieszkańców w procesach rewitalizacyjnych, przy jednoczesnej poprawie
atrakcyjności, ochrony środowiska naturalnego i infrastruktury w Gminie.

W toku przeprowadzonych prac analitycznych jako obszar rewitalizacji wyznaczono
część obszaru zdegradowanego, zlokalizowanego w miejscowościach: Błedowa Zgłobieńska,
Trzciana, Świlcza, Bratkowice i Mrowla. Analiza wskaźnikowa wykazała tam szereg
kryzysowych zjawisk w strefach: społecznej, gospodarczej technicznej oraz przestrzennofunkcjonalnej. Wymienione obszary objęte zostaną wsparciem w taki sposób, aby teren całej
gminy

mógł

się

rozwijać

równomiernie

z korzyścią dla wszystkich mieszkańców. Wizja stanu obszaru GPR to wizja korzystnej
zmiany, której osiągnięcie wymaga podjęcia przez samorząd i społeczność lokalną
konkretnych działań, zdefiniowanych w niniejszym dokumencie. Zawartość wizji jest
wypadkową analizy eksperckiej oraz konsultacji społecznych przeprowadzonych z
mieszkańcami Gminy Świlcza.
Zrewitalizowany obszar ze względu na lokalizację, zaspokajanie potrzeb społecznych
i bogactwo architektoniczne (zabudowa wpisana do rejestru zabytków) staje się pożądanym
miejscem zamieszkania i spędzania czasu wolnego przez mieszkańców Gminy. Przestrzeń
publiczna zyskuje na atrakcyjności dzięki modernizacji i odnowieniu obiektów sportowych,
kulturalnych i edukacyjnych, co sprzyja rozwojowi gminy w aspekcie turystycznym i
gospodarczym.

Zwiększeniu

ulega

liczba

budynków

o znaczeniu turystycznym, sportowym, kulturalnym i edukacyjnym. Przybywa również
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terenów zielonych. Place zabaw, ścieżki pieszo-rowerowe, alejki spacerowe, montaż
elementów małej architektury ożywiły dostępną zaniedbaną dotychczas przestrzeń publiczną i
są wykorzystywane w codziennym życiu mieszkańców i gości.
Następuje aktywizacja mieszkańców pod kątem rozwoju kulturalnego, sportowego
oraz wymiany umiejętności, co prowadzi do głębokiej integracji. Zbudowane w trakcie
rewitalizacji poczucie wspólnoty inspiruje ich do dbałości o otoczenie i ochrony przed
dewastacją. Uporządkowanie przestrzeni publicznej podnosi jakość życia mieszkańców,
wpływa na wzrost ich zadowolenia oraz przystosowuje ją do nowych potrzeb społeczności
lokalnej. Wykreowane formy aktywności społecznej owocują dużą liczbą wydarzeń i
inicjatyw społeczno-kulturowych.
Przedsięwzięcia realizowane przez instytucje publiczne zahamują zjawisko bezrobocia
i wykluczenia społecznego, budując poczucie bezpieczeństwa i zadowolenia.
Zaprezentowana powyżej wizja obszaru określa zakładany efekt docelowy
zintegrowanego na kilku płaszczyznach procesu rewitalizacji. Zlikwidowanie stanu
kryzysowego nastąpi wskutek realizacji celów głównych i szczegółowych. Cele te
wyznaczają kierunki działań, których realizacja pozwoli skutecznie urzeczywistnić
zdefiniowane w wizji rozwoju założenia planistyczne. Wyprowadzony z kryzysu obszar
rewitalizacji będzie tworzył dodatkową przestrzeń do aktywizacji publicznej, społecznej
i gospodarczej dla mieszkańców całej gminy Świlcza, podnosząc jej atrakcyjność
inwestycyjną i turystyczną oraz jakość, atrakcyjność i komfort życia jej mieszkańców.

X.

PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE

1. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne na obszarze Gminy Świlcza
Numer przedsięwzięcia

1

Nazwa przedsięwzięcia

Wnioskodawca

Rewitalizacja budynku po szkole w Błędowej

Gmina Świlcza

Zgłobieńskiej

Świlcza 168, 36-072 Świlcza
Cel strategiczny 1: Kształtowanie atrakcyjnych
przestrzeni publicznych, służących zaspokojeniu
potrzeb mieszkańców obszarów rewitalizacji
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CELE
Powiązania
bezpośrednie

Cel operacyjny 1. Poprawa stanu
zagospodarowania przestrzeni publicznych
Cel operacyjny 2. Poprawa dostępności do
obiektów kulturowych i sportowych
Cel operacyjny 3. Poprawa jakości życia
mieszkańców obszaru rewitalizacji
Cel strategiczny 2: Zapewnienie wysokiej
jakości środowiska naturalnego.
Cel strategiczny 3: Wzmocnienie integracji i
aktywności społecznej mieszkańców

Powiązana z celami GPR

Powiązania
pośrednie

Cel operacyjny 1. Wspieranie ochrony jakości
powietrzna na terenie Gminy poprzez zabiegi
termomodernizacyjne, zmniejszające niską
emisję
Cel operacyjny 2. Podniesienie jakości terenów
zielonych służących rekreacji i wypoczynkowi
mieszkańców
Cel operacyjny 2: zwiększenie funkcjonalności
obiektów (modernizacje i remonty)
Cel operacyjny 3: integrowanie lokalnej
społeczności, w związku z brakiem
dostosowanych w tym celu nielicznych
przestrzeni lub obiektów publicznych.
Podobszar rewitalizacji

Lokalizacja
przedsięwzięcia
Ramy realizacji

Działka nr 842 w Błędowej Zgłobieńskiej
Szacunkowy koszt

Szacunkowy termin realizacji

Złe zagospodarowanie przestrzenne, niszczejący budynek, niska
Główny problem

aktywność społeczna mieszkańców oraz ich integracji, niska

postawiony w koncepcji

atrakcyjność terenów użyteczności publicznej, możliwość

przedsięwzięcia

występowania patologii społecznych, negatywny wpływ na
środowisko naturalne
Uporządkowanie przestrzeni miejskiej, poprawa standardu
technicznego budynków usługowych w obszarze zamieszkania,

