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Wstęp 

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji pod pojęciem 

rewitalizacji należy rozumieć: „proces wyprowadzania 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. 2.1.).  Ustawa 

stanowiła odpowiedź na potrzeby samorządów w zakresie rewitalizacji i ma umożliwiać 

prowadzenie tych procesów niezależnie od wielkości jednostki samorządu terytorialnego, skali 

jej problemów, a także źródeł finansowania 

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kolbuszowa został opracowany w oparciu o 

zapisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 

(Instrukcji przygotowania programów rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - uchwała nr 

194/3956/16 z 12 lipca 2016) oraz krajowych programów operacyjnych. 

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kolbuszowa został opracowany we współpracy 

Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej oraz ekspertów Instytutu Gospodarki Wyższej Szkoły 

Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Jednocześnie program ten został przygotowany  

z wykorzystaniem metod partycypacji społecznej.  

Głównym celem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kolbuszowa jest 

ograniczenie skali występowania negatywnych zjawisk i procesów na obszarach 

zdiagnozowanych jako te, które wymagają podjęcia działań rewitalizacyjnych.  

Celem działań rewitalizacyjnych realizowanych na terenie Gminy Kolbuszowa  jest: 

 Ograniczenie obszarów zdegradowanych społecznie i gospodarczo; 

 Zapewnienie lepszej dostępności komunikacyjnej centrum Kolbuszowej; 

 Wykorzystanie atutów związanych z występowaniem na terenie gminy zabytków; 

 Przywrócenie mieszkańcom gminy miejsc integracji społecznej; 

 Poprawa estetyki  oraz wizerunku  miejsc i obszarów szczególnie zaniedbanych; 

 Rozwijanie zakresu uczestnictwa mieszkańców w wydarzeniach kulturalnych; 

 Obniżenie zużycia energii w budynkach prywatnych i publicznych; 

 Poprawa jakości środowiska naturalnego; 

 Wzrost poziomu atrakcyjności gminy jako miejsca do  życia; 

 Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na wybranych obszarach. 



 
5 

 

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kolbuszowa jest dokumentem zintegrowanym i 

kompleksowym, który uwzględnia wszystkie sfery procesu rewitalizacji, tj. społeczny, 

przestrzenno-funkcjonalny, gospodarczy, środowiskowy i techniczny. Jest dokumentem 

uwzględniającym wymóg komplementarności przedsięwzięć rewitalizacyjnych w różnych 

wymiarach. Poza tym niniejszy program uwzględnia powiązania pomiędzy projektami 

rewitalizacyjnymi zarówno na samym obszarze rewitalizacji, jak również poza nim, ale 

oddziałujących na ten obszar. Ponadto projekty przewidziane do realizacji na obszarze 

rewitalizacji wzajemnie dopełniają się przestrzennie jak i tematycznie.  

System zarządzania Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Kolbuszowa jest 

mocno osadzony w systemie zarządzania gminą, jak również umożliwia efektywne 

współdziałanie na rzecz rewitalizacji różnych interesariuszy oraz wzajemne uzupełnianie się  

i spójność procedur.   
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1. Charakterystyka gminy Kolbuszowa 

1.1. Sfera przestrzenna 

Położenie geograficzne i stan środowiska przyrodniczego 

Gmina Kolbuszowa położona jest w centralnej części wysoczyzny zwanej Płaskowyżem 

Kolbuszowskim. Obszar gminy obejmuje nieckowatą dolinę centralnej części płaskowyżu. 

Płaskowyż zbudowany jest z utworów mioceńskich przykrytych osadami epoki lodowcowej. 

Dolinę wypełniają kompleksy płaszczyzn i wydm, między, którymi zalegają moczary, torfowiska 

oraz łąki. Spotyka się tu glinę, piaski, niewielkie ilości żwiru, a także torf i rudę darniową. W pasie 

pagórkowatych wierzchowin występują gleby bielicowe wytworzone z glin zwałowych III i IV 

klasy, natomiast na obszarach położonych niżej, wyścielonych piaskami luźnymi, gleby bielicowe 

wytworzone z piasków słabo-gliniastych - użytkowane jako gleby uprawowe V klasy. 

Od południowego wschodu gmina graniczy z gminą Głogów Małopolski i Świlcza, od 

południa z gminą Sędziszów Małopolski, od zachodu z gminą Niwiska, a od północy z gminami 

Cmolas, Dzikowiec oraz Raniżów. 

Grafika 1 Mapa gminy Kolbuszowa 

 

Źródło: http://portal.gison.pl/kolbuszowa/ 
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Gmina stanowi dobry punkt komunikacyjny. Położona jest na przecięciu szlaków 

komunikacyjnych: 

 Droga krajowa nr 9 Radom – Barwinek; 

 Droga Wojewódzka nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk; 

 Droga Wojewódzka nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski. 

Gmina położona jest w niewielkiej odległości od Rzeszowa i Mielca. Odległość od 

większych ośrodków miejskich przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 1 Odległości miast 

Kolbuszowa 

Rzeszów 30 km 

Mielec 27 km 

Tarnobrzeg 45 km 

Kraków 150 km 

Warszawa 285 km 

Medyka 125 km 

Barwinek 125 km 

Źródło: Strona internetowa gminy Kolbuszowa 

Istotnym atutem wpływającym na dostępność komunikacyjną oraz atrakcyjność 

i konkurencyjność gminy, jest niewielka odległość międzynarodowego portu lotniczego Rzeszów 

– Jasionka (RZE).  

Okolica Gminy Kolbuszowa to dość duże skupiska leśne, rosnące na starych siedliskach 

Puszczy Sandomierskiej. Tworzą one kilkukilometrowej szerokości pierścień otaczający zewsząd 

centralną część Płaskowyżu Kolbuszowskiego. Lasy, głównie sosnowe, stanowią około 22% 

powierzchni gminy i pochodzą z nasadzeń w XIX i XX wieku. Większa część terenów leśnych 

znajduje się w granicach Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego obszaru chronionego 

krajobrazu. 
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Tabela 2 Obszary prawnie chronione na terenie gminy Kolbuszowa 

Obszary prawnie chronione 

2014 

ha 

rezerwaty 

przyrody 

obszary chronionego 

krajobrazu razem 

rezerwaty i pozostałe 

formy ochrony przyrody 

na obszarach 

chronionego krajobrazu 

użytki ekologiczne 

279.79 5492.90 428.04 144.39 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Lasy Nadleśnictwa Kolbuszowa zostały objęte ochroną w ramach Obszaru Chronionego 

Krajobrazu Sokołowsko - Wilczowolskiego, wyróżniające się wysokimi walorami przyrodniczymi 

i krajobrazowymi. Znajdują się tutaj obszary leśne, zbiorniki wodne, wydmy śródlądowe, wzgórza 

morenowe, mokradła, oczka wodne i torfowiska. Bogate zagłębie fauny (bocian czarny, 

trzmielojad, kobuz, błotniak stawowy) i flory (rosiczka okrągłolistna, długosz królewski, 

wawrzynem główkowaty, grążel żółty). Na terenie Nadleśnictwa Kolbuszowa uznano ponad 350 

okazałych drzew za pomniki przyrody, 21 miejsc objęto ochroną jako użytki ekologiczne. 

Ponadto, na terenach leśnych gminy Kolbuszowa znajduje się jeden z najcenniejszych 

obszarów przyrody w stanie naturalnym, czyli rezerwat „Zabłocie”. 

Rysunek 1 Rezerwat „Zabłocie” 

 

Źródło: Portal Google Maps 
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 Na jego terenach (539,81 ha) występują stanowiska lęgowe rzadkiej ornitofauny i 

kompleks stawów rybnych. Objęte ochroną „Zabłocie” znajduje się na obszarze gęsto zalesionych 

Porąb Kupieńskich. Spotkamy tutaj: bociana czarnego, błotniaka stawowego, orlika krzykliwego, 

trzmielojada, kureczkę nakrapianą, perkoza rdzawoszyjnego oraz wiele gatunków kaczek. 

Rezerwat w Porębach Kupieńskich to tereny bogate w roślinność wodną np. grzebienia białego, 

pióropusznika białego, mieczyka dachówkowatego. Świat zwierząt reprezentują: dziki, jelenie, 

zające, borsuki, wydry, lisy. Rozległe tereny leśne są skarbnicą wielu pomników przyrody. Na 

terenie gminy znajdują się ścieżki edukacyjno- przyrodnicze. „Świerczówka” położona jest w 

północno - wschodniej części wsi Świerczów oraz „Białkówka” na obszarach leśnych w Nowej Wsi.  

Kolbuszowa leży w nieckowatej dolinie, nad rzeką Nil, źródłowym dopływem Olszanicy 

wpadającej do rzeki Przyrwy. Charakterystyczną cechą tego obszaru gminy są lekko sfalowane, 

pagórkowate wierzchowiny (wysokości od 220 do 269 m n. p. m.), o kierunku równoleżnikowym, 

pooddzielane od siebie dolinami rzecznymi. Sieć wodną okolic Kolbuszowej tworzy rzeka Łęg. 

Zbiera ona wszystkie rzeki i potoki z centralnej części płaskowyżu.1 

Planowanie przestrzenne 

Podstawowym wskaźnikiem obrazującym stan zaawansowania procesu planowania 

przestrzennego jest udział powierzchni gminy objętej obowiązującymi miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego.  

W 2014 roku udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem wynosił 2,2%. Średnia dla 

województwa podkarpackiego w 2014 roku wynosiła 8,5 %, zatem można stwierdzić, iż gmina 

Kolbuszowa charakteryzuje się względnie niskim stanem zaawansowania procesu planowania 

przestrzennego.  

Tabela 3 Planowanie przestrzenne 

Plany zagospodarowania przestrzennego 
Powierzchnia gminy objęta 

obowiązującymi planami 

2009 2014 2009 2014 

szt. szt. ha ha 

22 30 377 381 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

                                                             
1 Strona internetowa gminy Kolbuszowa 
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W 2014 roku powierzchnia obszarów gminy, dla których przyjęto nowe plany 

zagospodarowania przestrzennego zwiększyła się jedynie o 4 ha. 

Powierzchnia gminy Kolbuszowa wynosi obejmuje 17 084 ha, z czego 11 702 ha stanowią 

użytki rolne. Grunty zabudowane i zurbanizowane stanowią 5,5% powierzchni ogółem gminy. 

Tabela 4 Powierzchnia gminy Kolbuszowa 

Powierzchnia gminy Kolbuszowa ha 

Powierzchnia ogółem 17 084 

Użytki rolne 11 702 

Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione  4 295 

Grunty pod wodami 78 

Grunty zabudowane i zurbanizowane 938 

Użytki ekologiczne 10 

Nieużytki 58 

Tereny różne 3 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Położenie na terenie gminy Kolbuszowskiej Podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

EURO – Park Mielec ma duży wpływ na planowanie przestrzenne. Planowane jest uzbrajanie 

kolejnych terenów inwestycyjnych. 
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Grafika 2 Tereny inwestycyjne 

 

Źródło: www.biznes.kolbuszowa.pl 

Infrastruktura techniczna 

Wyznacznikiem jakości życia mieszkańców w danej gminie jest dostęp mieszkańców do 

sieci wodociągowej, gazowej i kanalizacyjnej. Czynnik ten wpływa również na atrakcyjność 

inwestycyjną regionu. Stąd tak ważne dla gminy Kolbuszowa jest uzbrajanie kolejnych terenów 

inwestycyjnych. 
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Tabela 5 Odsetek ogółu ludności korzystającej z instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej oraz 

gazowej 

Jednostka 

terytorialna 

Wodociąg Kanalizacja Gaz 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

% % % % % % % % % 

Powiat kolbuszowski 90.1 90.4 91.0 47.8 48.4 58.4 62.4 62.3 62.3 

Gmina Kolbuszowa 88.3 88.7 88.8 40.1 40.8 42.6 75.7 75.4 75.4 

Kolbuszowa - miasto  96.5 96.6 96.6 79.9 80.0 80.3 92.4 92.2 92.1 

Kolbuszowa - obszar 

wiejski  
83.4 84.0 84.2 16.3 17.5 20.3 65.7 65.4 65.4 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Według danych GUS w gminie Kolbuszowa większy odsetek ogółu ludności korzysta 

z instalacji gazowej niż średnio w powiecie. Poziom dostępności do infrastruktury technicznej jest 

zróżnicowany na obszarach miejskich i wiejskich. Zdecydowana różnica pomiędzy miastem a 

obszarami wiejskimi widoczna jest w poziomie dostępności ludności do sieci kanalizacyjnej. 

Różnice pomiędzy miastem a obszarem wiejskim widać również w poziomie zużycia wody 

oraz gazu. Na obszarach miejskich zużywa się niemal 3-krotnie więcej gazu niż na wsi.  

Tabela 6 Zużycie na jednego mieszkańca w 2014 roku 

Jednostka terytorialna 

Woda z wodociągów Gaz z sieci 

na 1 mieszkańca 

2014 

m3 

Gmina Kolbuszowa 23.4 123.7 

Kolbuszowa - miasto 27.4 205.8 

Kolbuszowa - obszar wiejski 21.0 74.9 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Energia elektryczna-  System linii energetycznych i stacji 

transformatorowych .  
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Mieszkalnictwo 

Według danych GUS na terenie gminy Kolbuszowa w 2014 roku znajdowało się 5 871 

budynków mieszkalnych, z czego ponad 72% to budynki położone na obszarze wiejskim. 

Tabela 7 Budynki mieszkalne w gminie 

Budynki mieszkalne 

Jednostka terytorialna 2012 2013 2014 

Gmina Kolbuszowa 5782 5837 5871 

Kolbuszowa - miasto 1601 1611 1621 

Kolbuszowa - obszar wiejski 4181 4226 4250 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Infrastrukturę mieszkaniową w gminie Kolbuszowa można uznać za dobrze rozwiniętą, 

a zarazem zróżnicowaną. Największy odsetek wyposażenia w wodociąg, łazienkę i centralne 

ogrzewanie występuje na terenie miejskim. 

Tabela 8 Odsetek ogółu mieszkań wyposażonych w instalacje gminie Kolbuszowa w latach 2012 - 

2014 

Odsetek ogółu mieszkań wyposażonych w instalacje 

Wodociąg Łazienka Centralne ogrzewanie 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

w miastach 

98.9 98.9 98.9 96.4 96.4 96.4 93.0 93.1 93.1 

na wsi 

89.1 89.2 89.3 83.9 84.1 84.3 66.7 67.1 67.4 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż najniższy odsetek mieszkań wyposażonych w instalacje 

centralnego ogrzewania występuje na terenach wielskich gminy. 

W latach 2005 – 2014 w gminie Kolbuszowa oddano do użytkowania łącznie 521 

mieszkań, w tym 73 % na obszarze wiejskim. Dynamikę rozwoju mieszkalnictwa na terenie gminy 

Kolbuszowa przedstawia poniższy wykres. 
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Wykres 1 Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Kolbuszowa 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Analizując infrastrukturę mieszkaniową warto zwrócić uwagę na komfort zamieszkania w 

gminie Kolbuszowa wyrażony przeciętną powierzchnią mieszkania. Na obszarach wiejskich 

wynosi 89 m2 . Jest wyższa niż na obszarze miejskim, co jest powszechną prawidłowością. 

Tabela 9 Charakterystyka mieszkań w gminie Kolbuszowa 

Jednostka terytorialna 

Przeciętna 

powierzchnia 

użytkowa 

1 mieszkania 

Przeciętna 

powierzchnia 

użytkowa 

mieszkania na 

1 osobę 

Mieszkania na 

1000 mieszkańców 

2014 

m2 m2 - 

Gmina Kolbuszowa 85.8 24.2 282.0 

Kolbuszowa - miasto 80.8 24.4 301.3 

Kolbuszowa - obszar wiejski 89.0 24.1 270.6 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Powierzchnia mieszkania przypadająca na 1 osobę zarówno w mieście jak i na obszarach 

wiejskich jest zbliżona do średniego wskaźnika gminy Kolbuszowa.  
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Więcej mieszkań przypadających na 1000 mieszkańców, co również jest powszechną 

tendencją, jest na obszarze miejskim. 

Zabytki i atrakcje turystyczne 

Niewątpliwie największą i powszechnie znaną atrakcją turystyczną gminy jest Muzeum 

Kultury Ludowej - Skansen w Kolbuszowej. 

Grafika 3 Plan parku etnograficznego 

 

Źródło: Strona internetowa Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej 

Skansen to wsie z przełomu XIX i XX wieku. Prezentują kulturę Lasowiaków 

i Rzeszowiaków, zamieszkujących w tym czasie teren północnej części obecnego województwa 

podkarpackiego. Na niemal 30 hektarach eksponowanych jest ponad 80 obiektów dużej i małej 

architektury drewnianej. Budynki przedstawione są w naturalnych relacjach i środowisku 

podobnym do tego, które im kiedyś towarzyszyło. Poszczególne obiekty zestawione są w zagrody 

według układu siedliska. Zagrody odtwarzają układ tradycyjnej zabudowy wsi. Cały kompleks 

położony jest wśród ogródków, sadów i pasiek, pól uprawnych, łąk i pastwisk, stawów, otoczone 

nadrzeczną zielenią i lasem. W niektórych obejściach hodowane są jeszcze zwierzęta. 