Cel przedsięwzięcia

rozwiązanie problemu niszczejącej zabudowy, zwiększenie
aktywności i zaangażowania mieszkańców, zwiększenie poczucia
bezpieczeństwa, uatrakcyjnienie obszaru, zmniejszenie
negatywnego wpływu na środowisko naturalne
Niezbędne prace budowlane w tym rozbiórka starego budynku

Koncepcja przedsięwzięcia

szkoły wraz z wykonaniem konstrukcyjnego zabezpieczenia
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nowego obiektu, termomodernizacja budynku, modernizacja i
wymiana wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych,
wentylacyjnych, c.o. i gazowych oraz elektrycznych, wewnętrzne
roboty konstrukcyjno-wykończeniowe, izolacja
przeciwwilgociowa ścian piwnic, zakup potrzebnego
wyposażenia, przystosowanie obiektu dla potrzeb prowadzenia
placówki oświatowej tj. szkoły podstawowej i przedszkola oraz
zagospodarowanie przyległego terenu (wykonanie nasadzeń,
montaż systemu monitoringu i systemu oświetlenia,
zagospodarowanie terenu, mała architektura – ławki, kosze,
donice na kwiaty, plac zabaw, siłownia zewnętrzna).
Adresaci: dzieci i młodzież szkolna, nauczyciele, rodzice z
obszarów rewitalizacji
Wartość docelowa

Nazwa wskaźnika - produkt oraz rezultat
Szacunkowa ilość osób korzystających ze szkoły
podstawowej oraz przedszkola - …
Kubatura/ powierzchnia nowego budynku …
Co zaliczane jest do niezbędnego wyposażenia? …
Ilość koszy, ławek …
Szacunkowa wielkość placu zabaw oraz siłowni …

ODDZIAŁYWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA 1

Sfera społeczna

Sfera gospodarcza

X

Sfera techniczna

Sfera
przestrzennofunkcjonalna

Sfera
środowiskowa

X

X

Numer przedsięwzięcia

2

Nazwa przedsięwzięcia

Wnioskodawca

Rewitalizacja terenu przy stadionie

Gmina Świlcza

sportowym w Świlczy

Świlcza 168, 36-072 Świlcza
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Cel strategiczny 1: Kształtowanie atrakcyjnych
przestrzeni publicznych, służących zaspokojeniu
potrzeb mieszkańców obszarów rewitalizacji
CELE
Powiązania
bezpośrednie

Powiązana z celami GPR

Cel operacyjny 2. Podniesienie jakości terenów
zielonych służących rekreacji i wypoczynkowi
mieszkańców
Cel operacyjny 3. Zmniejszenie negatywnego
oddziaływania na środowisko naturalne dzięki
modernizacji i budowie systemu
kanalizacyjnego
Cel strategiczny 3: Wzmocnienie integracji i
aktywności społecznej mieszkańców

Powiązania
pośrednie

Cel operacyjny 2: zwiększenie funkcjonalności
obiektów (modernizacje i remonty)
Cel operacyjny 3: integrowanie lokalnej
społeczności, w związku z brakiem
dostosowanych w tym celu nielicznych
przestrzeni lub obiektów publicznych.
Podobszar rewitalizacji

Lokalizacja
przedsięwzięcia

Działka: 4030/2; 4032 w Świlczy
Szacunkowy koszt

Szacunkowy termin
realizacji

Ramy realizacji

Złe zagospodarowanie przestrzenne, niska aktywność społeczna
Główny problem
postawiony w koncepcji
przedsięwzięcia

mieszkańców oraz ich integracji, niewystarczająca oferta działań o
charakterze sportowym, niska atrakcyjność terenów użyteczności
publicznej
Uporządkowanie przestrzeni miejskiej, wzmocnienie funkcji

Cel przedsięwzięcia

rekreacyjnych obszaru, uatrakcyjnienie terenu dzięki
zagospodarowaniu przestrzennemu: rozbudowa infrastruktury oraz
obiekty małej architektury
Dostosowanie przyległego terenu do funkcji rekreacyjno –
sportowych przy istniejącym stadionie w Świlczy, poprzez
wykonanie

Koncepcja przedsięwzięcia

boiska

wielofunkcyjnego

o nawierzchni tartanowej wraz z ogrodzeniem - piłkochwytami oraz
boiska treningowego trawiastego , wykonaniem alejek asfaltowych
z przystosowaniem do jazdy na rolkach dzieci i młodzieży,
ogrodzenie terenu, montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz
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wyposażenie terenu w małą architekturę (ławki, kosze na śmieci,
altana).
Adresaci: ludność obszaru rewitalizacji, ludność Gminy Świlcza,
dzieci, młodzież, seniorzy
Wartość docelowa

Nazwa wskaźnika - produkt oraz rezultat
Szacunkowa ilość osób korzystających - …
Ilość ławek, koszy na śmieci, altan …
Ilość nowych alejek, ścieżek rowerowych …
Powierzchnia boiska …

ODDZIAŁYWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA 2

Sfera społeczna

Sfera gospodarcza

X

Sfera techniczna

Sfera
przestrzennofunkcjonalna

Sfera
środowiskowa

X

Numer przedsięwzięcia

3

Nazwa przedsięwzięcia

Wnioskodawca

Kompleksowa rewitalizacja obszaru
rekreacyjno – sportowego Rudna Wielka

Gmina Świlcza
Świlcza 168, 36-072 Świlcza
Cel strategiczny 1: Kształtowanie atrakcyjnych
przestrzeni publicznych, służących zaspokojeniu
potrzeb mieszkańców obszarów rewitalizacji
CELE

Powiązania
bezpośrednie

Cel operacyjny 2. Poprawa dostępności do
obiektów kulturowych i sportowych
Cel operacyjny 3. Poprawa jakości życia
mieszkańców obszaru rewitalizacji
Cel strategiczny 3: Wzmocnienie integracji i

Powiązana z celami GPR

aktywności społecznej mieszkańców
Powiązania
pośrednie

Lokalizacja

Cel operacyjny 1: rozwój działalności
instytucji i organizacji prowadzących działania
w zakresie edukacji, kultury i sportu
Cel operacyjny 2: zwiększenie funkcjonalności
obiektów (modernizacje i remonty)
Podobszar rewitalizacji
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przedsięwzięcia
Szacunkowy koszt

Ramy realizacji

Szacunkowy termin realizacji

Złe zagospodarowanie przestrzenne, niska aktywność społeczna
Główny problem
postawiony w koncepcji
przedsięwzięcia

mieszkańców oraz ich integracji, niewystarczająca oferta działań o
charakterze sportowym, niska atrakcyjność terenów użyteczności
publicznej
Uporządkowanie przestrzeni miejskiej, wzmocnienie funkcji

Cel przedsięwzięcia

rekreacyjnych obszaru, uatrakcyjnienie terenu dzięki
zagospodarowaniu przestrzennemu: rozbudowa infrastruktury oraz
obiekty małej architektury
Zaprojektowanie i wybudowanie stadionu sportowego z zapleczem:
boisko główne trawiaste wraz z wyposażeniem, piłkochwytami wraz z
nawodnieniem i odwodnieniem boiska oraz kanalizacją deszczową,
boisko treningowe, siłownia zewnętrzna wyposażona w: biegaczpiechur ,wyciskanie - krzesełko do podnoszenia masy ciała, wyciąg
gurny - krzesełko do podnoszenia masy ciała, wahadło - Surfer
podwójne, trenażer talii bioder – Twister, drążek do podciągania, koła
Tai-Chi. Plac zabaw wyposażony w: piaskownica modułowa, bujak
podwójny na sprężynie, bujak na sprężynie, huśtawka podwójna, drążki

Koncepcja
przedsięwzięcia

potrójne- podwójna, karuzela z kierownica podwójna, bujak konik
podwójny, bujak kompas podwójny, huśtawka wagowa podwójna
górka saneczkowa. Ponad to wybudowane zostaną: trybuny, budynek
stanowiący zaplecze socjalne na potrzeby infrastruktury sportowej,
wyposażony we wszystkie potrzebne instalacje, zagospodarowanie
terenu: parkingi, alejki, drogi dojazdowe, elementy malej architektury
tj. ławkami , koszami na śmieci oraz stojakami na rowery, boisko
wielofunkcyjne wraz z wyposażeniem niezbędnym, bieżnia dookolna z
nawierzchnią poliuretanową

Adresaci: ludność obszaru rewitalizacji, ludność Gminy Świlcza,
dzieci, młodzież, seniorzy
Nazwa wskaźnika - produkt oraz rezultat

Wartość docelowa

Szacunkowa ilość osób korzystających - …
Powierzchnia obszaru objętego działaniami …
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ODDZIAŁYWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA 3

Sfera społeczna

Sfera gospodarcza

Sfera techniczna

X

Sfera
przestrzennofunkcjonalna

Sfera
środowiskowa

X

Numer przedsięwzięcia

4

Nazwa przedsięwzięcia

Wnioskodawca

Rewitalizacja systemu kanalizacji sanitarnej

Gmina Świlcza

poprzez budowę tranzytu do Rzeszowa

Świlcza 168, 36-072 Świlcza
Cel strategiczny 2: Zapewnienie wysokiej
jakości środowiska naturalnego.
CELE

Powiązania
bezpośrednie

Powiązana z celami GPR

Cel operacyjny 2. Podniesienie jakości terenów
zielonych służących rekreacji i wypoczynkowi
mieszkańców
Cel operacyjny 3. Zmniejszenie negatywnego
oddziaływania na środowisko naturalne dzięki
modernizacji i budowie systemu
kanalizacyjnego
Cel strategiczny 3: Wzmocnienie integracji i
aktywności społecznej mieszkańców

Powiązania

Cel operacyjny 2: zwiększenie funkcjonalności

pośrednie

obiektów (modernizacje i remonty)
Podobszar rewitalizacji

Lokalizacja
przedsięwzięcia
Ramy realizacji

Działka: 4030/2; 4032 w Świlczy
Szacunkowy koszt

Szacunkowy termin realizacji

Główny problem

Negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne i społeczność

postawiony w koncepcji

lokalną, niewystarczająco rozbudowana sieć kanalizacji sanitarnej

przedsięwzięcia

Zapewnienie odbioru nadmiaru ścieków z Gminy, zmniejszenie
Cel przedsięwzięcia

negatywnego wpływu na środowisko naturalne
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Przedsięwzięcie dotyczy budowy:
1. Przewodów tłocznych sieci kanalizacji sanitarnej: za ich
pośrednictwem nastąpi przetransportowanie ścieków sanitarnych
dopływających do oczyszczalni Świlcza – Kamyszyn. Z powodu
niekorzystnego ukształtowania terenu odpływ ścieków do miasta
musi być wymuszony. W miejscu włączenia na granicy gminy
Świlcza i Miasta Rzeszowa planowana jest budowa studzienki
rozprężnej, następnie układu trzech studni służących do pomiaru
ilości przepływających ścieków oraz odcinek kanalizacji
grawitacyjnej łączący układ pomiarowy z istniejącą studzienką na
kolektorze grawitacyjnym.
2. Przepompowni ścieków: pompownia ścieków zlokalizowana
będzie w istniejącym budynku pompowni ścieków na terenie
Koncepcja przedsięwzięcia

oczyszczalni. Pompownia wyposażona będzie dodatkowo w trzy
pompy tłoczące ścieki do miasta Rzeszowa. Pompy pracować będą
naprzemiennie w przypadku awarii jednej pompy druga przejmie
pracę pompy, która uległa awarii. Praca pompowni będzie
monitorowana.
Rury z tworzyw sztucznych wykonanych z polietylenu lub rury z
żywic poliestrowych CC-GRP o średnicy od DN160 – DN250.
Odcinek kanalizacji grawitacyjnej od studni rozprężnej
zlokalizowanej przed włączeniem do miasta Rzeszowa wykony
będzie z rur z tworzyw sztucznych PVC lub PE . Całkowita długość
odcinaka tłocznego wynosić będzie ok 3.5 km, długość odcinka
grawitacyjnego ok. 50 m.
Adresaci: ogół mieszkańców Gminy Świlcza

Nazwa wskaźnika - produkt oraz rezultat

Wartość docelowa

Szacunkowa ilość osób korzystających - …
Jaka jest wielkość nadwyżki ścieków np. na rok …
Powierzchnia obszaru objętego działaniami …

ODDZIAŁYWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA 4
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Sfera społeczna

Sfera gospodarcza

X

Sfera techniczna

Sfera
przestrzennofunkcjonalna

X

Sfera
środowiskowa
X

2. Monitorowanie i ocena Gminnego Programu Rewitalizacji
Aby proces rewitalizacji był odpowiednio przeprowadzany niezbędne jest stosowanie
systemu monitorowania etapów jego realizacji. Nadzór polegać będzie na gromadzeniu i
analizowaniu informacji o realizacji przyjętych projektów. Analiza zarówno danych
ilościowych jak i jakościowych pozwoli, w przypadku wystąpienia takiej konieczności, na
wczesne wykrycie niezgodności, a także pozwoli na zapobiegnięcie możliwych do
rozpoznania komplikacji. Można wyróżnić formy monitorowania takie jak:


bieżąca inspekcja wykonywanych w danym momencie inwestycji, gromadzenie
danych dotyczących postępów w ich realizacji, a także zapewnieniu zgodności
z założeniami i harmonogramem Gminnego Programu Rewitalizacji,



kontrola finansowania projektów oraz trwałości planowanych rezultatów. Dodatkową
funkcją monitoringu będzie współpraca z działaczami udzielającymi się w procesie
rewitalizacji w celu uzyskaniu informacji o możliwych źródłach finansowania
zewnętrznego inwestycji.
Komitet Rewitalizacji będzie przeprowadzać ocenę rewitalizacji. Będzie pośredniczyć

w kontaktach interesariuszy z organami gminy. Komitet będzie mieć za zadanie ocenę stopnia
realizacji poszczególnych projektów, a także rocznego podsumowania z realizacji założeń
Gminnego Programu Rewitalizacji. Na zakończenie planowanego terminu realizacji
programu, konieczne będzie przeprowadzenie szczegółowej oceny zrealizowania założeń, a
także porównania osiągniętych rezultatów z sytuacją z przed wprowadzeniem programu.

3. Zasady finansowania programu
Głównym źródłem finansowania projektów rewitalizacyjnych zawartych w Gminnym
Programie Rewitalizacji są środki europejskie pochodzące przede wszystkim z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Innymi źródłami są środki budżetu
państwa i jednostek samorządu terytorialnego, a także środki prywatne.
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XI.

KOMPLEMENTARNOŚĆ PROJEKTÓW

PROJEKT
PROJEKT REWITALIZACYJNY - INWESTYCYJNY

REWITALIZACYJNY SPOŁECZNY
Promocja walorów
turystycznych w Gminie
Świlcza
Integracja i aktywizacja

Rewitalizacja budynku po szkole w

mieszkańców Gminy

Błędowej Zgłobieńskiej

Świlcza
Działania edukacyjne dla
dzieci i młodzieży szkolnej
Promocja Gminy
Działania kulturalne dla
mieszkańców Gminy
Sport i rekreacja dla Gminy

Kompleksowa
rewitalizacja

Rewitalizacja terenu przy stadionie

Świlcza

obszarów

sportowym w Świlczy

Promocja Gminy

zdegradowanych

Działania kulturalne dla

na terenie ROF

mieszkańców Gminy
Działania edukacyjne dla
dzieci i młodzieży szkolnej
Kompleksowa rewitalizacja obszaru
rekreacyjno – sportowego Rudna Wielka

Integracja i aktywizacja
mieszkańców Gminy
Świlcza
Promocja Gminy
Działania kulturalne dla
mieszkańców Gminy

Rewitalizacja systemu kanalizacji

Sport i rekreacja dla Gminy

sanitarnej poprzez budowę tranzytu do

Świlcza

Rzeszowa

Promocja Gminy
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Działania kulturalne dla
mieszkańców Gminy

Mechanizmy służące zapewnieniu komplementarności Programu Rewitalizacji
Komplementarność jest jednym z aspektów Programu Rewitalizacji. Połączenia
pomiędzy poszczególnymi projektami skutkować mogą dużo lepszym i bardziej efektywnym
wykorzystaniem finansowania przeznaczonego na rewitalizacje. Wedle Wytycznych w
zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 opracowanym przez
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wymogiem koniecznym przy opracowywaniu
programów rewitalizacji jest konieczność zapewnienia komplementarności w pięciu
aspektach: przestrzennym, proceduralno-instytucjonalnym, międzyokresowym i źródłem
finansowania.
●

Komplementarność

przestrzenna

-

Wszystkie

projekty

rewitalizacyjne,

realizowane na danym obszarze rewitalizacji, jak i zlokalizowane poza nim, ale
oddziałujących na obszar rewitalizacji, są rozwiązaniem problemów danego terenu. Dzięki
wzajemnym powiązaniom pomiędzy projektami, skutki widoczne będą na całym obszarze.
Cześć z nich dotyczy obiektów użyteczności publicznej, przez co użytkować je będą mogli
mieszkańcy zarówno całej gminy, jak i regionu. Ich realizacja będzie przeciwdziałać
przenoszeniu problemów na inne części miasta oraz negatywnym zmianom w strukturach
społeczeństwa jak na przykład segregacja społeczna, czy wykluczenie.
● Komplementarność problemowa - Wszystkie projekty rewitalizacyjne wymagają
analizy pod kątem ich wzajemnego dopełnienia się pod względem tematycznym. Istotnym
jest, aby program rewitalizacji oddziaływał na obszar rewitalizacji we wszystkich
niezbędnych sferach (społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej,
środowiskowej). W tym aspekcie komplementarności kluczowe jest celne określenie
pożądanych efektów rewitalizacji. Zebranie danych dotyczących stanu kryzysowego pozwoli
na

precyzyjne

dobranie

komplementarność

wskaźników

problemowa

wiąże

opisujących
się

z

uzyskane

koniecznością

rezultaty.