Sporadycznie, odtwarzane są czynności domowe i gospodarskie, uprawy polowe oraz pokazy 

pracy i umiejętności tradycyjnych rzemiosł. 

Skansen podzielony został na trzy strefy: sektor wejściowy, sektor lasowiacki oraz sektor 

rzeszowiacki. 
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Tabela 10 Zabytki architektury drewnianej położone na terenie skansenu w Kolbuszowej 

Sektor wejściowy 

Dworek z Sędziszowa Małopolskiego z połowy. 

XIX w. 
Dom z Żołyni z 1815r. 

„Chrystus Ukrzyżowany” z Kolbuszowej Dolnej  

z pierwszej połowy XIX w. 

  

 

Dworek to obiekt z małego miasteczka, która 

stanowi połączenie architektury dworku polskiego 

z małomiasteczkowym budownictwem 

Małopolski. Budynek przekazał do Parku 

Dom ten nawiązuje do małopolskiego 

budownictwa małomiasteczkowego. We wnętrzu 

zachowało się oryginalne urządzenie ogniowe 

z przełomu XIX/XX wieku, z ogromną wędzarnią 

To rzeźba drewniana polichromowana, 

podarowana do skansenu przez Józefa Rząsę. 

Pierwotnie umieszczona była na pniu wiązu. Po 

jego zniszczeniu, przez warunki atmosferyczne, 
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Etnograficznego Urząd Miasta i Gminy 

w Sędziszowie Małopolskim w 1992 roku. 

umieszczoną w sieni. Obecnie w dużej sali 

prezentowana jest wystawa „Jak powstaje 

skansen”. 

została przeniesiona na pień obumarłego dębu. 

Jest to pierwszy obiekt w Parku Etnograficznym. 
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Sektor lasowiacki 

Wiatrak „paltrak” z Rudy koło 

Kolbuszowej z 1934 roku 

Młyn wodny z Żołyni Dolnej koło 

Łańcuta z 1897 roku 

Kapliczka z Kolbuszowej Górnej z 

XIX wieku 
Zagroda z Jeziórka 

 

 

 

 

Wiatrak jest udoskonalonym młynkiem 

żarnowym napędzanym siłą wiatru. Dzięki 

swej konstrukcji jest jednym z najbardziej 

archaicznych urządzeń mielniczych na 

terenie Puszczy Sandomierskiej, w którym w 

całości zachowały się mechanizmy mielnicze. 

Młyn składa się z trzech kondygnacji: 

przyziemia, parteru i poddasza. Systemem 

napędowym jest koło podsiębierne. Woda 

spadająca z koryta na łopatki porusza kołem, 

które obracając się na wale poprzez system 

pasów transmisyjnych, wprawiało w ruch 

kamienie młyńskie. 

To kapliczka skrzynkowa. Pierwotnie była 

krzyżem dębowym, którego poziome ramię 

odpadło jeszcze przed II wojną światową. Na 

pozostałym słupie powieszono drewnianą 

skrzynkę z blaszanym daszkiem, w którym 

znajduje się gipsowy odlew „Matki Boskiej 

Niepokalanie Poczętej”. 

Zagroda wielobudynkowa, w skład której 

wchodzą: chałupa z Jeziórka z końca XIX w., 

stajnia z Jeziórka z pocz. XX w., spichlerz z 

Jeziórka z przełomu XVIII i XIX w., bróg – do 

przechowywania siana, stodoła z Woli 

Zarczyckiej „Kołaczni” k. Leżajska z końca 

XVIII w., gruba – wolnostojąca piwnica 

ziemna, studnia z żurawiem, pasieka 
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Sektor rzeszowiacki 

Zagroda z Brzózy Stadnickiej 
Remiza strażacka ze Słociny z 

1877r. 
Kapliczka z Rakszawy z końca XIX w. Zagroda z Markowej (Szylarów) 

    

Zagroda to przykład wielobudynkowej 

zagrody kmiecej z północno-wschodniej 

części terenu Lasowiaków. W skład zagrody 

wchodzą: 

 chałupa z Brzózy Stadnickiej z 2. 

poł. XIX w. 

 budynek gospodarczy z Brzózy 

Stadnickiej z 2. poł. XIX w. 

 stodoła z Rzeszowa z 2. poł. XIX w. 

 olejarnia z Brzyskiej Woli 

z przełomu XIX i XX w. 

 kurnik z Przewrotnego z przełomu 

XIX i XX w. 

W budynku od 1947 r. mieściła się siedziba 

Ochotniczej Straży Pożarnej. Wewnątrz 

znajdują się dwa pomieszczenia: garaż i 

świetlica, w których zaaranżowano wystawę. 

W garażu przedstawione jest wnętrze 

wiejskiej remizy strażackiej wyposażonej 

m.in. w beczkowóz, sikawki konne i 

przenośne oraz liczne akcesoria pożarnicze: 

bosaki, tłumnice, drabiny dachowe, 

mosiężne kaski, tj. sprzęt, jaki mógł się 

znaleźć w tym miejscu w latach 30. i 40. XX w. 

Natomiast w świetlicy urządzona jest 

wystawa o historii Ochotniczych Straży 

Pożarnych, prezentująca kolekcję medali 

i odznaczeń oraz sztandary, legitymacje, 

dyplomy. 

To kapliczka domkowa będąca niegdyś 

własnością rodziny Walawendrów. W jej 

wnętrzu wisi obraz olejny na płótnie „Wizja 

św. Franciszka” z XIX w. 

Zagroda reprezentuje typową zagrodę tzw. 

okólną. Chałupa i równolegle ustawiona do 

niej stajnia połączone są od frontu 

zapierzeniem z bramą wjazdową oraz furtką 

– między nimi znajduje się plac, na którym 

mieścił się gnojownik. W tylnej części 

zagrody, posadowione są: stodoła, szopa 

maneżowa z kieratem i dwukondygnacyjny 

spichlerz. Całość ogrodzona jest płotem 

sztachetowym z bramą wjazdową. W skład 

zagrody wchodzą: 

 chałupa z XVIII / XIX w. 

 stajnia z pocz. XX w. 

 stodoła i spichlerz z XIX w. 

 maneż kieratowy – rekonstrukcja 

obiektu z XIX w. 

Źródło: Strona internetowa Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej 
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Atrakcją turystyczną dla odwiedzających gminę Kolbuszowa jest ścieżka przyrodniczo-

edukacyjna "Białkówka" Nowa Wieś. Ścieżka znajduje się w kompleksie leśnym Nadleśnictwa 

Kolbuszowa oraz  leśnictwa Nowa Wieś. Nazwa ścieżki pochodzi od nazwy przysiółka, w którym 

się znajduje. Długość ścieżki wynosi około 4 km, a czas przejścia około 3,5 godziny. Na początku 

trasy wyznaczony jest parking leśny dla samochodów osobowych i autokaru. Odwiedzający 

przechodzą najpierw na miejsce odpoczynku. Na trasie oznakowanej zielonym kolorem 

i strzałkami pomocniczymi znajduje się 9 punktów przystankowych, a między nimi mniejsze 

tabliczki opisujące gatunki roślin. Idąc wyznaczoną trasą warto zwrócić uwagę na mijane tabliczki 

z krótkimi opisami poszczególnych gatunków.2 

Portal internetowy www.zabytki-podkarpacie.pl wymienia kilkadziesiąt obiektów 

zabytkowych i atrakcji turystycznych położonych na terenie gminy Kolbuszowa.  

  

                                                             
2 Podkarpacki Portal Turystyczny 
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Tabela 11 Obiekty zabytkowe i atrakcje turystyczne gminy Kolbuszowa 

Dwór "Lancówka" - 

wzniesiony na przełomie 

XVIII i XIX wieku. 

 

Willa w Kolbuszowej - 

wybudowana na 

początku XX wieku. 

Obecnie w budynku 

mieści się Spółdzielnia 

Zaopatrzenia i Zbytu. 
 

Pałac - zespół pałacowy 

Tyszkiewiczów w Weryni 

- obecnie użytkowany 

przez Uniwersytet 

Rzeszowski. 

 

Drewniana willa w 

Kolbuszowej - 

wybudowana na 

początku XX wieku. 

 

Kościół pw. Wszystkich 

Świętych 

 

Poczta i dom w 

Kolbuszowej - budynek 

w którym pierwotnie 

mieściła się poczta oraz 

dom, wybudowano w 

latach 20-tych XX wieku. 
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Kościół pw. Matki Bożej 

Królowej Polski - 

wybudowany w latach 

1920-1935. 

 

Budynek Towarzystwa 

Gimnastycznego "Sokół" 

w Kolbuszowej - oddany 

do użytku w 1908 roku. 

Obecnie mieści się w nim 

Miejski Dom Kultury. 
 

Kościół pw. św. Jana 

Chrzciciela - 

wybudowany w latach 

1914-1920, w stylu 

nadwiślańsko - 

neogotyckim. Wewnątrz 

znajduje się ołtarz z 

figurą św. Jana 

Chrzciciela z 1925 r. 

wykonany przez 

Tadeusza Janika z 

Rzeszowa. 

 

Remiza w Kupnie - 

wybudowana w 1936 

roku. 
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Synagoga w Kolbuszowej 

- wybudowana w 1825 r. 

Obecnie mieści się w niej 

część ekspozycji Muzeum 

Kultury Ludowej, w tym 

niewielka ekspozycja 

judaików.  

Ratusz w Kolbuszowej - 

wzniesiony w 1926 roku. 

Obecnie w budynku 

mieści się posterunek 

policji. 

 

Kaplica cmentarna pw. 

NMP Niepokalanie 

Poczętej, („Kaplica 

Tyszkiewiczów”). w 

Kolbuszowej - 

wzniesiona w latach 

1890-1892 przez hr. 

Tyszkiewicza. W 

podziemiach tej kaplicy 

znajdują się trumny 

zmarłych właścicieli dóbr 

kolbuszowsko- 

weryńskich i członków 

rodziny. 

 

Budynek zespołu 

folwarczno-

przemysłowego - 

wzniesiony w latach 20-

tych XIX wieku. 
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Dzwonnica - zespół 

kościoła pw. Wszystkich 

Świętych - wybudowana 

w 1949 roku. Znajduje się 

przy kościele pw. 

Wszystkich Świętych. 
 

Cmentarz 

rzymskokatolicki w 

Kolbuszowej - można tu 

znaleźć nagrobki z XIX 

wieku 

 

Kirkut w Kolbuszowej - 

Cmentarz żydowski, 

został założony w 1830 

roku i funkcjonował do 

okresu okupacji 

niemieckiej.  
 

Studnia w Kolbuszowej - 

wzniesiona w latach 80-

tych XIX wieku. Położona 

jest w centralnej części 

placu rynkowego. 

 

Oficyna - wchodzi w 

skład zespołu 

pałacowego, 

wybudowana w drugiej 

połowie XVII wieku. Dziś 

oficynajest siedzibą 

dyrekcji i administracji  

Spichlerz - zabudowania 

zespołu pałacowego 

Tyszkiewiczów 

Murowany spichlerz 

wzniesiono w 1867 roku. 
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Muzeum Kultury Ludowej 

w Kolbuszowej. 

Gorzelnia - zespół 

pałacowo-folwarczny- 

wybudowany w 1910 

roku. Należy do zespołu 

folwarczno-

przemysłowego zw. 

Podsobnie.  

Spichlerz - zespół 

pałacowo-folwarczny - 

wybudowany 

prawdopodobnie w 1890 

lub 1910 roku. Budynek 

należy do zespołu 

folwarczno-

przemysłowego zw. 

Podsobnie. 

 

Źródło: Strona internetowa www.zabytki-podkarpacie.pl 
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1.2. Sfera gospodarcza 

Lokalna gospodarka 

Według danych GUS wskaźnik przedsiębiorczości, liczony wg. Podmiotów wpisanych do 

rejestru REGON na 10 tys. ludności odnotował niewielkie załamanie w 2009 roku. Od 2010 roku 

obserwujemy stabilny wzrost wskaźnika. Na koniec 2014 roku w gminie Kolbuszowa w rejestrze 

REGON było wpisanych 761 podmiotów na 10 tys. ludności gminy.  

Tabela 12 Podmioty wpisane do rejestru REGON w gminie Kolbuszowa na lata 2005 - 2014 

Jednostka 

terytorialna 

Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Gmina 

Kolbuszowa 
647 660 673 692 666 706 712 730 746 761 

Kolbuszowa - 

miasto 
983 993 1010 1022 961 1013 1019 1052 1071 1096 

Kolbuszowa - 

obszar wiejski 
445 460 471 493 489 522 528 538 552 563 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Warto zwrócić uwagę, iż w gminie Kolbuszowa aktywność jednoosobowych działalności 

gospodarczych rozpoczęła się w dopiero 2009 roku. 

Tabela 13 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 100 osób w wieku 

produkcyjnym w gminie Kolbuszowa na lata 2005 - 2014 

Jednostka 

terytorialna 

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 100 osób w wieku 

produkcyjnym 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Gmina 

Kolbuszowa 
- - - - 8.1 8.8 8.7 8.9 9.0 9.2 

Kolbuszowa - 

miasto 
- - - - 10.3 11.2 11.1 11.4 11.6 11.7 

Kolbuszowa - 

obszar wiejski 
- - - - 6.7 7.2 7.2 7.3 7.5 7.6 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Zgodnie z ogólną tendencją, większą aktywność gospodarczą wykazują mieszkańcy 

obszarów miejskich gminy Kolbuszowa. 

Wykres 2 Jednostki nowo zarejestrowane oraz wykreślone z rejestru REGON na 10 tys. ludności w 

gminie Kolbuszowa w latach 2009 - 2014 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

W latach 2009 – 2014 łącznie w rejestrze REGON zarejestrowano 424 nowe oraz 

zlikwidowano 325 jednostek na 10 tys. ludności, czego skutkiem jest saldo dodatnie. 
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Wykres 3 Podmioty wpisane do rejestru REGON według sekcji PKD3 w gminie Kolbuszowa w 2014 

roku 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Zgodnie z danymi statystycznymi GUS za rok 2014r. w strukturze branżowej gminy 

Kolbuszowa dominują podmioty z sekcji G PKD - handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 

samochodowych, włączając motocykle. Stanowią one 26,61% ogółu wszystkich podmiotów w 

gminie. Istotnymi działami w strukturze branżowej powiatu są również podmioty z sekcji F PKD 

– budownictwo oraz z sekcji C PKD - przetwórstwo przemysłowe. Stanowią one odpowiednio 

14.23% i 11.22% ogółu podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON w gminie Kolbuszowa. 

Aż 74,8% podmiotów z sekcji budownictwo zajmuje się robotami budowlanymi 

specjalistycznymi.  

                                                             
3 Według obecnie obowiązującej w Polsce klasyfikacji podmiotów gospodarczych pod względem sekcji – na 

klasyfikację PKD2007 składa się: Sekcja A (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), Sekcja B (górnictwo 
i wydobywanie), Sekcja C (przetwórstwo przemysłowe), Sekcja D (wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych), Sekcja E (dostawa wody; 
gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją), Sekcja F (budownictwo), Sekcja G 
(handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle), Sekcja H (transport i 
gospodarka magazynowa), Sekcja I (działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi), Sekcja J 
(informacja i komunikacja), Sekcja K (działalność finansowa i ubezpieczeniowa), Sekcja L (działalność związana z 
obsługą rynku nieruchomości), Sekcja M (działalność profesjonalna, naukowa i techniczna), Sekcja N (działalność w 
zakresie usług administrowania i działalność wspierająca), Sekcja O (administracja publiczna i obrona narodowa; 
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne), Sekcja P (edukacja), Sekcja Q (opieka zdrowotna i pomoc społeczna), Sekcja 
R (działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją), Sekcja S (pozostała działalność usługowa), Sekcja T 
(Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi 
na własne potrzeby), Sekcja U (organizacje i zespoły eksterytorialne). 

0

100

200

300

400

500

600

Se
kc

ja
 A

Se
kc

ja
 B

Se
kc

ja
 C

Se
kc

ja
 D

Se
kc

ja
 E

Se
kc

ja
 F

Se
kc

ja
 G

Se
kc

ja
 H

Se
kc

ja
 I

Se
kc

ja
 J

Se
kc

ja
 K

Se
kc

ja
 L

Se
kc

ja
 M

Se
kc

ja
 N

Se
kc

ja
 O

Se
kc

ja
 P

Se
kc

ja
 Q

Se
kc

ja
 R

Se
kc

je
 S

 i 
T

Se
kc

ja
 U

26
0

213

4 7

270

505

148

29 46 42 33

122

52
28

86
125

37

125

0



 
29 

 

Poniższa tabela przedstawia strukturę zatrudnienia w podmiotach gospodarczych 

położonych na terenie gminy Kolbuszowa. W 2014 roku najliczniejszą grupę stanowiły podmioty 

zatrudniające 0 – 9 pracowników.  