Skuteczna

powiązania

działań

rewitalizacyjnych ze strategicznymi decyzjami gminy na innych obszarach, rezultatem czego
jest lepsza koordynacja tematyczna i organizacyjna działań administracji.
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● Komplementarność proceduralno – instytucjonalna - wskazuje potrzebę
zaprojektowania systemu zarządzania programem rewitalizacji, który pozwoli na sprawne i
skuteczne współdziałanie na jego rzecz różnych instytucji oraz wzajemne uzupełnianie się i
spójność procedur. W tym celu niezbędne jest osadzenie systemu zarządzania programem
rewitalizacji w przyjętym przez daną gminę systemie zarządzania w ogóle. Określenie
systemu zarządzania i wdrażania opisane w Gminnym Programie Rewitalizacji jest konieczne
do rzetelnego i pełnego wykorzystania narzędzi finansowych i instytucjonalnych.
● Komplementarność międzyokresowa - Dokonując przeglądu pod kątem okresu
finansowania, dużą uwagę zwraca się na ciągłość programową (polegającą na kontynuacji lub
rozwijaniu wsparcia z polityki spójności 2007-2013). Jest to ważnym aspektem, ze względu
na to iż wnioski ewaluacji mogą posłużyć jako sygnalizacja kierunku zmian do wprowadzenia
przy projektach programowanych na lata 2014- 2020. Na wsparcie przewidzianych projektów
w obecnej perspektywie finansowej ma wpływ doświadczenie z poprzednich okresów.
● Komplementarność źródeł finansowania - projekty rewitalizacyjne, zawarte
w programie rewitalizacji opierają się na konieczności płynnego uzupełniania i łączenia
wsparcia ze środków EFRR, EFS i FS. Koordynacja i spójność projektów rewitalizacyjnych
finansowanych szczególnie w ramach EFS i EFRR jest niezbędna dla osiągnięcia korzystnych
rezultatów dla obszarów zdegradowanych. Komplementarność finansowa oznacza również
możliwość wiązania prywatnych i publicznych źródeł finansowania.

XII.

SPECJALNA STREFA REWITALIZACJI

Gmina Świlcza przystępując do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji
ustaliła, iż obecnie nie będzie tworzona Specjalna Strefa Rewitalizacji. Jeżeli w trakcie
realizacji programu zajdzie potrzeba utworzenia Specjalnej Strefy Rewitalizacji, zostanie ona
wprowadzona w drodze uchwały, która będzie aktem prawa miejscowego. Będzie mieć ona
charakter czasowy, nie dłużej niż 10 lat. Jeżeli przyjęte w programie rewitalizacji działania
inwestycyjne będzie można wykonać bez uchwalania aktu planistycznego lub będą one
zgodne z obecnym planem miejscowym, uchwała dotycząca Specjalnej Strefy Rewitalizacji
będzie jedynym aktem prawnym wydawanym w procesie rewitalizacji.
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XIII.

SYSTEM WDRAŻANIA GMINNEGO PROGRAMU
REWITALIZACJI
Wdrażanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Świlcza na lata 2016-2025

wymaga przyjęcia go uchwałą Rady Gminy. Sprawozdania z realizacji planowanych
inwestycji i okresowej realizacji Programu należeć będzie do Rady Gminy. Projekt
niniejszego dokumentu również należało skonsultować z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska, aby stwierdzić konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko.
Wprowadzenie w życie działań z Gminnego Programu Rewitalizacji wymaga
zaangażowania partnerów z sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego. Organy
gminy Świlcza, aby właściwie zarządzać Gminnym Programem Rewitalizacji powinny go
ukierunkować, uchwalać, kontrolować i oceniać z punktu widzenia strategii rozwoju.
Kluczowe znaczenie odgrywać będzie powołany Komitet Rewitalizacji, będący forum
współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy, w sprawach dotyczących
przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji. Pełnić będzie również dla Wójta funkcję
opiniodawczo-doradczą. Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu
Rewitalizacji należy określić w drodze uchwały Rada Gminy w terminie nie dłuższym niż 3
miesiące, od dnia uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji, poprzedzając ją
konsultacjami społecznymi. Do Komitetu Rewitalizacji mogą zostać powołani np.
reprezentant Wójta, reprezentant Rady Gminy, reprezentant organizacji społecznych,
reprezentant lokalnych przedsiębiorców.
Opracowane projekty odpowiadające na zidentyfikowane problemy będą co pewien
czas przygotowywane w całym okresie wdrożeniowym, a ich zakres i odbiorcy będą zależeć
od sytuacji społeczno-gospodarczej gminy, potrzeb mieszkańców obszarów kryzysowych,
zaangażowania

podmiotów

lokalnych,

budżetu

gminy

oraz

możliwych

środków

zewnętrznych.
Do zadań Komitetu Rewitalizacji będzie należeć zapewnienie partycypacji społecznej
w zakresie realizacji projektów rewitalizacyjnych. Umożliwi to mieszkańcom wywarcie
wpływu na stan przestrzeni wokół siebie. Jest to istotny element procesu rewitalizacji gdyż
lokalna społeczność jest najlepszym źródłem informacji na temat problemów i potrzeb
ludności zamieszkującej tereny zdegradowane. Warto zachęcić do udziału w procesie
organizacje pożytku publicznego, stowarzyszenia, przedsiębiorców, spółdzielnie, a także
mieszkańców gminy.
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Aby osiągnąć cele zawarte w Programie Rewitalizacji, a także aby został on należycie
przeprowadzony należy m.in.:


zbierać informacje od mieszkańców terenów zdegradowanych, a przede wszystkim
rewitalizowanych, na temat postępu procesu rewitalizacji,



przekazywać informacje o zakończonych i wdrażanych projektach rewitalizacyjnych
poprzez tablice ogłoszeń oraz stronę internetową gminy Świlcza,



organizować spotkania, warsztaty, konsultacje projektów,



udostępniać informatory, ulotki, informacje w prasie,



współpracować z kościołami i związkami wyznaniowymi.
Zgodnie z ustawą o rewitalizacji o rozpoczęciu konsultacji społecznych należy

mieszkańców powiadomić nie później niż 7 dni wcześniej, poprzez obwieszczenie na stronie
internetowej Urzędu Gminy Świlcza, a także w Biuletynie Informacji Publicznej.
Konsultacje mogą być prowadzone w formie:


zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularzy
zamieszczonych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej gminy;



spotkań, debat, warsztatów, spacerów studyjnych, ankiet, wywiadów, wykorzystania
grup przedstawicielskich lub zbierania uwag ustnych.
Termin wyznaczony na składanie uwag nie może być krótszy niż 30 dni od dnia

rozpoczęcia konsultacji społecznych. Nadrzędnym celem promocji Gminnego Programu
Rewitalizacji jest dotarcie do jak największej liczby odbiorców (mieszkańców, turystów) z
informacjami o projektach/przedsięwzięciach rewitalizacyjnych, a poprzez te działania
znalezienie możliwości współpracy w działaniach na rzecz poprawy jakości życia
mieszkańców.

XIV.

PARTYCYPACJA SPOŁECZNA

Partycypacja społeczna jest elementem podstawowym i niezbędnym do prawidłowego
przeprowadzenia procesu rewitalizacji którego elementem jest opracowanie Gminnego
Programu Rewitalizacji. Partycypacja społeczna obejmuje przygotowanie, prowadzenie i
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ocenę rewitalizacji

w sposób który zapewni aktywny udział interesariuszy, poprzez

uczestnictwo w konsultacjach społecznych, a także w pracach Komitetu Rewitalizacji.
W trakcie opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Świlcza, etap
wyznaczania obszarów zdegradowanych i rewitalizacji poprzedzały 30 dniowe konsultacje
społeczne, trwające od 15 lipca 2016 r. do 16 sierpnia 2016 roku, w trakcie których
mieszkańcy mogli wnosić swoje opinie i uwagi dotyczące tych obszarów przy pomocy ankiet,
które zostały rozdysponowane po gminie, a także znajdowały się na stronie internetowej.
Ankiety można było przesyłać pocztą polską, przy pomocy poczty email, a także pozostawić
w Urzędzie Gminy. Można było także uzupełniać fiszki projektowe, a w nich wnosić
propozycje co do planowanych projektów. Również w gminie zostało zorganizowane
spotkanie informacyjne dla mieszkańców, na którym mogli wnosić uwagi ustne oraz
wysłuchać m.in.: informacji na temat procesu rewitalizacji oraz jakie są planowane działania.
Spotkanie konsultacyjne odbyło się 25 lipca 2016 roku w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w
Świlczy, o godzinie 16.00. Po udostępnieniu projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla
Gminy Świlcza na lata 2016-2025 nastąpi 30 dni jego konsultacji społecznych i zbierania
uwag w formie elektronicznej.
Przez cały okres realizacji Programu mieszkańcy mogą uczestniczyć w spotkaniach
Komitetu Rewitalizacji, a także wnosić uwagi co do jego postępów oraz czy projekty są
realizowane zgodnie z harmonogramem - gdyż zespół ten stanowi forum współpracy i dialogu
interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i
oceny rewitalizacji.
Aby zachęcać mieszkańców do czynnego udziału mieszkańców w procesie
rewitalizacji warto stosować system informowania ich o postępach np. poprzez stronę
internetową, ulotki informacyjne, spotkania z mieszkańcami.

XV.

OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO GMINNEGO
PROGRAMU REWITALIZACJI

Zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko projekt niniejszego dokumentu został
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przedłożony Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie
uzgodnienia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
oraz określenia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie
oddziaływania na środowisko w przypadku konieczności jej opracowania. W piśmie
otrzymanym od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie stwierdzono, że
Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Świlcza na lata 2016-2023 nie jest dokumentem,
dla którego wymagane jest przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko.

XVI.

SYSTEM WPROWADZANIA ZMIAN W PROGRAMIE
REWITALIZACJI

Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji Gminny Program
Rewitalizacji podlega ocenie aktualności i stopnia realizacji. Dokonywana jest przez Wójta
co najmniej raz na trzy lata. Ocena ta podlega zaopiniowaniu przez Komitet Rewitalizacji
oraz musi zostać ogłoszona na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej. W przypadku którym gminny program rewitalizacji wymaga zmian, Wójt
występuje do rady gminy z prośbą o jego zmianę. Do wniosku należy załączyć wspomnianą
opinię. Rada Gminy po przeprowadzeniu oceny uchyla uchwałę w sprawie gminnego
programu rewitalizacji w całości bądź części, z własnej inicjatywy lub na wniosek Wójta.
Zmiana gminnego programu rewitalizacji następuje na takich zasadach, na jakich jest
uchwalany, mianowicie:


Przeprowadzenie konsultacji społecznych wnioskowanych zmian w Gminnym
Programie Rewitalizacji,



Złożenie przez Wójta wniosku do Rady Gminy o zmiany w gminnym programie
rewitalizacji z opisem zmian i uzasadnieniem,



Podjęcie uchwały Rady Gminy o przystąpieniu do sporządzenia aktualizacji
Gminnego Programu Rewitalizacji,



Dokonanie aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji,



Przeprowadzenie konsultacje społecznych projektu zaktualizowanego Gminnego
Programu Rewitalizacji,
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Wójt wnioskuje o zaopiniowanie projektu zaktualizowanego Gminnego Programu
Rewitalizacji do instytucji wymienionych w art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9
października 2015 r. o rewitalizacji.
Zmiana Gminnego Programu Rewitalizacji nie wymaga uzyskania opinii, o których

mowa w art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz
przeprowadzenia konsultacji społecznych, jeżeli:
 Nie dotyczy przedsięwzięć rewitalizacyjnych, o których mowa w art. 15 ust 1 pkt. 5 lit
a ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji,
 Nie wymaga zmiany uchwały, o której mowa w art. 25 ustawy z dnia 9 października
2015 r. o rewitalizacji,
o Zastosowanie się do poprawek w aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji
wynikających z konsultacji społecznych i otrzymanych opinii,
o Wójt przekazuje radzie gminy projekt zaktualizowanego Gminnego Programu
Rewitalizacji.
14.1. Niezbędne zmiany w uchwałach

Ze względu na planowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne władze gminy Świlcza nie
muszą podejmować uchwał, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001
r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
Cywilnego (Duz. z 2014 r. poz. 150 oraz z 2015 r. poz. 1322).
Elementem koniecznym przy opracowywaniu Gminnego Programu Rewitalizacji dla
Gminy Świlcza na lata 2016-2025 jest

utworzenie Komitetu Rewitalizacji. Zasady

wyznaczania składu oraz działania należy ustalić w uchwale powołanej przez Rade Gminy
przed uchwaleniem GPR bądź do 3 miesięcy od jego uchwalenia.
Realizacja planowanych projektów nie wymaga dokonywania zmian w Miejscowym
Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza, a także Studium Uwarunkowań i
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 to
podstawowe źródło finansowania projektów, a przede wszystkim działanie 6.3. Rewitalizacja
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przestrzeni regionalnej. O dofinansowanie mogą ubiegać się projekty zakładające
wyeliminowanie problemów społecznych zidentyfikowanych na obszarach rewitalizacji takie
jak:
1.Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont, w celu przywrócenia bądź nadania nowych
funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych):


budynków użyteczności publicznej oraz zdegradowanych budynków (w tym
poprzemysłowych,

powojskowych,

popegeerowskich,

pokolejowych)

wraz

z zagospodarowanie przyległego otoczenia, funkcjonowanie związanego z tymi
budynkami,


obszarów przestrzeni publicznej.