Tabela 14 Liczba podmiotów gospodarczych ze względu na liczbę zatrudnionych w 2014r. 

Jednostka 

terytorialna 

ogółem 0 - 9 10 - 49 50 - 249 250 - 999 
1000 i 

więcej 

2014 

Gmina Kolbuszowa 1898 1787 92 16 3 0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Kierunki przemysłowe gminy Kolbuszowa wyznaczają przedsiębiorstwa z poniższej 

tabeli. 

Tabela 15 Kierunki przemysłowe gminy Kolbuszowa 

Przemysł meblarski Przemysł spożywczy Przemysł produkcji lotniczej 

KFM Furniture Sp. z o.o. 

ul. Fabryczna 3 

36-100 Kolbuszowa 

Zakład Przetwórstwa 

Owocowo Warzywnego 

"ORZECH" Sp. z o.o. 

ul. Rzeszowska 7 

36-100 Kolbuszowa 

Admil 

ul. Wiktora 2, 

36-100 Kolbuszowa 

F.P.H.U. Drewkol 

ul. Piłsudskiego 59B 

36-100 Kolbuszowa 

FIN Sp. z o.o., 

ul. Handlowa 2a, 

36-100 Kolbuszowa 

Przemysł materiałów 

budowlanych 
Przemysł motoryzacyjny Przemysł tworzyw sztucznych 

Solbet Kolbuszowa S.A. 

36-100 Kolbuszowa 

ul. Kolejowa 10 

Z.P.H. Hurtownia Części 

Zamiennych Jan Tarapata Filia 

w Kolbuszowej 

ul. Sokołowska 4 

36-100 Kolbuszowa 

Biss 

ul. Handlowa 4 

36-100 Kolbuszowa 

WIENERBERGER Sp. z o.o. - 

Zakład Produkcyjny Kupno 

36-100 Kupno 494 

KOLTEX Sp. z o.o. 

36-100 Kolbuszowa 

ul. Sokołowska 28 

Przemysł odzieżowy Przemysł drzewny 

F.W. Kis Stanisław Kapusta 

ul. Obrońców Pokoju 106 c, 

36-100 Kolbuszowa 

FHUJ Dudziński 

Piłsudskiego113 

Kolbuszowa 



 
30 

 

Źródło: www.biznes.kolbuszowa.pl 

Na terenie gminy Kolbuszowa znajduje się Kolbuszowska Podstrefa Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej EURO – Park Mielec, zlokalizowana w północno-wschodniej części Kolbuszowej, 

po wschodniej stronie trakcji PKP, w rejonie ulic Sokołowskiej, Żytniej i Leśnej w sąsiedztwie 

istniejącej zabudowy przemysłowo-usługowej. 

Liczne atuty inwestowania w Strefie Euro Park Mielec – Podstrefa Kolbuszowa wpływają 

na rozwój lokalnej gospodarki. Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro - Park Mielec oferuje 

przedsiębiorcom pomoc publiczną w formie zwolnień z podatku dochodowego. Inwestorzy, 

którzy otrzymają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy 

i zainwestują co najmniej 100 tys. EURO automatycznie uzyskują prawo do zwolnień z podatku 

dochodowego w maksymalnej wysokości dopuszczalnej prawem Unii Europejskiej.4 

Rynek pracy 

W latach 2006 – 2014 wskaźnik liczby osób pracujących w przeliczeniu na 1000 

mieszkańców w gminie Kolbuszowa stabilnie wzrastał. Nieznaczne załamanie wystąpiło w 2012 

roku. 

Tabela 16 Liczba osób pracujących w przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Kolbuszowa w 

latach 2006 - 2014 

Jednostka 

terytorialna 

Ogółem 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

osoba 

Gmina 

Kolbuszowa 
171 180 204 207 218 238 233 244 251 

Kolbuszowa - 

miasto 
359 378 429 436 478 523 509 535 548 

Kolbuszowa - 

obszar wiejski 
58 61 67 69 62 66 68 70 75 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

                                                             
4 www.biznes.kolbuszowa.pl 
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Poniższy wykres przedstawia strukturę płci osób pracujących w gminie Kolbuszowa 

w 2014 roku. Średnia gminy Kolbuszowa pokazuje, iż mężczyźni stanowią liczniejszą grupę 

aktywnych zawodowo. Nie jest to natomiast dominująca tendencja na całym obszarze gminy. 

Wykres 4 Struktura płci osób pracujących w gminie Kolbuszowa w 2014 roku 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej na koniec 2 półrocza 2015 

roku w gminie Kolbuszowa było zarejestrowanych 1181 bezrobotnych, z czego 52,0% stanowiły 

kobiety. Strukturę bezrobocia rejestrowanego przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 17 Bezrobotni zarejestrowani w gminie Kolbuszowa 

Bezrobotni zarejestrowani na koniec drugiego półrocza 2015 roku 

Do 30 roku życia 
W tym do 25 roku 

życia 
Powyżej 50 roku życia 

Długotrwale 

bezrobotni 

426 226 305 641 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Bardzo negatywnym zjawiskiem w gminie Kolbuszowa jest fakt, iż 54,3% ogólnej liczby to 

osoby długotrwale bezrobotne. 

W latach 2005 – 2014 wskaźnik bezrobocia rejestrowanego w gminie Kolbuszowa 

podlegał fluktuacjom. Aktualne dane pokazują, iż od roku 2013 stopa bezrobocia ulega znaczącym 

spadkom. 
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Wykres 5 Bezrobocie rejestrowane w gminie Kolbuszowa w latach 2005 - 2014 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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1.3.  Sfera społeczna  

Ludność i demografia  

Liczba ludności na terenie gminy Kolbuszowa na koniec 2014r. wynosiła  24941 osób, 

z czego 9270 zamieszkiwało miasto Kolbuszowa. W porównaniu do 2005r. liczba mieszkańców 

wzrosła o 477 osoby (1,95%).  Na przestrzeni lat 2005-2014 wzrosła zarówno liczba osób 

zamieszkujących miasto (91 osób) oraz zamieszkujących tereny wiejskie (386 osoby).  Najwyższy 

wzrost liczby ludności nastąpił w latach 2009-2010 – 2,68% (657 osób). Jednak od roku 2010 

liczba ludności charakteryzuje się tendencją spadkową.  

Wykres 6 Liczba ludności w gminie Kolbuszowa w latach 2005-2014 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

Tabela 18 Liczba mieszkańców oraz jej zmiany w gminie Kolbuszowa  w latach 2005 – 2014 

Jednostka terytorialna 

Liczba mieszkańców Zmiana liczby 

mieszkańców w latach 

2005 – 2014 [%] 
2005 2014 

Polska 38 157 055 38478602 0.84% 

Województwo podkarpackie 2098263 2129187 1.47% 

Powiat kolbuszowski 61437 62656 1.98% 

Gmina Kolbuszowa  24464 24941 1.95% 

Kolbuszowa - miasto  9179 9270 0.99% 

Kolbuszowa - obszar wiejski  15285 15671 2.53% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Zgodnie z danymi Banku Danych Lokalnych GUS z 2014 r. w perspektywie do 2020r. liczba 

mieszkańców województwa podkarpackiego zmniejszy się o 0,7% (z 2129187 w 2014r. do 

2114595 osób w 2020r.), a w powiecie kolbuszowskim o 1% (z 62656 w 2014r. do 62039 osób w 

2020r.). Do 2050 r. liczba mieszkańców województwa podkarpackiego zmniejszy się o 12,2% (z 

2129187 w 2014r. do 1870343 osób w 2050r.), zaś w powiecie kolbuszowskim 

o 13,2% (z 62656 w 2014r. do 54391 osób w 2050r.). 

Wykres 7 Prognoza liczby ludności w gminie Kolbuszowa w latach 2004-2014 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

Na liczebność oraz strukturę populacji wpływa naturalny i migracyjny ruch ludności. 

Naturalny ruch ludności dotyczy procesów zawierania i rozpadu małżeństw oraz liczby urodzeń 

i zgonów. W 2014r. współczynnik zawierania małżeństw (liczba małżeństw na 1000 

mieszkańców) w województwie podkarpackim wyniósł 5,3. W powiecie kolbuszowskim 

współczynnik ten był niższy i wyniósł 5,1. W mieście Kolbuszowa współczynnik zawierania 

małżeństw miał wartość 4,7 i był niewiele niższy niż na terenach wiejskich gminy (4,9). Wskaźnik  

rozwodów na 1000 ludności w powiecie kolbuszowskim był również niższy w porównaniu do 

średniej województwa (1,1) i wyniósł 0,6.   
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Wykres 8 Przyrost naturalny w gminie Kolbuszowa w latach 2005-2014 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

W latach 2005-2014 w gminie Kolbuszowa liczba urodzeń przewyższa liczbę zgonów, 

w wyniku czego przyrost naturalny był w tych latach dodatni. Liczba zgonów oraz stopa zgonów 

(liczba zgonów na 1000 mieszkańców) utrzymywała się na podobnym poziomie w badanym 

okresie -  6,74‰ w 2005r. i w 2014r. Najwięcej zgonów wystąpiło w 2008r. - 199, a stopa zgonów 

w tym roku wynosiła 8,15‰. Stopa urodzeń (liczba urodzeń na 1000 mieszkańców) w gminie 

Kolbuszowa w latach 2005-2014 wzrosła z 7,64‰ w 2005r. do wartości 9,70‰ w 2014r.. 

Najwięcej urodzeń wystąpiło w 2009r. - 264, a stopa urodzeń wynosiła 10,79‰.  

Współczynnik płodności (liczba urodzeń na tysiąc kobiet w wieku rozrodczym: 15–49 

lat)w gminie Kolbuszowa w latach 2005-2014 wzrósł z 28,15 do 37,54. Jest on zbliżony do 

średniej województwa, która wynosiła w 2014r. 37,93. Liczba kobiet w wieku rozrodczym w 

gminie Kolbuszowa w 2014r. wynosiła 6447, zaś urodziło się 242 dzieci. Natomiast w 2005r. 

kobiet w ww. wieku było 196 więcej, a dzieci urodziło o 55 mniej.  

W gminie Kolbuszowa przyrost naturalny cechował się zmienną dynamiką, jednak 

w okresie 2005-2014 osiągał wartości dodatnie. Na koniec 2014r. w gminie Kolbuszowa przyrost 

naturalny wyniósł 74. 

Zmiany zaludnienia gminy mogą być wzmacniane lub osłabiane poprzez ruch migracyjny 

mieszkańców. W badanym okresie w gminie Kolbuszowa jedynie w 2007r. liczba zameldowań 

była wyższa od liczby wymeldowań, co skutkowało dodatnim saldem migracji. W latach 

pozostałych saldo migracji utrzymywało się ujemnie. Najniższe saldo migracji odnotowano 

w 2014r. -109.  
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Wykres 9 Saldo migracji w gminie Kolbuszowa w latach 2005-2014 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

Najniższe saldo migracji wewnętrznych jak i zagranicznych w badanym okresie 

zarejestrowano w 2014r., odpowiednio -94 i -15. W 2014r. ponad połowa zameldowań 

w migracjach wewnętrznych to zameldowania z miast. Jednak w badanym okresie w latach 2005-

2010 oraz 2012r. przeważały zameldowania ze wsi. Współczynnik salda migracji (saldo migracji 

na 1000 mieszkańców) w gminie w latach 2004-2014 znacznie się obniżył z -0,2 ‰  do  

-4,4 ‰. Miasto Kolbuszowa odnotowuje w badanym okresie znacznie niższe wartości 

współczynnika salda migracji w porównaniu do obszarów wiejskich. Wyjątkiem jest rok 2005, 

gdzie współczynnik w mieście wyniósł 0,1 ‰ , a na terenach wiejskich -0,4 ‰ .   
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Wykres 10 Kierunki migracji w gminie Kolbuszowa w latach 2005-2014 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

W latach 2005-2006 średni współczynnik przyrostu naturalnego, salda migracji oraz 

przyrostu rzeczywistego w gminie Kolbuszowa był wyższy od średniej kraju, województwa 

i powiatu. Natomiast w latach 2012-2014 ww. współczynniki były znacznie niższe od wartości 

krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych.  

Tabela 19 Przyrost naturalny, saldo migracji i przyrost rzeczywisty ludności w gminie Kolbuszowa  

w latach 2005 – 2014 [w ‰] 

Jednostka 

terytorialna 

Średni współczynnik 

przyrostu naturalnego 

Średni współczynnik 

salda migracji 

Średni współczynnik 

przyrostu rzeczywistego 

2005-

2006 2012-2014 2005-2006 2012-2014 2005-2006 2012-2014 

Polska 0.1 0.2 -0.6 -0.4 -0.5 -0.2 

Województwo 

podkarpackie 
1.3 -0.9 -1.5 -1.2 -0.2 -2.1 

Powiat 

kolbuszowski 
1.2 -0.9 -1.1 -1.7 0.1 -2.6 

Gmina Kolbuszowa  1.6 -2.3 -0.1 -3.5 1.5 -5.8 

Kolbuszowa - 

miasto  
4.1 -3.4 -2.6 -7.6 1.5 -11.0 

Kolbuszowa - obszar 

wiejski  
0.0 -1.7 1.4 -0.9 1.4 -2.6 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

W gminie Kolbuszowa w latach 2005 – 2014 spadkowi liczby ludności w wieku 

przedprodukcyjnym (do 17 roku życia) towarzyszył wzrost liczby mieszkańców reprezentujących 

grupę wieku poprodukcyjnego (dolna granica wieku poprodukcyjnego to 60 lat dla kobiet i 65 lat 

dla mężczyzn). Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym zmniejszyła się w badanym okresie o 

1175 osoby, a liczba osób w wieku poprodukcyjnym wzrosła o 814 osoby. W tym okresie liczba 

osób w wieku przedprodukcyjnym była wyższa od liczby osób w wieku poprodukcyjnym, jednak 

ta różnica ulega zmniejszeniu z roku, na rok i w 2014r. wynosi już tylko 356 osób (w porównaniu 

do 2005r., gdzie różnica wynosiła 2345 osoby).  

Wykres 11 Zmiana liczby mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym  

w gminie Kolbuszowa w latach 2005-2014 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

W 2005r. w gminie Kolbuszowa ludność w wieku produkcyjnym stanowiła 62,44% 

(15275 osób), a w 2014r. udział ten wzrósł do 64,60% (16113 osób).  
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Tabela 20 Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym w 

ogólnej liczbie mieszkańców w gminie Kolbuszowa  w 2005r. i 2014r. [w %] 

Jednostka terytorialna 

w
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ku
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ed
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d
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ym
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 w
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ro
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o
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ro

d
u

kc
yj
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2005 2014 2005 2014 2005 2014 

POLSKA 20.61% 18.04% 63.96% 62.97% 15.43% 18.99% 

Województwo 

podkarpackie 
23.09% 18.83% 62.03% 63.47% 14.88% 17.71% 

Powiat kolbuszowski 24.79% 19.54% 60.40% 64.01% 14.81% 16.45% 

Gmina Kolbuszowa  23.57% 18.41% 62.44% 64.60% 13.99% 16.98% 

Kolbuszowa - miasto  22.10% 17.26% 66.95% 65.48% 10.95% 17.26% 

Kolbuszowa - obszar 

wiejski  
24.46% 19.09% 59.73% 64.09% 15.81% 16.82% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

Zgodnie z prognozami Głównego Urzędu Statystycznego do 2035 r. w powiecie 

kolbuszowskim będzie postępować będzie starzenie się zasobów pracy. Potencjalne zasoby pracy 

w powiecie kolbuszowskim w latach 2015 – 2035 zmniejszą się pod względem ilościowym, przy 

czym spadnie liczba ludności w wieku produkcyjnym mobilnym (o 29,90%) oraz znacznie 

wzroście liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym niemobilnym (o 38,13% – 5455 osób). 

W porównaniu do wartości krajowych oraz wojewódzkich tendencja jest podobna. 
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Tabela 21 Potencjalne zasoby rynku pracy do 2035 roku w kraju, województwie podkarpackim 

oraz powiecie kolbuszowskim 

Grupa wieku Rok Polska 
Województwo 

podkarpackie 

Powiat 

kolbuszowski 

Wiek produkcyjny 

mobilny 

2015 15164812 862662 26265 

2035 10725472 608069 18413 

2015-2035 -29.27% -29.51% -29.90% 

Wiek produkcyjny 

niemobilny 

2015 9244889 501110 14308 

2035 11843756 657525 19763 

2015-2035 28.11% 31.21% 38.13% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

Współczynniki obciążenia demograficznego są szczególnie istotne w analizie obciążenia 

potencjalnych zasobów pracy ludnością niepracującą. W latach 2005-2014 w województwie 

podkarpackim, powiecie kolbuszowskim oraz gminie Kolbuszowa spadł współczynnik obciążenia 

ludności w wieku produkcyjnym ludnością w wieku nieprodukcyjnym. W mieście Kolbuszowa 

wzrósł on z 49,4 do 52,7. Na terenach wiejskich gminy znacznie ten współczynnik się obniżył. 