2. Roboty restauratorskie i konserwatorskie budynków znajdujących się w rejestrze zabytków,
budynków leżących w strefie ochrony konserwatorskiej wraz z zagospodarowaniem terenu
funkcjonalnie związanego z budynkiem . W ramach powyższych typów przedsięwzięć
(wyłącznie

jako

elementu

uzupełniającego

realizację

kompleksowych

projektów

rewitalizacyjnych) objęte dofinansowaniem mogą zostać następujące działania:


budowa, przebudowa, rozbudowa infrastruktury drogowej poprawiającej dostępność
do rewitalizowanych terenów i obiektów (nie więcej niż 30% kosztów
kwalifikowanych projektu),



budowa, przebudowa lub rozbudowa podstawowej infrastruktury komunalnej
(przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych,
elektrycznych, teletechnicznych oraz gazowych) na obszarze objętym projektem, w
celu zapewnienia dostępu

wszystkich obiektów i terenów rewitalizowanych do

podstawowych usług komunalnych,


przebudowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych,



przebudowa i zakup systemów poprawy bezpieczeństwa publicznego,



zakup sprzętu i wyposażenia bezpośrednio związanego z funkcją, jaką pełnić będą
budynki lub przestrzenie publiczne.

Skorzystać z dofinansowania w ramach działania 6.3. mogą:


jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
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jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość
prawną,



jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,



Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,



partnerzy społeczni i gospodarczy,



jednostki naukowe,



szkoły wyższe



instytucje kultury,



kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne,



spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego,



przedsiębiorstwa komunalne/ Skarbu Państwo,



porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera.

Aby otrzymać środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania
6.3. należy złożyć wniosek o dofinansowanie środkami Europejskiego Funduszu
Społecznego. Przy ocenie przedsięwzięć planowanych w ramach działania 6.3. będzie
sprawdzana ich komplementarność z projektami zakładanymi do realizacji w ramach osi VIII
(Integracja społeczna) i IX (Jakość edukacji i kompetencji w regionie) Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Projekty rewitalizacji o charakterze
społecznym,

mogą zostać wsparte środkami w ramach działań Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego takich jak:


Działanie 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- poprzez
zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych a także poprawę szans na
zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa (szkolenia mające na celu nabycie,
podniesienie, uzupełnienie bądź

też

zmianę kwalifikacji

oraz

kompetencji

zawodowych osób bezrobotnych, biernych zawodowo i poszukujących pracy).


Działanie 7.3. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości- jego celem jest zwiększenie
liczby nowo utworzonych, trwałych mikroprzedsiębiorstw (np. wsparcie doradczoszkoleniowe, bezzwrotne dotacje, wsparcie pomostowe).



Działanie 7.4. Rozwój opieki żłobkowej w regionie- umożliwi to zwiększenie poziomu
zatrudnienia wśród osób mających utrudniony dostęp do rynku pracy z powodu
sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 (Tworzenie żłobków, klubów dziecięcych,
zwiększenie dostępności usług opieki nad dziećmi).
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Działanie 8.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym- działania mają pomóc w aktywnej integracji osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę ich zdolności do zatrudnienia (są to
programy realizowane w oparciu o ścieżkę reintegracji, obejmujące usługi aktywnej
integracji o charakterze: społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym i zawodowym,
włączanie osób niepełnosprawnych w zajęcia w celu ich aktywizacji zawodowej,
realizowane w warsztatach terapii zajęciowej, wsparcie działalności w zakresie
reintegracji zawodowej i społecznej, prowadzonej w szczególności przez Zakłady
Aktywności Zawodowej, Kluby Integracji Społecznej i Centra Integracji Społecznej).



Działanie 8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (działania
takie jak: rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy, działania wspierające
opiekunów nieformalnych w opiece domowej, wsparcie dla usług mieszkalnictwa o
charakterze wspomaganym, tworzenie miejsc opieki dla osób niesamodzielnych w
ośrodkach sprawujących opiekę dzienną lub całodobową, szkolenia z zakresu opieki i
rehabilitacji osób sprawujących opiekę nad osobami niesamodzielnymi, tworzenie lub
funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego i rehabilitacyjnego).



Działanie 8.4. Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej - a więc
wspieranie projektów takich jak wspierania rodziny w postaci działań realizowanych
przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego.



Działanie 8.5. Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie poprzez
świadczenie usług animacyjnych, inkubacyjnych i biznesowych ukierunkowanych na
wsparcie rozwoju ekonomii społecznej

np. usługi polegające na dostarczaniu

i rozwijaniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do pracy
w przedsiębiorstwach społecznych czy usługi polegające na podnoszeniu kwalifikacji
pracowników ekonomii społecznej.


Działanie 9.2. Poprawa jakości kształcenia ogólnego (np. kształcenie kompetencji
kluczowych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności, doskonalenie
kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli, kompleksowe programy
wspomagające szkoły bądź też placówki oświaty w procesie indywidualizacji pracy z
uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi).



Działanie 9.3. Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków
obcych (działania zakładające kształcenie w formach pozaszkolnych osób dorosłych
zainteresowanych zdobyciem, podniesieniem lub też uzupełnieniem kompetencji
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kluczowych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych i języków
obcych).


Działanie 9.5. Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych
(działania poprawiające sytuacje na rynku pracy np.: kwalifikacyjne kursy zawodowe,
kursy umiejętności zawodowych, a także inne kursy umożliwiające uzyskiwanie i
uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych). O dofinansowania
projektów rewitalizacyjnych można się strać w ramach działań takich jak:



Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości (m.in. przygotowanie terenów
inwestycyjnych oraz inkubatorów przedsiębiorczości).



Działanie 3.2. Modernizacja energetyczna budynków (m.in. głęboka modernizacja
energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków
mieszkalnych wraz z wymianą oświetlenia tych obiektów na energooszczędne).



Działanie 4.3. Gospodarka wodno-ściekowa (m.in. budowa, rozbudowa, przebudowa
lub zakup wyposażenia w zakresie infrastruktury kanalizacji ściekowej i oczyszczania
ścieków ).



Działanie 5.4. Niskoemisyjny transport miejski (poprzez m.in.: zakup lub
modernizację

niskoemisyjnego

taboru

transportu

publicznego,

budowę

lub

przebudowę niezbędnej infrastruktury na potrzeby komunikacji miejskiej).


Działanie 6.2. Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej (projekty takie jak
przebudowa i rozbudowa istniejącej infrastruktury podmiotów ochrony zdrowia,
zakup sprzętu medycznego oraz wyposażenia niezbędnego do świadczenia usług
medycznych, budowa, przebudowa bądź remont zdegradowanych budynków w celu
ich adaptacji na mieszkania wspomagane, chronione i socjalne, budowa, przebudowa,
rozbudowa lub remont istniejących budynków wraz z zakupem niezbędnego
wyposażenia do świadczenia usług w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3).

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020
W ramach wspomnianego programu także można liczyć na dofinansowanie projektów
rewitalizacyjnych. Przede wszystkim w ramach działań:


Działanie 1.3. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach (np. poprzez
głęboką modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej, szkół
publicznych artystycznych czy też wielorodzinnych budynków mieszkalnych).
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Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego (na wsparcie mogą oczekiwać
tereny zdegradowane lub zanieczyszczone, projekty związane z rozwojem terenów
zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, czy dotyczące inwentaryzacja
terenów zdegradowanych i terenów zanieczyszczonych)



Działanie

8.1.

Ochrona

dziedzictwa

kulturowego

i

rozwój

zasobów

kultury(dofinansowanie w ramach tego działania mogą otrzymać projekty związane z:
pracami konserwatorskimi na obszarach zabytkowych, remont infrastruktury związany
z działalnością kulturalną czy edukacją artystyczną, ochrona zabytkowych parków,
zabezpieczanie obiektów przed kradzieżą).
Fundusz Termomodernizacji i Remontów
O

dofinansowanie

mogą

się

ubiegać

przedsięwzięcia

dotyczące

działań

termomodernizacyjnych i remontowych, przewidziane do realizacji w ramach Gminnego
Programu Rewitalizacji. Premie termomodernizacyjna można otrzymać w wyniku realizacji
przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. O dofinansowanie przedsięwzięć w ramach premii
termomodernizacyjnej, mogą się ubiegać właściciele bądź też zarządcy: budynków
mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania, budynków użyteczności publicznej
stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez
nie zadań publicznych, lokalnych sieci ciepłowniczych, a także lokalnych źródeł ciepła.
Dofinansowanie projektu w ramach premii kompensacyjnej mogą otrzymać jedynie osoby
fizyczne, będące właścicielami budynków mieszkalnych oraz właścicielami części budynków
mieszkalnych, w których w okresie pomiędzy 12 listopada 1994 roku a 25 kwietnia 2005 roku
znajdowały się lokale kwaterunkowe (co najmniej jeden lokal).

Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020
Program ten wspiera działania ukierunkowane na rzecz rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego, jak również budowę kapitału społecznego a także stymulowanie aktywności
społecznej mieszkańców. Program jest finansowany ze środków budżetu państwa,
adresowany do podmiotów sektora pozarządowego. Celem nadrzędnym programu jest
zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne,
można to osiągnąć poprzez:
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Priorytet 1. Małe inicjatywy - w ramach priorytetu wspierane są działania
ukierunkowane m.in. na: animowanie działań samopomocowych i wspieranie
młodych organizacji pozarządowych.



Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo -cel osiągnięty poprzez projekty ukierunkowane
na: aktywizację obywateli w sprawach wspólnotowych, rozwijanie wolontariatu,
aktywizację współpracy wspólnot lokalnych i organizacji publicznych, wspieranie
aktywnych form integracji społecznej, a także rozwój przedsiębiorczości społecznej.



Priorytet 3. Aktywni obywatele - wspieranie przedsięwzięć dotyczących m.in.
zwiększania wpływu obywateli na polityki publiczne, rozwijania edukacji
obywatelskiej i kompetencji społecznych oraz wspierania tworzenia współpracy
służących aktywizacji obywateli i przekazywaniu im realizacji zadań publicznych.

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–
2020
Nadrzędnym celem tego programu jest poprawa poziomu i jakości życia osób
starszych (powyżej 60 roku życia) dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną.
Aby osiągnąć wyznaczone cele powstały priorytety takie jak:


Priorytet 1. Edukacja osób starszych - wspieranie działań takich jak:

zajęcia

dedykowane osobom starszym a także programy edukacyjne i warsztaty o aktywnym
starzeniu, kształcenie opiekunów, zajęcia przygotowujące do bycia wolontariuszem.


Priorytet

2.

Aktywność

społeczna

promująca

integrację

wewnątrz-

i międzypokoleniową - w ramach działań wspierane są projekty takie jak: poprawa
aktywności fizycznej i turystyczno-rekreacyjnej osób starszych, czy przeciwdziałania
wykluczeniu cyfrowemu.


Priorytet 3. Partycypacja społeczna osób starszych - wsparcie mogą otrzymać
projekty dotyczące np. form różnorodnych

aktywności osób starszych wobec

lokalnych społeczności, aktywności wspierających uczestnictwo i integrację w życiu
społecznym i publicznym.


Priorytet 4. Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne) - wsparcie mogą
otrzymać następujące projekty: wspieranie różnych form samopomocy, szkolenia dla
wolontariuszy i opiekunów, a także poprawa dostępności osób starszych do
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różnorodnych usług np. opiekuńczych, kulturalnych, edukacyjnych, doradczych,
sportowych i turystycznych.
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