Jednocześnie we wszystkich badanych jednostkach terytorialnych zaszły niekorzystne zmiany 

ilości ludności w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym, co oznacza 

postępujące starzenie się ludności. W mieście Kolbuszowa wskaźnik ten osiągnął wskaźnik 100, 

jednak na obszarze wiejskim gminy przeważa liczba osób w wieku przedprodukcyjnym, nad 

liczbą osób w wieku poprodukcyjnym. W 2005r. w gminie Kolbuszowa teoretycznie 100 osób w 

wieku produkcyjnym pracowało na 16 osób w wieku poprodukcyjnym, a w 2014r. na 26 osób, co 

świadczy o jeszcze większym zaawansowaniu procesu starzenia demograficznego.  
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Tabela 22 Wskaźniki obciążenia demograficznego w Polsce, województwie podkarpackim, 

powiecie Kolbuszowskim oraz gminie Kolbuszowa w latach 2005 i 2014 

Jednostka terytorialna 

ludność w wieku 

nieprodukcyjnym na 

100 osób w wieku 

produkcyjnym 

ludność w wieku 

poprodukcyjnym na 

100 osób w wieku 

przedprodukcyjnym 

ludność w wieku 

poprodukcyjnym na 

100 osób w wieku 

produkcyjnym 

2005 2014 2005 2014 2005 2014 

Polska 56.3 58.8 74.9 105.2 24.1 30.2 

Województwo podkarpackie 61.2 57.6 64.4 94.1 24 27.9 

Powiat kolbuszowski 65.6 56.2 59.8 84.2 24.5 25.7 

Gmina Kolbuszowa  60.2 54.8 59.3 92.2 22.4 26.3 

Kolbuszowa - miasto  49.4 52.7 49.5 100.0 16.4 26.4 

Kolbuszowa - obszar wiejski  67.4 56.0 64.7 88.1 26.5 26.2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

Istotnym zagadnieniem w zakresie problemu starzenia się mieszkańców jest struktura 

mieszkańców. Struktura mieszkańców gminy Kolbuszowa została przedstawiona na poniższym 

wykresie.  

Wykres 12 Struktura demograficzna gminy Kolbuszowa – 2014r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Z dostępnych danych z Głównego Urzędu Statystycznego do 2035r. i 2050r. w powiecie 

kolbuszowskim znacznie nasili się proces starzenia się ludności.  

Wykres 13 Struktura demograficzna powiatu kolbuszowskiego – 2014r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

Wykres 14 Struktura demograficzna powiatu kolbuszowskiego – prognoza do 2035r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Wykres 15 Struktura demograficzna powiatu kolbuszowskiego – prognoza do 2050r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

Edukacja i wychowanie, kultura  

Istotnym zadaniem jednostek samorządu jest zapewnienie dostępu do usług 

edukacyjnych, które są niezbędne dla rozwoju mieszkańców, zarówno dzieci jak i dorosłych.  

W 2014r. w Polsce 5,9% dzieci było objętych opieką w żłobkach. W województwie 

podkarpackim odsetek ten był niższy 4,8%. W powiecie kolbuszowskim dopiero w 2014r. wyniósł 

0,9%, w poprzednich latach było 0%. W gminie Kolbuszowa w latach 2005-2014 odsetek dzieci 

objętych opieką w żłobkach wyniósł 0%.  Zgodnie z rejestrem żłobków i klubów dziecięcych 

„emp@tia” na terenie powiatu kolbuszowskiego są 2 żłobki w gminie Niwiska:  

 Zespół Żłobków "Jacek i Agatka", Żłobek "Jacek" w Siedlance, 

 Zespół Żłobków "Jacek i Agatka", Żłobek "Agatka" w Leszczach. 

 W latach 2005-2014 znacznie wzrósł odsetek dzieci w wieku 3-6 lat objętych 

wychowaniem przedszkolnym w Polsce (o 26,8 pp.), w województwie podkarpackim (o 29,5 pp.), 

powiecie kolbuszowskim (o 31,9 pp.)oraz  gminie Kolbuszowa (o 25,9 pp.).  W 2014r. w Polsce 

71,7% dzieci było objętych wychowaniem przedszkolnym. W województwie podkarpackim 

odsetek ten był niższy i wynosił 68,7%. W gminie Kolbuszowa ww. odsetek kształtował się na 

poziomie 82,3%. W mieście Kolbuszowa udział dzieci uczęszczających do przedszkoli jest 

niezwykle wysoki (zdecydowanie ponadprzeciętny w skali Polski, województwa podkarpackiego 
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oraz powiatu kolbuszowskiego) – 122,5%, zaś na obszarach wiejskich gminy Kolbuszowa był 

znacznie niższy – 53,8%.  

Tabela 23 Odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach oraz wychowaniem przedszkolnym w Polsce, 

województwie podkarpackim, powiecie kolbuszowskim oraz gminie Kolbuszowa w latach 2005 i 

2013[w %] 

Jednostka terytorialna 

Odsetek dzieci objętych 

opieką w żłobkach 

Odsetek dzieci w wieku 3-6 

lat objętych wychowaniem 

przedszkolnym 

2005 2014 2005 2014 

Polska 2.1 5.9 55.5 82.3 

Województwo podkarpackie 1.8 4.8 49.4 78.9 

Powiat kolbuszowski 0 0.9 41.0 72.9 

Gmina Kolbuszowa  0 0 54.2 80.1 

Kolbuszowa - miasto  0 0 83.8 122.5 

Kolbuszowa - obszar wiejski  0 0 38.2 53.8 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

Istotnym aspektem sfery edukacji jest jej jakość, która jest mierzona za pomocą średnich 

wyników egzaminów kończących dany etap nauczania. W analizie wzięto pod uwagę egzaminy na 

szczeblu podstawowym oraz gimnazjalnym.  

Na szczeblu podstawowym miernikiem jest wynik sprawdzianu po VI klasie szkoły 

podstawowej. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły. Sprawdzian obejmuje 

wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego, w odniesieniu do języka polskiego, matematyki i języka obcego 

nowożytnego. Składa się z dwóch części: z języka polskiego i z matematyki  oraz  z języka obcego 

nowożytnego, obie przeprowadzane są jednego dnia.   

Łącznie za wszystkie zadania można otrzymać maksymalną notę 40 punktów. Uczniowie 

szkół podstawowych w gminie Kolbuszowa uzyskali wyniki nieznacznie wyższe od średniej 

województwa podkarpackiego (67,7%). W gminie Kolbuszowa średni wynik szóstoklasisty 

wyniósł 69%.  
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Tabela 24 Wyniki sprawdzaniu na koniec 6 klasy podstawowej w województwie podkarpackim,  

w gminach powiatu kolbuszowskiego w 2015r. [w %] 

Jednostka terytorialna 

Średni wynik 

ogółem w 

procentach 

Średni wynik z 

języka 

polskiego w 

procentach 

Średni wynik z 

matematyki w 

procentach 

Średni wynik z 

języka 

angielskiego w 

procentach 

Województwo 

podkarpackie 
67,7 72,8 62,4 77,9 

Powiat kolbuszowski 68 73 63 78 

Gmina Cmolas  65 72 59 74 

Gmina Kolbuszowa  69 73 64 78 

Gmina Majdan 

Królewski  
73 75 70 80 

Gmina Niwiska  64 72 56 82 

Gmina Raniżów  62 69 55 74 

Gmina Dzikowiec  72 74 70 77 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z OKE Kraków 

Na szczeblu gimnazjalnym miernikiem jest egzamin w gimnazjum, który składa się z 3 

części:  

 część pierwsza egzaminu gimnazjalnego – humanistyczna, obejmująca wiadomości 

i umiejętności z zakresu: języka polskiego i historii i wiedzy o społeczeństwie, 

 część druga egzaminu gimnazjalnego – matematyczno-przyrodnicza, obejmująca 

wiadomości i umiejętności z zakresu: matematyki i przedmiotów przyrodniczych: biologii, 

chemii, fizyki i geografii,  

 część trzecia egzaminu gimnazjalnego, obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu 

języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym i część trzecia tego egzaminu na 

poziomie rozszerzonym. 

W analizie została uwzględniona część humanistyczna i matematyczno-przyrodnicza, 

ponieważ uczniowie mogą wybierać spośród różnych języków obcych i przez to trudno te wyniki 

ze sobą porównywać.   

W województwie podkarpackim, powiecie kolbuszowskim oraz gminie Kolbuszowa 

uczniowie gimnazjum osiągali lepsze wyniki z części humanistycznej, aniżeli z części 

matematyczno-przyrodniczej. Wyniki egzaminu w gimnazjum w gminie Kolbuszowa nie 
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odbiegają znacząco od średnich dla powiatu kolbuszowskiego oraz województwa podkarpackiego 

i wyniosły odpowiednio:  

 dla części humanistycznej: historia i wiedza o społeczeństwie 63,7%, język polski 62,5%, 

 dla części matematyczno-przyrodniczej: przedmioty przyrodnicze: 51,4%, matematyka 

51,9%.  

Tabela 25 Wyniki egzamin w gimnazjum w województwie podkarpackim, w gminach powiatu 

kolbuszowskiego w 2015r. [w %] 

Jednostka 

terytorialna 

Część humanistyczna  Część matematyczno-przyrodnicza 

historia i wiedza 

o społeczeństwie 
język polski 

przedmioty 

przyrodnicze 
matematyka 

Województwo 

podkarpackie 
65,0 62,7 51,2 50,3 

Powiat kolbuszowski 66,2 63,1 51,2 50,5 

Gmina Cmolas  65,6 65,1 49,7 51,2 

Gmina Kolbuszowa  63,7 62,5 51,4 51,9 

Gmina Majdan 

Królewski  
69,8 63,9 52,6 50,8 

Gmina Niwiska  63,9 63,3 48,4 44,7 

Gmina Raniżów  67,6 60,3 49,9 47,7 

Gmina Dzikowiec  72,6 64,3 55,6 53,9 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z OKE Kraków 

Istotna w kształtowaniu warunków życia mieszkańców jest oferta kulturalna, która 

pozwala na  spędzanie wolnego czasu i rozwój zainteresowań zarówno mieszkańców, jak i osób 

spoza obszaru gminy.  

W 2015r. w gminie Kolbuszowa odbyły się takie wydarzenia jak:  

 Przegląd Widowisk Kolędniczych pt. „Z orszakiem Trzech Króli” (MDK Kolbuszowa 

Górna), 

 Koncert Noworoczny (Hala Sportowa LO w Kolbuszowej), 

 XXV edycja Turnieju Wiedzy o Historii Regionu,     

 Dni Kolbuszowej, 

 Tydzień Bibliotek (w tym „Noc w Bibliotece), 

 Piknik Rodzinny Siedlisko w Dzikowcu, 
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 "Święto Beczki" w Bukowcu, 

 Festiwal żywej muzyki na strun dwanaście i trzy smyki (MDK),    

 Festiwal Orkiestr na Falach Nilu (Rynek w Kolbuszowej), 

 Puchar Europy oraz Konwencja New Walking (Nordic Walking i Bungy - Pump 

w Kolbuszowej), 

 Dni Weryni, 

 Festyn lasowiackich tradycji świętojańskich Sobótki 2015 (Domatków),    

 Mistrzowskie Kursy Perkusyjne "Cross Drumming nad Nilem", 

 Jazz nad Nilem Rynek w Kolbuszowej, 

 Mistrzowskie Kursy Perkusyjne "Cross Drumming nad Nilem", 

 Letnia Akademia Trąbki, 

 Spinacz, 

 Festyn w Porębach Kupieńskich, 

 Nieme Kino w Kolbuszowej (Plac MDK), 

 Festyn w Świerczowie, 

 Albertynki, 

 Festyn w Przedborzu (Stadion), 

 Festyn pod Sokołem (Plac MDK), 

 Festyn w Zarębkach (Stadion), 

 Dożynki Gminne w Widełce, 

 Święto ziemniaka „Lasowiackie Zimioki” w Kolbuszowej Górnej.5 

W analizie wzięto pod uwagę 3 wskaźniki, które przedstawiają aktywność kulturalną 

mieszkańców, tj.: 

1. Liczba uczestników imprez kulturalnych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców; 

2. Członkowie zespołów artystycznych na 1000 mieszkańców; 

3. Członkowie kół (klubów) na 1000 mieszkańców. 

  

                                                             
5 Kalendarz imprez – oficjalna strona Miasta Kolbuszowa http://www.kolbuszowa.pl 
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Tabela 26 Aktywność kulturalna mieszkańców w kraju, województwie podkarpackim, powiecie 

kolbuszowskim i gminie Kolbuszowa w latach 2007 i 2014 

Jednostka terytorialna 

uczestnicy imprez na 

1000 mieszkańców 

członkowie 

zespołów 

artystycznych na 

1000 mieszkańców 

członkowie kół 

(klubów) na 1000 

mieszkańców 

2007 2014 2007 2014 2007 2014 

Polska 882 1047 7 7 7 11 

Województwo 

podkarpackie 
1027 1485 12 13 5 16 

Powiat kolbuszowski 370 1204 10 15 2 10 

Gmina Kolbuszowa  81 1817 12 11 2 4 

Kolbuszowa - miasto 115 4466 19 22 5 7 

Kolbuszowa - obszar 

wiejski  
60 250 8 4 0 1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

W latach 2007-2014 w kraju, w województwie podkarpackim, powiecie kolbuszowskim 

oraz samej gminie Kolbuszowa znacznie wzrosła liczba uczestników imprez na 1000 

mieszkańców.  W 2014r. wskaźnik uczestników imprez na 1000 mieszkańców w gminie 

Kolbuszowa (1817) był znacznie wyższy od średnich jak kraju i województwa, gdzie wyniósł 

odpowiednio: 1047 i 1485. W mieście Kolbuszowa w 2014r. wskaźnik ten miał wartość 4466. 

W porównaniu do 2007r. wzrósł on prawie czterdziestokrotnie.  

W gminie Kolbuszowa w 2014r. funkcjonowało 22 zespoły artystyczne, zrzeszające 262 

członków. Wskaźnik członków zespołów artystycznych na 1000 mieszkańców w latach 2007-

2014 spadł w gminie Kolbuszowa z 12 do 11, ze względu na spadek wskaźnika na terenach 

wiejskich gminy Kolbuszowa. Mimo to, jest on w dalszym ciągu wyższy niż w kraju i niewiele 

niższy od średniej województwa.  

W 2014r. na terenie gminy Kolbuszowa prowadziło działalność 8 kół (klubów), w których 

było 89 członków. Wskaźnik członków kół na 1000 mieszkańców w gminie Kolbuszowa w latach 

2007-2014 wzrósł z 2 do 4 i jest w dalszym ciągu znacznie niższy od średniej województwa i kraju.  
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Tabela 27 Wybrane informacje na temat działalności bibliotek publicznych w kraju, województwie 

podkarpackim, powiecie kolbuszowskim i gminie Kolbuszowa w latach 2004 i 2014 

Jednostka terytorialna 

księgozbiór bibliotek na 1000 

ludności 

czytelnicy bibliotek publicznych 

na 1000 ludności 

2004 2014 2004 2014 

wol. wol. osoba osoba 

Polska 3522.2 3397.6 197 164 

Województwo podkarpackie 4183.1 4071.7 201 162 

Powiat kolbuszowski 4937.6 5342.7 174 164 

Gmina Kolbuszowa 5154.7 5744.4 213 213 

Kolbuszowa - miasto  5626.9 7283.3 344 412 

Kolbuszowa - obszar wiejski  4871.9 4834.2 134 95 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

Wskaźnikami, które odnoszą się do dostępności usług kulturalnych oraz partycypacji 

ludności są również mierniki w zakresie funkcjonowaniu bibliotek oraz filii, tj. księgozbiór 

bibliotek na 1000 ludności oraz liczba czytelników bibliotek publicznych na 1000 ludności.  

W gminie Kolbuszowa w 2014r. działało 8 placówek bibliotecznych, które dysponowały 

łącznie 143272 woluminami książek.  

W Polsce na 1000 mieszkańców w 2014r. przypadało średnio 3397 książek w placówkach 

bibliotecznych. Średnie województwa podkarpackiego, powiatu kolbuszowskiego oraz gminy 

Kolbuszowa są wyższe od krajowej i wynoszą odpowiednio: 4071, 5342 i 5744 książek. W 

porównaniu do 2007r. spadły ww. wskaźniki w Polsce i województwie podkarpackim, zaś 

wzrosły w powiecie kolbuszowskim oraz gminie Kolbuszowa. Istotny wzrost księgozbioru 

bibliotek na 1000 ludności wystąpił w mieście Kolbuszowa – 29,43%, zaś na obszarach wiejskich 

gminy Kolbuszowa nastąpił niewielki spadek.  

Liczba czytelników bibliotek publicznych na 1000 ludności w latach 2004-2014 spadła 

w Polsce, województwie podkarpackim, powiecie kolbuszowskim, lecz utrzymała się na tym 

samym poziomie w gminie Kolbuszowa i w dalszym ciągu jest wyższa od średnich krajowych, 

wojewódzkich i powiatowych. Nastąpił wyraźny wzrost liczby czytelników bibliotek publicznych 

na 1000 ludności w mieście Kolbuszowa z 344 w 2004r. do 412 w 2014r., zaś na obszarach 

wskaźnik ten obniżył się z 164 w 2004r. do 95 w 2014r..  
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Sport i rekreacja, turystyka  

W 2014r. na terenie gminy Kolbuszowa funkcjonowało 20 klubów sportowych, z czego 11 

klubów sportowych prowadziło działalność w mieście Kolbuszowa. Łącznie na terenie gminy 

Kolbuszowa kluby sportowe zrzeszały 977 członków, a ćwiczących było 907 osób.  

Wskaźnik aktywności sportowej mieszkańców(liczba osób ćwiczących na 1000 

mieszkańców) gminy Kolbuszowa wyniósł w 2014r. 36. Jest to wynik wyższy od średniej krajowej, 

województwa podkarpackiego oraz powiatu kolbuszowskiego. W latach 2010 – 2014 wskaźnik 

ten wzrósł zarówno w mieście Kolbuszowa oraz na terenach wiejskich gminy Kolbuszowa. W całej 

gminie Kolbuszowa w badanym okresie wskaźnik aktywności sportowej mieszkańców wzrósł z 

31 do 36.  
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Wykres 16 Osoby ćwiczące w klubach sportowych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców Polski, 

województwa podkarpackiego, gminy Kolbuszowa w latach 2010 i 2014 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

Istotne miejsce w gospodarce gmin, regionów oraz państw odgrywa turystyka oraz sektor 

usług okołoturystycznych, wpływając na ilość miejsc pracy oraz dochody ludności. Zajmuje 

również ważną rolę społeczną, pozwalając tworzyć oraz rozwijać możliwości spędzania wolnego 

czasu mieszkańców oraz turystów.  

Zgodnie z danymi statystycznymi Głównego Urzędu Statystycznego w gminie Kolbuszowa 

funkcjonował 1 obiekt zbiorowego zakwaterowania, w którym było 60 miejsc noclegowych. W 

całym powiecie kolbuszowskim ww. obiektów było 2 z łącznie 83 miejscami noclegowymi. W 

porównaniu do 2004r. ilość ta spadła z 6 obiektów i 222 miejsc noclegowych.  
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Tabela 28 Wybrane dane dotyczące sektora turystyki w kraju, województwie podkarpackim, 

powiecie kolbuszowskim i gminie Kolbuszowa w latach 2005 i 2014 

Jednostka terytorialna 

Liczba miejsc 

noclegowych 

Liczba miejsc 

noclegowych w 

przeliczeniu na 

1000 mieszkańców 

Korzystający z 

noclegów w 

przeliczeniu na 

1000 mieszkańców 

2005 2014 2005 2014 2005 2014 

Polska 569896 694023 15 18 435 652 

Województwo podkarpackie 18436 27598 9 13 261 410 

Powiat kolbuszowski 222 83 4 1 57 15 

Gmina Kolbuszowa 69 60 3 2 71 9 

Kolbuszowa – miasto 69 60 8 6 188 24 

Kolbuszowa - obszary wiejskie 0 0 0 0 0 0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

Na terenie gminy Kolbuszowa mieszkańcy mają możliwość spędzania wolnego czasu m.in. 

na:  

 Krytej Pływalni Fregata,  

 boiskach Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu,  

 innych obiektach rehabilitacyjno-sportowych (m.in. siłowni, hal widowiskowych, 

stadionu sportowego w Kolbuszowej i Kolbuszowej Dolnej oraz boiska „Orlik” w Widełce, 

boiska przy ZS Nr 1, ZS Nr 2), 

 Zagrodzie Jeździeckiej,  

 gospodarstw agroturystycznych, 

 tras rowerowych, 

 ścieżek przyrodniczych. 6 

  

                                                             
6 Źródło: http://www.biznes.kolbuszowa.pl 
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Tabela 29 Wybrane obiekty sportowe i rekreacyjne na terenie gminy Kolbuszowa 

Kryta Pływalnia Fregata 

ul. Jana Pawła II 10, 36-100 Kolbuszowa 

17 7444820 

www.basen.kolbuszowa.pl 

Obiekt o powierzchni 3758 m², w którym znajduje się: basen sportowy o wymiarach 25 m × 12,5 m i 

głębokości od 1,60 m do 1,80 m, ponad 60-metrowa zjeżdżalnia, niecka z wydzielonym miejscem do 

nauki pływania, bicze wodne, „dzika rzeka”, ławeczki napowietrzające, jacuzzi, sauna, gabinet Spa, 

siłownia oraz bar. 
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Fundacja na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu 

ul. Wolska 2, 36-100 Kolbuszowa 

17 2273 975, 172271 131 

www.stadion@stadion.kolbuszowa.pl 

www.stadion.kolbuszowa.pl 

W kompleksie sportowym znajdują się: 3 pełnowymiarowe boiska trawiaste do piłki nożnej, 400 

metrowa bieżnia lekkoatletyczna, boisko siatkówki plażowej, szatnie sportowe z natryskami, sauna i 

solanka w tym zadaszona podłoga taneczna z grillem, plac zabaw dla dzieci, tereny do biegania. Na ww. 

obiektach fundacja organizuje obozy sportowe dla grup i zespołów sportowych z różnych rejonów Polski 

oraz festyny sportowo-rekreacyjne dla firm oraz mieszkańców gminy Kolbuszowa. 

   

Inne obiekty rehabilitacyjno-sportowe 

   

Boisko przy ZS Nr 1 Boisko przy ZS Nr 2 Stadion sportowy w Kolbuszowej Dolnej 
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Zagroda jeździecka 

Zagrodę jeździeckaw Weryni wyposażona jest w szerokie padoki, liczne przeszkody. Na terenie zagrody 

można korzystać z paleniska oraz pola namiotowego, z przejazdów bryczką, a w sezonie zimowym 

z kuligów konnych. 

   

Gospodarstwo agroturystyczne 

Gospodarstwo agroturystyczne znajduje się w Nowej Wsi wśród  malowniczych terenów Płaskowyżu 

Kolbuszowskiego. Dysponuje stawem rybnym i paleniskiem. W swojej ofercie posiada tradycyjne potrawy 

regionalne. 

Trasy rowerowe 

Na terenie gminy Kolbuszowa wytyczono oraz oznakowano cztery szlaki rowerowe, które mają łączną 

długość 56 km. Trasy obejmują liczne zabytki architektoniczne i sakralne m.in. skansen, pałac w Weryni, 

okolice rezerwatu Zabłocie, ścieżkę przyrodniczą Białkówkę i Świerczówkę oraz obszary leśne i rezerwaty 

przyrody. Przy szlakach zostały przygotowane cztery miejsca postojowe wraz z małą architekturą. 
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Ścieżki przyrodnicze 

Piesza ścieżka przyrodniczo-edukacyjna Białkówka została wytyczona w Nowej Wsi. Można ją przejść dużą 

pętlą (4 kim) lub mniejszą (1,5 km).  Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza Świerczówka znajduje się na terenie 

Świerczowa i składa się z trzech pętli o łącznej długości 7,8 km. Na trasie przygotowano mini ZOO z 

dzikami, strusiami, końmi oraz „Zieloną Klasę. Obie ścieżki można pokonać pieszo, na rowerze lub konno. 

Na terenach leśnych Gminy Kolbuszowa leży rezerwat Zabłocie(539,81 ha). Na jego obszarze występują 

stanowiska lęgowe rzadkiej ornitofauny oraz kompleks stawów rybnych. 

   

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony www: www.biznes.kolbuszowa.pl 

 

 

  



W sektorze turystyki analizę dostępności oferty noclegowej można zmierzyć przy pomocy 

wskaźnika liczby miejsc noclegowych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. W gminie 

Kolbuszowa w 2014r. ww. wskaźnik wyniósł 2, a w samym mieście Kolbuszowa 6.  

W porównaniu do 2005r. w gminie wskaźnik ten obniżył się zarówno w gminie, jak i w mieście. 

W porównaniu do powiatu kolbuszowskiego (1) były to wartości wyższe, jednak znacznie niższe 

niż wartości dla województwa podkarpackiego (13), czy Polski (18). 

Wykres 17 Liczba osób korzystających z noclegów w gminie Kolbuszowa w latach 2005 -2014 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

W latach 2005-2014 w gminie Kolbuszowa znacznie spadła liczba korzystających 

z noclegów, z 1729 do 221 osób (spadek o 87,22%). Dynamika przyrostu liczby osób 

korzystających z noclegów w Polsce w 2014r. była znacznie niższa i wynosiła 51,13%, zaś w 

województwie podkarpackim 59,76%.  

Poziom atrakcyjności turystycznej można przeanalizować również za pomocą liczby osób 

korzystających z noclegów w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. W 2014r. w gminie Kolbuszowa 

na 1000 mieszkańców przypadało średnio 9 turystów korzystających z oferty noclegowej. 

Wskaźnik ten znacznie spadł w porównaniu do 2005r., kiedy wynosił 71. Zarówno w 

województwie podkarpackim, jak i w kraju liczba turystów korzystających z noclegów 

przypadająca na 1000 mieszkańców jest znacznie wyższa i wzrosła w porównaniu do 2005r.  

W latach 2005-2014 liczba turystów zagranicznych korzystających z oferty noclegowej 

charakteryzowała się tendencją spadkową i w 2014r. nie odnotowano w gminie Kolbuszowa 
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turystów zagranicznych.  Wśród turystów zagranicznych, którzy  korzystali z noclegów na terenie 

gminy Kolbuszowa największą grupę stanowili obywatele Ukrainy .  

Ochrona zdrowia i opieka medyczna  

Niezwykle ważną usługą społeczną świadczoną przez jednostki samorządu terytorialnego 

jest zapewnienie dostępu do ochrony zdrowia i opieki medycznej mieszkańcom. W niniejszej 

analizie poddano wskaźniki:  

 liczby mieszkańców przypadających na 1 przychodnię lekarską, 

 liczby mieszkańców na na 1 aptekę ogólnodostępną bądź punkt apteczny, 

 liczby porad lekarskich w przeliczeniu na 100 ludności. 

Tabela 30 Wybrane informacje na temat dostępności usług ochrony zdrowia i opieki medycznej 

w kraju, województwie podkarpackim, powiecie kolbuszowskim i gminie Kolbuszowa w latach 

2005 i 2014 

Jednostki terytorialne 

Liczba mieszkańców 

na 1 przychodnię 

lekarską 

Liczba mieszkańców 

na 1 aptekę 

ogólnodostępną lub 

punkt apteczny 

Liczba porad 

lekarskich w 

przeliczeniu na 100 

mieszkańców 

2005 2014 2005 2014 2005 2014 

Polska 3109 1919 3811 3094 363 415 

Województwo 

podkarpackie 
2843 1893 3864 3332 333 406 

Powiat kolbuszowski 2560 2021 6144 5696 282 321 

Gmina Kolbuszowa 2718 1663 4 893 4988 273 336 

Kolbuszowa - miasto  1311 843 2 295 2318 601 450 

Kolbuszowa - obszar 

wiejski  
7643 3918 15 285 15671 77 269 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

W gminie Kolbuszowa w 2014r. na 1 przychodnię lekarską przypadało 1663 osoby, przy 

czym wskaźnik ten zmniejszył się prawie dwukrotnie w porównaniu do 2005r. W mieście 

Kolbuszowa na 1 przychodnię lekarską przypadało jedynie 843 osoby. Gmina Kolbuszowa 

charakteryzowała się wyższym poziomem dostępności do lecznictwa otwartego w porównaniu 

z terytorium Polski (1919 osób) oraz województwa podkarpackiego (1893 osób). W badanym 

okresie zwiększyła się liczba przychodni w gminie Kolbuszowa z 9 w 2005r. do 15 w 2014r.  
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Liczba mieszkańców na 1 aptekę ogólnodostępną bądź punkt apteczny w gminie 

Kolbuszowa w 2014r. wyniosła 4988 osób i wzrosła w porównaniu do 2005r. o 95 osób. Jest to 

wynik powyżej średniej dla kraju i dla województwa podkarpackiego, gdzie wskaźnik ten 

kształtował się na poziomie, odpowiednio 3094 i 3332. Przeciętne dla Polski oraz województwa 

podkarpackiego w porównaniu do 2005r. obniżył się. Liczba aptek zarówno w 2005r. jak i 2014r. 

w gminie Kolbuszowa wyniosła 5.  

Wskaźnik liczby porad lekarskich na 100 mieszkańców przedstawia poziom 

zapotrzebowania na usługi medyczne na danym obszarze i obejmuje zarówno osoby ze złym 

stanem zdrowia oraz osoby, które korzystają z porad z zakresu profilaktyki zdrowotnej. 

Jednocześnie miernik ten obrazuje poziom zdrowotności ludności oraz poziom ich świadomości. 

Wskaźnik liczby porad lekarskich na 100 mieszkańców w 2014r. w gminie Kolbuszowa wyniósł 

336 i wzrósł w porównaniu do 2005r. tak jak przeciętne dla kraju oraz województwa 

podkarpackiego. Jednak utrzymuje się poniżej średniej dla Polski i województwa podkarpackiego, 

które wyniosły 415 i 406. 

Pomoc społeczna  

Pomoc społeczna pozwala na przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych osobom, które 

nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc 

społeczna wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz 

umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy 

społecznej jest również zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym poprzez podejmowanie 

działań zmierzających do usamodzielnienia osób oraz rodzin i  ich integracji ze środowiskiem. 7 

Wyróżnia się dwa rodzaje świadczeń społecznych: pieniężne oraz niepieniężne.  

Tabela 31 Rodzaje świadczeń społecznych 

Pieniężne Niepieniężne 

 zasiłek stały 

 zasiłek okresowy 

 zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy 

 zasiłek i pożyczka na ekonomiczne 

usamodzielnienie 

 pomoc na usamodzielnienie oraz na 

kontynuowanie nauki 

 praca socjalna 

 bilet kredytowany 

 składki na ubezpieczenie zdrowotne 

 składki na ubezpieczenia społeczne 

 pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne 

usamodzielnienie 

                                                             
7 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593) 
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 świadczenie pieniężne na utrzymanie i 

pokrycie wydatków związanych z nauką 

języka polskiego dla cudzoziemców, którzy 

uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status 

uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub 

zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w 

związku z okolicznością 

 wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu 

sprawowania opieki przyznane przez sąd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 pomoc w uzyskaniu odpowiednich 

warunków mieszkaniowych, w tym w 

mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu 

zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie – 

w formie rzeczowej dla osób 

usamodzielnianych  

 poradnictwo specjalistyczne 

 interwencja kryzysowa 

 schronienie 

 posiłek 

 niezbędne ubranie 

 usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w 

ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych 

domach pomocy 

 specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu 

zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia 

 mieszkanie chronione 

 pobyt i usługi w domu pomocy społecznej 

 sprawienie pogrzebu 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593) 

W niniejszej analizie wskaźnikami z zakresu pomocy społecznej przedstawiającymi 

rozmiar oraz skalę występowania problemów społecznych jest:  

 liczba osób korzystających ze świadczeń środowiskowej pomocy społecznej,  

 udział osób korzystających ze świadczeń środowiskowej pomocy społecznej w ogólnej 

liczbie ludności.  

Środowiskowa pomoc społeczna, to pomoc udzielana ludności w gospodarstwach 

domowych w miejscu zamieszkania, za pośrednictwem ośrodka pomocy społecznej. 8 

W gminie Kolbuszowa ze środowiskowej pomocy społecznej korzystało 2306 osób., 

którzy stanowili 9,25% ludności ogółem. W związku z tym charakteryzuje się wyższą skalą 

                                                             
8 Źródło: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego 
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występowania problemów społecznych niż średnia dla Polski (7,68%), zaś niższą niż średnia dla 

województwa podkarpackiego (10,45%).  

Tabela 32 Odsetek mieszkańców korzystających ze świadczeń środowiskowej pomocy społecznej 

w  kraju, województwie podkarpackim, powiecie kolbuszowskim i gminie Kolbuszowa w latach 

2009-2014 (%) 

Jednostka terytorialna 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Dynamika 

zmian 

2004/2014 

Polska 9.07 8.67 8.05 8.07 8.33 7.68 14.70 

Województwo podkarpackie 12.63 11.90 10.82 10.98 11.32 10.45 16.22 

Powiat kolbuszowski 13.84 12.64 12.54 13.19 13.28 12.44 8.49 

Gmina Kolbuszowa  10.68 9.86 9.70 9.79 10.17 9.25 11.75 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

Wykres 18 Odsetek mieszkańców korzystających ze świadczeń środowiskowej pomocy społecznej 

w gminie Kolbuszowa w latach 2009-2014 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

W latach 2009-2014 spadła liczba osób korzystających ze świadczeń środowiskowej 

pomocy społecznej w gminie Kolbuszowa. W porównaniu do 2009 roku ich liczba zmniejszyła się 

o 307 osób. W badanym okresie zmniejszyła się również liczba osób korzystających ze świadczeń 

środowiskowej pomocy społecznej w kraju oraz województwie podkarpackim, przy czym 

dynamika spadku była wyższa, niż w gminie Kolbuszowa (11,75%) i wynosiła odpowiednio 

14,70% i 16,22%.  
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Spadek liczby mieszkańców korzystających ze świadczeń środowiskowej pomocy 

społecznej w latach 2009 – 2014 przełożyły się na spadek udziału osób objętych świadczeniami 

pomocy społecznej w ogólnej liczbie ludności w:  

 kraju o 1,39 pp., 

 województwie podkarpackim o 2,18 pp., 

 gminie Kolbuszowa  o 1,43 pp..  

Istotnym aspektem oprócz skali występowania problemów społecznych jest ich charakter. 

W niniejszej analizie posłużono się informacjami z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w zakresie przyczyn przyznawania pomocy społecznej.  

Do najczęstszych powodów przyznawania świadczeń pomocy społecznej w gminie 

Kolbuszowa w latach 2012-2014 należy:  

 bezrobocie,  

 ubóstwo, 

 niepełnosprawność,  

 potrzeba ochrony macierzyństwa, 

 długotrwała lub ciężka choroba,  

 bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego,  

 alkoholizm,  

 przemoc w rodzinie.  

Szczegółowe informacje dotyczące ilości osób w rodzinach objętych pomocą społeczną 

oraz ich udziałem w liczbie ludności gminy Kolbuszowa przedstawia poniższa tabela.  

Tabela 33 Najczęstsze powody przyznawania świadczeń pomocy społecznej w gminie Kolbuszowa 

w latach 2012-2014 

Powód trudnej sytuacji 

życiowej 

2012 2013 2014 

Liczba 

osób w 

rodzinach 

% ogółu 

ludności 

Liczba 

osób w 

rodzinach 

% ogółu 

ludności 

Liczba 

osób w 

rodzinach 

% ogółu 

ludności 

bezrobocie 1563 6.25% 1642 6.57% 1492 5.98% 

ubóstwo 1481 5.92% 1704 6.82% 1582 6.34% 

niepełnosprawność 988 3.95% 1135 4.54% 1022 4.10% 
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potrzeba ochrony 

macierzyństwa 
728 2.91% 818 3.27% 728 2.92% 

długotrwała lub ciężka 

choroba 
631 2.52% 676 2.70% 582 2.33% 

bezradność w sprawach 

opiekuńczo-

wychowawczych i 

prowadzenia 

gospodarstwa 

domowego 

592 2.37% 608 2.43% 500 2.00% 

alkoholizm 130 0.52% 119 0.48% 140 0.56% 

przemoc w rodzinie 99 0.40% 124 0.50% 116 0.47% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej 

Bezpieczeństwo publiczne  

Zgodnie z danymi Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej powiat kolbuszowski jest 

jednym z bezpieczniejszych rejonów województwa podkarpackiego. W 2014r. wskaźnik 

zagrożenia przestępczością na 10 000 mieszkańców wyniósł 88,48 i klasyfikuje on jednostkę na 3 

miejscu w województwie podkarpackim.  

  



 
65 

 

Tabela 34 Procentowy udział przestępstw popełnionych na terenie powiatu kolbuszowskiego na 

tle województwa podkarpackiego 

 KPP Kolbuszowa Podkarpackie 

Ogółem przestępstwa 

Wszczęte 716 30916 

Wskaźnik dynamiki 86,4 85,4 

Udział procentowy 2,3 100 

Stwierdzone 524 20568 

Wskaźnik dynamiki 68,8 28396 

Udział procentowy 2,5 100 

Wykrycie 405 20090 

% wykrywalności 77,4 69,9 

Udział procentowy 2,0 100 

Przestępstwa 

kryminalne 

Wszczęte 449 20025 

Wskaźnik dynamiki 106,2 89,2 

stwierdzone 311 18648 

Wskaźnik dynamiki 77,0 81,6 

Wykrycie 202 11181 

% wykrywalności 64,3 59,0 

Źródło: „Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu kolbuszowskiego 

w 2014 roku”, Komenda Powiatowa Policji w Kolbuszowej 

Na terenie powiatu kolbuszowskiego w 2014 r. wszczęto 3 poszukiwania listami 

gończymi, 36 poszukiwań do ustalenia miejsca pobytu, 25 poszukiwań za osobami zaginionymi, z 

czego zatrzymano 4 osoby poszukiwane listami gończymi, 26 osób poszukiwanych do ustalenia 

miejsca pobytu oraz odnaleziono 24 osoby zaginione. 
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Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej na terenie miejskim policjanci 

podjęli 1160 interwencji, zaś na terenie wiejskim 2305. Średni czas reakcji na zdarzenie na 

obszarze miejskim wyniósł 5 minut 19 sekund, a na terenie wiejskim 10 minut 54 sekund. 

Na terenie powiatu kolbuszowskiego miało miejsce 35 wypadków drogowych oraz 344 

kolizji, gdzie 5 osób poniosło śmierć, a 40 osób doznało obrażeń ciała.  9 

 

  

                                                             
9 Źródło: „Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu 

kolbuszowskiego w 2014 roku”, Komenda Powiatowa Policji w Kolbuszowej 
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2. Wyznaczenie obszarów rewitalizacji 

Obszary rewitalizacji 

Obszar mający podlegać rewitalizacji został wyznaczony z uwzględnieniem kryteriów 

przestrzennych, ekonomicznych oraz społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia 

nasilenia problemów społecznych, a także niskiego poziomu rozwoju, głównie związanych z 

deprywacją materialną i społeczną mieszkańców danego obszaru, wynikającą m.in. ze znacznego 

oddalenia od rynku pracy czy niewystarczającego dostępu do dobrej jakości  usług publicznych. 

Przeprowadzona analiza występowania negatywnych zjawisk pozwoliła wyznaczyć obszar 

rewitalizacji na terenie gminy Kolbuszowa, który składa się z czterech podobszarów wskazanych 

do intensyfikacji działań rewitalizacyjnych:  

Podobszary te zostały nazwane : 

- Stadion (pow. 28,7455 ha) 

- Centrum Miasta (pow. 59,6694 ha) 

- Wschód (pow. 70,7922 ha) 

- Zespół Pałacowo-Parkowy (pow. 43,8935 ha) 

- Zespół Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej (pow. 0,88 ha) 

Powierzchnia całkowita Gminy Kolbuszowa 171 km2 (17 084,00 ha) 
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Obszar rewitalizacji na terenie Gminy Kolbuszowa obejmuje następujące ulice: 

ULICA 
LICZBA 

ZAMELDOWAYCH OSÓB  

 
Podobszar rewitalizacji: Stadion 

 

Krakowska (część) 223 

Piaskowa (część) 31 

Słoneczna (cała) 57 

Piłsudskiego (część) 128 

Sportowa (cała) 0 

Wolska (część) 0 

Razem 439 

Podobszar rewitalizacji: Centrum Miasta   

Parkowa (cała) 0 

Kościuszki (część) 18 

Narutowicza (część) 77 

Partyzantów (część) 776 

Pana Pawła II (cała) 461 

Nadziei (cała) 51 

Wojska Polskiego (część) 34 

Sienkiewicza (cała) 12 

Matejki (cała) 135 

Chopina (cześć) 47 

Nowe Miasto (cała) 104 

Obrońców Pokoju (część) 76 

Witosa (część) 12 

Piłsudskiego (część) 347 

Piekarska (cała) 40 

Targowa (cała) 140 

Plac Wolności (cała) 64 

Bytnara (cała) 38 

Zielona (część) 125 

Razem 2 557 

 
Podobszar rewitalizacji: Wschód 

 

Żytnia (cała) 19 

Fabryczna (cała) 0 

11-go Listopada (cała) 255 

Ruczki (cała) 412 

Kolejowa (cała) 177 

Towarowa (cała) 0 

Handlowa (cała) 0 
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Wiktora (cała) 3 

Tyszkiewiczów (część) 347 

Kościuszki (część) 30 

Rzeszowska (cześć) 41 

Razem 1 284 
 

Podobszar rewitalizacji: Zespół Pałacowo-Parkowy 
 

Brak ulic  0 
 

Podobszar rewitalizacji: Zespół Szkół Specjalnych  
Kolbuszowa Dolna 

 

Wiejska 90  0 

 
ŁĄCZNIE LICZBA MIESZKAŃCÓW  

 

 
                              4280 

 
 

Rekomendowane do rewitalizacji na terenie gminy Kolbuszowa tereny zgodnie z Ustawą z dnia 9 

października 2015 r. o rewitalizacji, a także Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w 

zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020 nie są większe niż 20% 

powierzchni gminy oraz nie są zamieszkałe przez nie więcej niż 30% mieszkańców gminy. 

Wyznaczony obszar rewitalizacji zamieszkuje 17,15% mieszkańców gminy i stanowi on 1,2 % 

całej powierzchni terenu gminy. 

W ramach procedury delimitacji obszaru rewitalizacji skoncentrowano szczególną uwagę 

na identyfikację różnego rodzaju negatywnych zjawisk kryzysowych.  W celu identyfikacji tych 

problemów, a także ich przestrzennej koncentracji wykorzystano dane udostępnione Urząd 

Gminy oraz jednostki podległe.  

 

 Koncentracja zjawisk kryzysowych na obszarze rewitalizacji 

Obszar gminy, który znajduje się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych 

zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu 

edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu 

publicznym i kulturalnym, można wyznaczyć jako obszar zdegradowany w przypadku 

występowania na nim ponadto co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk: 

 gospodarczych – w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji 

lokalnych przedsiębiorstw, 
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 środowiskowych – w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska, 

obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu 

środowiska,  

 przestrzenno-funkcjonalnych – w szczególności niewystarczającego wyposażenia w 

infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku dostępu do 

podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych 

do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, 

niedoboru lub niskiej jakości terenów publicznych,  

 technicznych – w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w 

tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu rozwiązań technicznych 

umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w 

zakresie energooszczędności i ochrony środowiska. 

 

Problemy związane z wyodrębnionymi obszarami 

Podczas prowadzonych warsztatów strategicznych oraz wizji lokalnych na terenie Gminy 

Kolbuszowa rozmawiano z mieszkańcami gminy, przedstawicielami środowisk lokalnych. 

Podczas prowadzonych działań dokonano identyfikacji następujących problemów w 

poszczególnych podobszarach: 

 

Podobszar rewitalizacji: Stadion 

 
Opis problemu  Kategoria problemu 

Niedostateczna infrastruktury zapewniającej 

uprawianie   lekkiej atletyki 

Techniczny 

Brak hali sportowej zapewniającej możliwość  

prowadzenia zajęć sportowych przez cały rok 

Techniczny 

Brak możliwości prowadzenia aktywności 

rekreacyjnej w otoczeniu stadionu dla osób w 

różnym wieku 

Techniczny 

Niezagospodarowany teren wokół stadionu Przestrzenno – funkcjonalny  

Brak parkingu o odpowiedniej nawierzchni Techniczny 

Niedostateczna jakość przystadionowej  

infrastruktury drogowej 

Techniczny 

Brak oświetlenia boisk sportowych Techniczny 

Zaniedbana infrastruktura placu targowego 

przy stadionie 

Gospodarczy 

Niewłaściwe zabezpieczenie  terenu stadionu Techniczny 
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Niski poziom bezpieczeństwa w okolicy stadionu Społeczny 

Mała liczba imprez sportowo – rekreacyjnych dla 

mieszkańców 

Społeczny 

Niewystarczająca oferta spędzania wolnego czasu dla 

dzieci i młodzieży 

Społeczny 

Brak oferty spędzania czasu skierowanej dla 

seniorów  

Społeczny 

Przestępczość na obszarze  Społeczny 

 

 

Podobszar rewitalizacji: Centrum Miasta  

 
Opis problemu  Kategoria problemu 

Niedostateczna ilość miejsc  spędzania  

wolnego czasu 

Społeczny 

Brak oferty rekreacyjnej adresowanej  

do mieszkańców 

Społeczny 

Niewystarczająca oferta spędzania wolnego czasu dla 

dzieci i młodzieży 

Społeczny 

Niedostateczny poziom jakości  placu  zabaw  

dla dzieci 

Techniczny 

Wysoki poziom zanieczyszczenia  powietrza w 

okresie grzewczym 

Środowiskowy  

Niezagospodarowany plac targowy  

( przy ulicy Zielonej) 

Gospodarczy 

Brak dostatecznej liczby miejsc postojowych Techniczny 

Niedostateczne wykorzystanie budynku synagogi i 

terenu wokół 

Przestrzenno – funkcjonalny 

Niezadowalający poziom estetyki  

przestrzeni publicznej 

Przestrzenno – funkcjonalny 

Brak  infrastruktury zapewniającej opiekę nad 

osobami starszymi 

Społeczny 

Niski poziom bezpieczeństwa  i wandalizm Społeczny 

Niska estetyka i zły stan techniczny  budynków na 

terenie obszaru 

Techniczny 

  

 

Podobszar rewitalizacji: Wschód 

 
Opis problemu  Kategoria problemu 

Słaba jakość  nawierzchni  dróg osiedlowych Techniczny 

Niezadowalający stan infrastruktury okołodrogowej Techniczny 
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Niezadowalająca siec połączeń drogowych w 

obszarze 

Techniczny 

Brak miejsc rekreacji dla dzieci Techniczny 

Niska estetyka budynków Przestrzenno – funkcjonalny 

Brak świetlicy środowiskowej Społeczny 

Niewystarczająca oferta spędzania wolnego czasu dla 

dzieci i młodzieży 

Społeczny 

Brak oferty spędzania czasu skierowanej dla 

seniorów  

Społeczny 

Zły stan mieszkań komunalnych Techniczny / Społeczny 

Zaniedbany budynek dworcowy Przestrzenno – funkcjonalny 

Niezadowalający stan infrastruktury kanalizacyjnej Techniczny 

Niski poziom bezpieczeństwa mieszkańców Społeczny 

 

 

Podobszar rewitalizacji: Zespół Pałacowo-Parkowy 

 
Opis problemu  Kategoria problemu 

Zły stan techniczny rowów odwadniających  

teren parku 

Techniczny 

Bardzo zła jakość nawierzchni szlaków 

komunikacyjnych 

Techniczny 

Brak oświetlenia wszystkich szlaków 

komunikacyjnych 

Techniczny 

Brak jakiegokolwiek zabezpieczenia terenu parku  

(brak ogrodzenia) 

Techniczny 

Niezadowalający poziom estetyki przestrzeni 

publicznej 

Przestrzenno – funkcjonalny 

Niska estetyka i zły stan techniczny  budynków na 

terenie obszaru 

Techniczny 

Zły stan techniczny przejścia nad ciekiem wodnym Techniczn 

Brak oferty rekreacyjnej adresowanej do 

mieszkańców 

Społeczny 

Zbyt szybko  poruszające się pojazdy koło zespołu  

pałacowo-parkowego pomimo znaku ograniczenia 

prędkości 

Społeczny 

 

 

Podobszar rewitalizacji: Zespół Szkół Specjalnych  

Kolbuszowa Dolna 

 
Opis problemu  Kategoria problemu 
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Brak wystarczającej liczby sprzętów 

specjalistycznych, pomocy dydaktycznych 

umożliwiających edukację dzieci 

Techniczny  

Nie wystarczająca powierzchnia szkoły 

specjalnej oraz sal specjalistycznych   

Techniczny 

Wykluczenie społeczne dzieci z 

upośledzeniem poprzez brak dostępu do nowych 

technologii, brak dostępu do imprez kulturalnych 

oraz sportowych i rekreacyjnych 

Techniczny / Społeczny 

Brak pomierzeń zapewniających Rewalidacje i 

rehabilitacje dzieci niepełnosprawnych 

Techniczny 

Ograniczona integracja społeczna dzieci Społeczny 

Niewystarczająca oferta spędzania wolnego czasu Społeczny 

Brak miejsca przystosowanego do prowadzenia zajęć 

pozaszkolnych dla osób niepełnosprawnych 

Społeczny 

 

Na wyznaczonych zdegradowanych obszarach gminy Kolbuszowa następuje koncentracja 

różnego rodzaju zjawisk kryzysowych, w tym zwłaszcza problemów o charakterze: 

demograficznym, społecznym, rynku pracy, przedsiębiorczości oraz ochrony środowiska.  

Na obszarach tych występuje niekorzystne zjawiska o charakterze społecznym 

(alkoholizm, przestępczość). Młodzież mieszkająca na w/w obszarach z powodu  braku 

dostatecznej oferty spędzania czasu oraz stosownej do potrzeb infrastruktury społecznej popada 

w różnego typu problemy społeczne.   

W zakresie demografii:  

 

Nazwa wskaźnika 

Wartość 

referencyjna/ 

średnia 

Wartość 

referencyjna/ 

średnia dla Gminy 

Kolbuszowa 

Wartość 

wskaźnika dla 

obszarów 

rewitalizacji 

Źródła 

danych 

Przyrost naturalny  

w przeliczeniu na 100 

osób wg faktycznego 

miejsca zamieszkania 

0,1 

(2015 r.) 

-0,4 

(2015 r.) 

-0,5 

(2015 r.) 

Urząd Miejski 

w 

Kolbuszowej 

 

W zakresie podmioty gospodarcze:  

 

Nazwa wskaźnika 

Wartość 

referencyjna/ 

średnia 

Wartość 

referencyjna/ 

średnia dla Gminy 

Kolbuszowa 

Wartość 

wskaźnika dla 

obszarów 

rewitalizacji 

Źródła danych 

Liczba 

zarejestrowanych 

 

7,8 

 

7,7 

 

0,1 

Główny Urząd 

Statystyczny / 



 
74 

 

podmiotów 

gospodarczych w 

rejestrze REGON w 

przeliczeniu na 100 

osób wg faktycznego 

miejsca zamieszkania 

– ogółem 

(2015 r.) (2015 r.) (2015 r.) Urząd Miejski w 

Kolbuszowej  

 

W zakresie integracja społeczna   

 

Nazwa wskaźnika 

Wartość 

referencyjna/ 

średnia 

Wartość 

referencyjna/ 

średnia dla Gminy 

Kolbuszowa 

Wartość 

wskaźnika dla 

obszarów 

rewitalizacji 

Źródła danych 

Liczba organizacji 

pozarządowych na 

100 osób wg miejsca 

zamieszkania. 

0,31 

(2014 r.) 

0,25 

(2014 r.) 

0,06 

(2014 r.) 

NGO, GUS, 

Stowarzyszenie 

JAWOR 

 

 

W zakresie ochrona środowiska    

 

Nazwa wskaźnika 

Wartość 

referencyjna/ 

średnia 

Wartość 

referencyjna/ 

średnia dla Gminy 

Kolbuszowa 

Wartość 

wskaźnika dla 

obszarów 

rewitalizacji 

Źródła danych 

Odsetek ludności 

korzystającej z sieci 

kanalizacji 

68,7 % 

(2014 r.) 

42,6 % 

(2014 r.) 

26,1% 

(2014 r.) 

Urząd Miejski w 

Kolbuszowej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Gminę Kolbuszowa 

Dokonując analizy danych zawartych w powyższych tabelach jednoznacznie należy stwierdzić, iż 

obszar rewitalizacji w Gminie Kolbuszowa spełnia wymagania stawiane w Instrukcji  

przygotowania programów rewitalizacji w zakresie wsparcia w Ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 
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3. Opis powiązań gminnego programu rewitalizacji z dokumentami 

strategicznymi  

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kolbuszowa wykazuje silne powiązania z innymi 

dokumentami strategicznymi i planistycznymi zarówno na poziomie europejskim, krajowym, 

regionalnym, jak i lokalnym. 

 
 

Dokumenty na poziomie europejskim 
 

Europa 2020  

Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 

społecznemu  

 

Priorytet I - Inteligentny rozwój  

Priorytet II - Zrównoważony rozwój  

Priorytet III - Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu  

 Cel 1 - Zatrudnienie  

 Cel 3 - Zmiany klimatu i zrównoważone wykorzystanie energii  

 Cel 4 - Edukacja  

 Cel 5 - Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym  

 

Dokumenty na poziomie krajowym 
 

Strategia Rozwoju Kraju 2020  

Cel główny:  

Wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych 

potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę jakości 

życia ludności  

 

Obszary strategiczne:  

I - Sprawne i efektywne państwo  

II - Konkurencyjna gospodarka  

III - Spójność społeczna i terytorialna  

 

Cel 7 - Rozwój kapitału ludzkiego  

Cel 9 - Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko  

Cel 10 - Zwiększenie efektywności transportu  

Cel 11 - Integracja społeczna  

Cel 12 - Zapewnienie dostępu i określonych standardów usług publicznych  

Cel 13 - Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju oraz 

integracja przestrzenna dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych  
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Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary 

Wiejskie  

Cel strategiczny:  

Efektywne wykorzystywanie specyficznych regionalnych i innych terytorialnych 

potencjałów rozwojowych dla osiągania celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia i 

spójności w horyzoncie długookresowym.  

Cel 1 - Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów  

Cel 2 - Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów 

problemowych  

Cel 3 - Tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji działań 

rozwojowych ukierunkowanych terytorialnie 

 

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju - Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności  

Cel główny:  

Poprawa jakości życia dzięki stabilnemu, wysokiemu wzrostowi gospodarczemu, co 

pozwala na modernizację kraju  

 

Obszary strategiczne:  

I - Konkurencyjności i innowacyjności (modernizacji)  

II - Równoważenia potencjału rozwojowego regionów Polski (dyfuzji)  

III - Efektywności i sprawności państwa  

 

Cel 3 - Poprawa dostępności i jakości edukacji na wszystkich etapach oraz podniesienie 

konkurencyjności nauki  

Cel 7 - Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona i poprawa stanu 

środowiska  

Cel 8 - Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju dla rozwijania 

i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych  

Cel 9 - Zwiększenie dostępności terytorialnej Polski poprzez utworzenie 

zrównoważonego, spójnego i przyjaznego użytkownikom systemu transportowego  

Cel 11 - Wzrost społecznego kapitału rozwoju  

 

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020  

Cel główny:  

Rozwijanie kapitału ludzkiego poprzez wydobywanie potencjałów osób w taki sposób, by 

mogły w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, politycznym i ekonomicznym na 

wszystkich etapach życia  

Cel 1 - Wzrost zatrudnienia  

Cel 2 - Wydłużenie okresu aktywności zawodowej i zapewnienie lepszej jakości 

funkcjonowania osób starszych  

Cel 3 - Poprawa sytuacji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym  

Cel 4 - Poprawa zdrowia obywateli oraz efektywności systemu opieki zdrowotnej  

Cel 5 - Podniesienie poziomu kompetencji i kwalifikacji obywateli  
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Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020  

Cel główny:  

Wzmocnienie udziału kapitału społecznego w rozwoju społeczno‐gospodarczym Polski  

Cel 2 - Poprawa mechanizmów partycypacji społecznej i wpływu obywateli na życie 

publiczne  

Cel 3 - Usprawnienie procesów komunikacji społecznej oraz wymiany wiedzy  

Cel 4 - Rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego i kreatywnego  

 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030  

Cel główny:  

Efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej terytorialnie zróżnicowanych 

potencjałów rozwojowych dla osiągania ogólnych celów rozwojowych – 

konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia, sprawności funkcjonowania państwa oraz 

spójności w wymiarze społecznym, gospodarczym i terytorialnym w długim okresie  

Cel 2 - Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju kraju 

poprzez promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla 

rozprzestrzeniania się czynników rozwoju wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich 

oraz wykorzystanie potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów  

Cel 3 - Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych 

poprzez rozwijanie infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej  

Cel 4 - Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie 

wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski  

Cel 6 - Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego  

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020  

Cel strategiczny:  

Wzrost poziomu spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej całej Polski Wschodniej 

i każdego z jej województw w rozszerzonej Unii Europejskiej z uwzględnieniem zasady 

trwałego i zrównoważonego rozwoju  

Priorytet I - Oddziaływanie na poprawę jakości kapitału ludzkiego  

Priorytet II - Budowanie społeczeństwa informacyjnego opartego na wiedzy  

Priorytet III - Wspieranie gospodarki, wspieranie funkcjonowania MSP  

Priorytet VII - Konserwacja i wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego oraz 

ochrona różnorodności biologicznej  

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020  

Program stanowi ramy interwencji dla prowadzenia działań wpisujących się w cel 

rozwoju zrównoważonego określony w głównym dokumencie kierunkowym dla Polityki 

Spójności – Strategia Europa 2020. Zgodnie z tym dokumentem działania wynikające z 

POIŚ 2014-2020 będą zmierzać do budowy podstaw gospodarki niskoemisyjnej, 

promowania dostosowania do zmiany klimatu, ochrony środowiska naturalnego i 

wspierania efektywności wykorzystywania zasobów oraz promowania zrównoważonego 

transportu i usuwania niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych 

infrastruktur sieciowych.  
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Cel główny:  

Wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz 

sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej  

 

Umowa Partnerstwa  

Dokument określa cele, dążenia, jak również zasady interwencji funduszy europejskich w 

Polsce w okresie programowania 2014 – 2020 w zakresie realizacji trzech polityk 

unijnych, tj. polityki spójności, wspólnej polityki rolnej i wspólnej polityki rybołówstwa.  

 

Priorytet I - Otoczenie sprzyjające przedsiębiorczości i innowacjom  

Priorytet II - Spójność społeczna i aktywność zawodowa  

Priorytet III - Infrastruktura sieciowa na rzecz wzrostu zatrudnienia  

Priorytet IV - Środowisko i efektywne zarządzanie zasobami  

 

Dokumenty na poziomie regionalnym 

 

Strategia Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020  

Cel strategiczny:  

Efektywne wykorzystanie zasobów wewnętrznych i zewnętrznych dla zrównoważonego i 

inteligentnego rozwoju społeczno-gospodarczego drogą do poprawy jakości życia 

mieszkańców  

Obszary strategiczne:  

I - Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka  

II - Kapitał ludzki i społeczny  

III - Sieć osadnicza  

IV - Środowisko i energetyka  

 

Cel 1 - Rozwijanie przewag regionu w oparciu o kreatywne specjalizacje jako przejaw 

budowania konkurencyjności krajowej i międzynarodowej  

Cel 2 - Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego jako czynników: innowacyjności regionu 

oraz poprawy poziomu życia  

Cel 3 - Podniesienie dostępności oraz poprawa spójności funkcjonalno-przestrzennej jako 

element budowania potencjału rozwojowego regionu – w tym głównie działanie 3.5.4. 

Rewitalizacja oraz poprawa ładu przestrzeni, sprzyjające rozwojowi ośrodków miejskich  

 

Cel 4 - Racjonalne i efektywne wykorzystanie zasobów z poszanowaniem środowiska 

naturalnego sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa i dobrych warunków życia 

mieszkańców oraz rozwoju gospodarczego województwa  

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 

2020  

Program formułuje ramy interwencji dla prowadzenia działań wpisujących się w trzy 

priorytety określone w głównym dokumencie kierunkowym dla polityki spójności - 

Strategii Europa 2020  
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Cel główny:  

Wzmocnienie i efektywne wykorzystanie gospodarczych i społecznych potencjałów 

regionu dla zrównoważonego i inteligentnego rozwoju województwa  

 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego - 

Perspektywa 2030  

Dokument uwzględnia cele i priorytety określone w strategii rozwoju województwa, co z 

kolei przekłada się na kierunki zagospodarowania przestrzennego oraz politykę 

przestrzenną. Ustala m.in.: podstawowe elementy sieci osadniczej, obszary funkcjonalne, 

systemy obszarów chronionych, rozmieszczenie infrastruktury społecznej i technicznej, a 

także wymagania w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego oraz dóbr kultury.  

 

Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2020 (Aktualizacja 

2010) 

Strategia rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 wyznacza cele i 

działania, służące przełamywaniu strukturalnych problemów gospodarczych i 

społecznych oraz podnoszeniu konkurencyjności regionu. Są to wyzwania, którym 

województwo podkarpackie musi sprostać w dobie postępującego procesu globalizacji, 

liberalizacji i rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.  

 

Celem strategicznym jest „podniesienie krajowej i międzynarodowej konkurencyjności 

gospodarki regionu poprzez wzrost jej innowacyjności, a tym samym efektywności, która 

stworzy warunki do zwiększenia zatrudnienia oraz wzrostu dochodów i poziomu życia 

ludności”. 

 

Obszar: Infrastruktura techniczna – Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej i 

infrastruktury technicznej województwa  

Priorytet 2: Wspieranie inwestycji z zakresu gospodarki wodno – ściekowej  

Priorytet 3: Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego regionu  

 

Obszar: Ochrona środowiska - Cel: Poprawa jakości środowiska oraz zachowanie i 

ochrona zasobów przyrodniczych i wartości krajobrazowych  

Priorytet 1: Ochrona wód i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi  

Priorytet 2:Ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów i wdrażanie nowoczesnych 

systemów gospodarki odpadami  

Priorytet 5: Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa  

 

Obszar: Kapitał społeczny 

Priorytet 3: Rozwój kultury. 

Kierunek działania 2: Kształtowanie kulturowej tożsamości regionalnej. Wymaga to: - 

ugruntowania zasady zrównoważonego rozwoju jako podstawy trwałej polityki 

społecznej, kulturalnej i przestrzennej Podkarpacia, - zachowania dziedzictwa 
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kulturowego dla przyszłych pokoleń, a także rewaloryzacji i rewitalizacji kulturowo 

zdegradowanego środowiska. 

 

Dokumenty na poziomie lokalnym 
 

 Strategia rozwoju  Miasta i Gminy Kolbuszowa na lata 2014-2020 

Priorytety, cele i kierunki działań w obszarze infrastruktury technicznej i gospodarki 

komunalnej:  

Priorytet strategiczny 2. Zapewnienie czystości ekologicznej gminy poprzez 

zabezpieczenie właściwego sposobu odbioru i zagospodarowania odpadów stałych i 

ciekłych oraz rozwój infrastruktury komunalnej 

Cel strategiczny 2.1 Wyraźna poprawa stanu czystości ekologicznej gminy do roku 2020 

Kierunki działań:  

1. Pozyskiwanie środków finansowych na rzecz rozwoju czystych technologii 

zagospodarowania odpadów,  

2. Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej, oraz wsparcie wyposażenia gospodarstw 

domowych w oczyszczalnie przydomowe na terenach o rozproszonym osadnictwie,  

3. Zlikwidowanie na obszarze gminy nielegalnych składowisk odpadów,  

4. Podejmowanie współpracy z gminami ościennymi i powiatem na rzecz wspólnych 

inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej,  

5. Prowadzenie działań na rzecz poprawy stanu świadomości ekologicznej mieszkańców,  

6. Podejmowanie działań na rzecz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.  

7. Kontynuacja działań na rzecz niskiej emisji, emisji gazów cieplarnianych oraz 

podejmowanie działań na rzecz szerszego wykorzystania źródeł odnawialnych.  

8. Zmniejszenie zagrożeń powodziowych m.in. poprzez budowę zbiornika retencyjnego na 

rzece Świerczówka.  

9. Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej.  

 

Priorytet strategiczny 3. Tworzenie dogodnych warunków przepływu osób i komunikacji 

mieszkańców gminy z otoczeniem 

Cel strategiczny 3.1 Skrócenie czasu dojazdu do miejscowości na terenie gminy oraz 

poprawa warunków dojazdu 

Kierunki działań:  

1. Podejmowanie inicjatyw na rzecz budowy dróg obwodowych Kolbuszowej,  

2. Zapewnienie szybkich dojazdów do głównych węzłów komunikacyjnych,  

3. Zwiększenie dostępności komunikacyjnej miejscowości w gminie,  

4. Sukcesywna poprawa jakości nawierzchni dróg gminnych,  

5. Budowa dróg utwardzonych, stanowiących dojazdy do pól uprawnych,  

6. Podejmowanie działań na rzecz poprawy stanu trakcji kolejowej przebiegającej przez 

gminę,  
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7. Stymulowanie działań na rzecz utworzenia szybkich połączeń kolejowych z Rzeszowem 

i Tarnobrzegiem,  

8. Rozwijanie komunikacji zbiorowej,  

9. Rozwijanie infrastruktury okołodrogowej zwiększającej bezpieczeństwo mieszkańców 

w postaci: chodników, ścieżek rowerowych, oświetlenia.  

10. Rewitalizacja miasta Kolbuszowa.  

 

Priorytet strategiczny 4. Tworzenie sprzyjających warunków rozwoju intelektualnego i 

fizycznego mieszkańców 

Cel strategiczny 4.2 Poprawa stanu infrastruktury sportowej oraz tworzenie warunków i 

miejsc do rekreacji 

Kierunki działań:  

1. Wspieranie budowy nowych sal gimnastycznych.  

2. Inicjowanie działań na rzecz utworzenia sieci ścieżek rowerowych oraz ścieżek zdrowia 

i połączenie ich z Parkiem Etnograficznym MKL.  

3. Poprawa dostępności do obiektów infrastruktury sportowej poprzez budowę 

wielofunkcyjnych boisk sportowych.  

4. Utworzenie kompleksowego programu wykorzystania basenu przez młodzież szkolną.  

5. Renowacja zabytków  

6. Rewitalizacja miasta Kolbuszowa  

 

Priorytet strategiczny 5. Zapewnienie mieszkańcom dostępności do dobrej jakości usług 

zdrowotnych oraz właściwej opieki socjalnej 

Cel strategiczny 5.2 Objęcie skuteczną pomocą socjalną osób potrzebujących z terenu 

gminy 

Kierunki działań:  

1. Utworzenie domu pobytu dziennego dla osób niepełnosprawnych,  

2. Wspieranie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze,  

3. Budowa domu pomocy społecznej,  

4. Wspieranie edukacji młodzieży w kierunku świadczenia pomocy osobom 

potrzebującym oraz rozwijanie wolontariatu na rzecz tych osób,  

5. Rozwój budownictwa socjalnego, komunalnego i mieszkań chronionych,  

6. Wspieranie osób i rodzin dotkniętych lub zagrożonych problemami uzależnień i 

przemocy w rodzinie,  

7. Wspieranie osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób 

niepełnosprawnych.  

8. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych.  

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i 

gminy Kolbuszowa 
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Cele rozwoju miasta i gminy Kolbuszowa uwzględniają ogólnie określone zasady i cele 

rozwoju województwa po dostosowaniu ich do własnych możliwości i ograniczeń. 

1. Zapewnienie trwałych tendencji rozwojowych gospodarki miasta i gminy przez 

wspomaganie jej adaptacji do reguł gospodarki rynkowej oraz restrukturyzację rolnictwa, 

2. Systematyczna poprawa warunków i poziomu życia ludności, łagodzenie negatywnych 

skutków transformacji systemowej,  

3. Ochrona środowiska naturalnego i harmonizowanie rozwoju przestrzennego z 

walorami tego środowiska,  

4. Utrzymanie ciągłości kulturowej poprzez zachowanie duchowego i materialnego 

dziedzictwa kulturowego, 

5. Utrzymanie i zwiększenie sprawności funkcjonowania oraz odpowiednia rozbudowa 

infrastruktury technicznej oraz komunikacji,  

6. Poprawienie funkcjonowania układu komunikacyjnego w mieście i gminie,  

7. Doskonalenie funkcjonalności struktury przestrzennej miasta i gminy oraz racjonalne 

jej przekształcanie w dostosowaniu do potrzeb dalszego rozwoju,  

 

Strategia rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego na lata 2014-2020 

 

Obszar strategiczny nr 2 - INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO  

Priorytet tematyczny 2.1. Infrastruktura techniczna  

Cele operacyjne:  

1. Zwiększenie zewnętrznej dostępności komunikacyjnej powiatu, rozwój i poprawa 

układu komunikacyjnego  

2. Rozwój infrastruktury informacyjno - komunikacyjnej i nowoczesnych technologii,  

3. Dostosowanie infrastruktury zakresie bezpieczeństwa,  

4. Rozwój infrastruktury edukacyjnej, sportowej, opieki zdrowotnej i społecznej,  

Priorytet tematyczny 2.2. Ochrona środowiska  

Cele operacyjne:  

1. Promocja i wspieranie rozwoju infrastruktury z zakresu ochrony środowiska,  

2. Promocja i wspieranie rozwiązań proekologicznych i zdrowego trybu życia,  

3. Promocja wykorzystania OZE.  

4. Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa. 

Priorytet tematyczny 3.2. Kultura, sport i turystyka  

Cele operacyjne:  

1. Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej,  

2. Promocja aktywnego spędzenia wolnego czasu,  

3. Współpraca i wspomaganie działalności klubów sportowych i innych organizacji 

pozarządowych, wspieranie zespołów artystycznych i twórców kultury,  

4. Zwiększenie dostępności i rozwój kultury,  

5. Promocja turystyki lokalnej,  
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6. Dbałość o zachowanie dziedzictwa kulturowego, w tym zabytkowe obiekty,  

7. Rozwój techniczny infrastruktury turystycznej,  

8. Wspieranie działań na rzecz rewitalizacji obszarów zdegradowanych. 

 

Działania przewidziane w ramach Programu Rewitalizacji są także spójne z kierunkami 

działań wytyczonymi w ramach  „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających 

azbest z terenu gminy Kolbuszowa na lata 2015 – 2032” oraz w ramach  „Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2004 terenu Rynku wraz z otoczeniem w 

Kolbuszowej”10 

  

                                                             
10  Uchwała Nr XXIII| |89 l 04 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 czerwca 2004 r.  
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4. Opis wizji obszarów gminy po przeprowadzeniu rewitalizacji 

Wizja zmian na obszarze rewitalizacji powinna być spójna z wizją rozwoju całego obszaru, 

w skład którego wchodzi obszar rewitalizacji. 

Spójność wizji obszarów wskazanych do rewitalizacji, analizowana była w odniesieniu do 

STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY KOLBUSZOWA NA LATA 2014-2020 i wizji w niej zawartej 

która brzmi: „Miasto i Gmina Kolbuszowa to obszar dynamicznego rozwoju społeczno 

gospodarczego, gdzie działania samorządu lokalnego ukierunkowane są na zapewnienie 

mieszkańcom wysokiego standardu życia i wszechstronnego rozwoju, przy zachowaniu czystości 

środowiska naturalnego oraz dziedzictwa kulturowego.” 

 

Podobszar rewitalizacji: Centrum Miasta  

W efekcie przeprowadzonych działań rewitalizacyjnych nastąpi wzrost aktywności 

gospodarczej, rekreacyjnej oraz kulturowej mieszkańców Gminy Kolbuszowa. Działania 

rewitalizacyjne przewidziane w programie przyczynią się do szerszej aktywizacji i integracji 

mieszkańców. Wzrośnie poziom bezpieczeństwa, a także poziom czystości środowiska 

naturalnego poprzez wdrożenie zmian w zakresie  sposobów ogrzewania budynków 

mieszkalnych.  Poprzez realizację inwestycji nastąpi wzrost estetyki budynków, wzrośnie 

również liczba miejsc parkingowych i poprawi się bezpieczeństwo drogowe. W 

zrewitalizowanym obszarze powstaną miejsca, gdzie mieszkańcy w każdym wieku będą mogli 

bezpiecznie spędzić aktywnie czas. Powstanie Dom Dziennej Opieki Osób Starszych, miejsce 

spotkań, integracji a także drobnej rehabilitacji i odpoczynku. Na odnowionych bulwarach 

znajdzie się miejsce zarówno dla dzieci jeżdżących na rolach, osób ćwiczących na siłowni jak i 

osób chcących w spokoju posiedzieć na ławeczce i podziwiać malowniczo położną rzekę Nil, czy 

poczytać w spokoju książkę. W krypcie kościoła pojawi się miejsce historii kolbuszowszczyzny, 

które będzie uzupełniać ekspozycję istniejącą już w Kaplicy Cmentarnej Tyszkiewiczów. W 

krypcie organizowane będą lekcje historii dla dzieci oraz wystawy dla mieszkańców i turystów. 

W budynku plebani i wikarówki powstaną miejsca dla grup misyjnych takich jak OAZA, KSM. 

Na scenie przy kościele odbywać się będą koncerty lokalnych twórców, wyświetlane filmy i 

prezentacje. Znajdzie się również fontanna gdzie najmłodsi w letnie gorące dni będą mygły się 

zrosić odrobiną wody. Przy ulicy parkowej planowane jest wykonanie ogrodzenie z 

siedziskami, gdzie dzieci  oraz ich rodzice korzystający z Ogródka Jordanowskiego będą mogły 

usiąść. Planuj się również uporządkowanie zieleni miejskiej, wykonanie alejek i połączenie 

obszaru z terenem dworca kolejowego zlokalizowanego w podobszarze Wschód.  Na obszarze 

powstanie również muzeum miasta w dawnym  budynku synagogi. Po rewitalizacji w budynku 

byłego muzeum (dawnej synagogi) powstanie Oddział Edukacji Kulturalnej i Regionalnej. 

Modernizacji poddana zostanie infrastruktura techniczna niezbędna do realizacji celów 

społecznych.   
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Podobszar rewitalizacji: Wschód  

W efekcie przeprowadzonych działań rewitalizacyjnych nastąpi wzrost aktywności 

gospodarczej, kulturowej oraz integracji społecznej mieszkańców Gminy Kolbuszowa. 

Działania rewitalizacyjne przewidziane w programie przyczynią wzrostu bezpieczeństwa, 

estetyki przestrzeni publicznej oraz wzrostu możliwości parkingowych. Będzie to obszar  

Poprzez realizację zaplanowanych projektów nastąpi  wzrost umiejętności społecznych osób 

niepełnosprawnych oraz zostaną stworzone przyjazne warunki aktywności ruchowej  dzieci i 

młodzieży. Po rewitalizacji obszar zyska budynek przystosowany do spotkań młodzieży, w 

budynku wyremontowanego  dworca kolejowego zlokalizowana zostanie świetlica dla 

młodzieży z tej części miasta, gdzie będzie można zagrać w tenisa stołowego, bilard, lub 

posiedzieć w gronie znajomych. Budynek dworca zyska również poczekalnię dla 

podróżujących, miejsce gdzie będzie można przebrać w spokoju dziecko. Będzie tam również 

siedziba lokalnych stowarzyszeń. Budynek dworca zostanie połączony ścieżką rowerową z 

zlokalizowanym na drugim krańcu miasta Muzeum Etnograficznym. Planuje się również 

zagospodarowanie terenu łączącego dworzec kolejowy z Rynkiem Kolbuszowej przez ulicę 

Parkową, stworzenie alejek uporządkowanie zieleni miejskiej oraz zorganizowanie małej 

architektury na której zarówno młodzież jak i osoby starcze będą mogły usiąść, odpocząć. 

Rewitalizacji poddana zostanie również niezbędna infrastruktura techniczna.  

Modernizacji zostanie poddany Pozawydziałowego Zamiejscowego Instytutu Biotechnologii 

Stosowanej i Nauk Podstawowych Uniwersytetu Rzeszowskiego, dostosowany zostanie on do 

ciągle rozwijających się potrzeb studentów.  

 

Podobszar rewitalizacji: Stadion 

W efekcie przeprowadzonych działań rewitalizacyjnych nastąpi wzrost aktywności sportowo – 

rekreacyjnej mieszkańców Gminy Kolbuszowa. Działania rewitalizacyjne przewidziane w 

programie przyczynią się do szerszej aktywizacji i integracji mieszkańców. Nastąpi wzrost 

bezpieczeństwa i atrakcyjności obszaru, a także poziom czystości środowiska naturalnego.  

Zrewitalizowany Stadion wraz z otoczeniem stanie się miejscem przyjaznym dla osób lubiących 

aktywność fizyczną, powstanie bieżnia atletyczna, wytyczone zostaną ścieżki dla zwolenników 

Nordic Walking oraz ulepszona zostanie infrastruktura do potrzeb organizacji imprez. Przy 

stadionie powstanie parking.  

 

Podobszar rewitalizacji: Zespół Pałacowo-Parkowy  

W efekcie przeprowadzonych działań rewitalizacyjnych nastąpi wzrost aktywności sportowo – 

rekreacyjnej mieszkańców Gminy Kolbuszowa. Działania rewitalizacyjne przewidziane w 

programie przyczynią się do szerszej aktywizacji i integracji mieszkańców. Nastąpi wzrost 

bezpieczeństwa i atrakcyjności obszaru, a także poziom czystości środowiska naturalnego.  

Rewitalizacja parku pozwoli na stworzenie w Gminie Kolbuszowa miejsca, które docelowo 

stanie się miejscem wypoczynku dla mieszkańców regionu. Planuje się, że park będzie otwarty 

dla gości, jako miejsce spacerowo-rekreacyjne codziennie od godziny 8 rano do 20 wieczorem. 

Planuj się poddać rewitalizacji Spichlerz, w jednej z części budynku przewiduje się lokalizację 

eksperymentalno – dydaktycznego laboratorium, który stanowił będzie bazę materialną do 

kształcenia studentów biotechnologii w zakresie browarnictwa, dając możliwość wdrażania do 
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przemysłu browarniczego nowych odmian drożdży. Instytut przewiduje otworzenie unikalnej 

w skali regionu i kraju specjalności - browarnictwa. Druga część spichlerza stanowiła będzie w 

godzinach przedpołudniowych zaplecze dydaktyczne, a po południu lokalne centrum kultury 

studenckiej z możliwością organizowania działalności kulturalno-oświatowej. Rewitalizacji 

zostanie poddana zabytkowa łaźnia końska. Zadanie obejmie swoim zakresem remont budynku 

i zaadaptowanie go na miejsce zabezpieczające potrzeby higieniczno-sanitarne rodzin z małymi 

dziećmi odwiedzających park Uniwersytetu Rzeszowskiego w obrębie zespołu pałacowo-

parkowego w Weryni. Użytkownikiem i właścicielem obiektu przeznaczonego do rewitalizacji 

jest Uniwersytet Rzeszowski. 

Park w Weryni stanie się miejscem wypoczynku zarówno osób starszych, młodzieży, jak i matek 

z dziećmi.   

 

Podobszar rewitalizacji: Zespół Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej 

W efekcie przeprowadzonych działań rewitalizacyjnych nastąpi zmniejszenie wykluczenia 

społecznego wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej. Działania 

rewitalizacyjne przewidziane w programie przyczynią się wyrównania szans dzieci z 

upośledzeniami w zakresie edukacji, kultury sportu i rekreacji. W ramach rewitalizacji 

planowana jest rozbudowa istniejącego budynku dydaktycznego o część dydaktyczno-

terapeutyczną dla szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej oraz salę 

gimnastyczną i jadalnię z zapleczem, przebudowa istniejącego budynku w celu dostosowania 

do potrzeb ewakuacji specjalnej dla dzieci młodszych (nauczanie początkowe) i przedszkola 2-

oddziałowego z zapleczem oraz połączenia funkcjonalnego z częścią planowaną. Dzięki 

realizacji projektu dzieci niepełnosprawne zyskają obiekt w pełni dostosowany do ich potrzeb, 

gdzie toczyć się będzie życie szkole i pozaszkolne osób chorych. Uczniowie w godnych 

warunkach będą mogli rozwijać swoje zainteresowania, uczyć się i poddawać stosownej 

rehabilitacji w istniejącym obiekcie nie jest możliwe.    

5. Cele rewitalizacji oraz kierunki działań 

5.1 Cele rewitalizacji  

Cele rewitalizacji 

 C1 – Ograniczenie terenów zdegradowanych społecznie i gospodarczo  

 C2 - Zapewnienie lepszej dostępności komunikacyjnej do obiektów użyteczności publicznej; 

 C3 - Wykorzystanie atutów związanych z występowaniem na terenie gminy zabytków; 

 C4 - Przywrócenie mieszkańcom gminy miejsc integracji społecznej; 

 C5 - Poprawa estetyki  oraz wizerunku  miejsc i obszarów szczególnie zaniedbanych; 

 C6 - Rozwijanie zakresu uczestnictwa mieszkańców w wydarzeniach kulturalnych; 

 C7 - Obniżenie zużycia energii w budynkach prywatnych i publicznych; 

 C8 - Poprawa jakości środowiska naturalnego; 

 C9 - Wzrost poziomu atrakcyjności gminy jako miejsca do  życia; 

 C 10 - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na wybranych obszarach. 

 C 11 – Tworzenie warunków dla rozwoju fizycznego różnych grup mieszkańców  
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 C 12 – Rozwijanie zainteresowań mieszkańców obszarów rewitalizowanych  

 C 13 – Wzrost aktywności przedsiębiorczej mieszkańców  

 C14 - Rozwój form aktywnego spędzania wolnego czasu  

 C15 - Wzrost oferty dla osób spędzania czasu dla osób starszych  

 C16 - Zmniejszenie przestępczości 
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5.2 Kierunki działań związane z rewitalizacją wydzielonych 

obszarów 

Podobszar STADION 

 Poprawianie warunków uczestnictwa mieszkańców w wydarzeniach sportowych,  

 Rozbudowa infrastruktury sportowej na stadionie, w kierunku  możliwości 

uprawiania nowych dyscyplin;  

 Tworzenie warunków do wykorzystania infrastruktury sportowej przez cały rok; 

 Szersze udostępnianie infrastruktury sportowej mieszkańcom; 

 Zmiana charakteru obszaru leśnego  położonego w otoczeniu stadionu pod kątem 

jego wykorzystania rekreacyjnego; 

 Zagospodarowanie terenu miasta  wokół stadionu, 

 Poprawa  stanu bezpieczeństwa w obszarze stadionu i terenach przylegających; 

 Zapewnienie warunków parkowania w najbliższym otoczeniu stadionu; 

 Zmiana formuły zarządzania infrastrukturą stadionową. 

 Obniżanie poziomu zanieczyszczenia powietrza związane ze zlokalizowanymi w  

pobliżu budynkami wielorodzinnymi wykorzystującymi wysokoemisyjny system 

ogrzewania; 

 Poprawa estetyki budynków zlokalizowanych w obszarze  

Podobszar  CENTRUM MIASTA 

 Stworzenie kultywowania dziedzictwa kulturowego regionu  

 Tworzenie warunków do rozwoju  rekreacji i miejsc odpoczynku  w obszarze; 

 Podejmowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa drogowego poprzez  

ograniczenia ruchu kołowego w centrum, 

 Podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości powietrza poprzez stymulowanie  

zmian w zakresie  sposobów ogrzewania budynków zlokalizowanych  w obszarze; 

 Wspieranie  rozwoju punktów  gastronomicznych; 

 Zagospodarowywanie istniejących w obszarze wybranych obiektów pod kątem  

ich wykorzystania na rzecz rozwoju kultury; 

 Poprawa estetyki budynków związana z ich termomodernizacją; 

 Rozbudowa miejsc parkingowych; 

 Poprawa estetyki przestrzeni miejskiej, 
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Podobszar  WSCHÓD 

 Organizowanie miejsc integracji społecznej; 

 Tworzenie warunków do rozwoju  rekreacji i miejsc odpoczynku  w obszarze; 

 Wspieranie działań służących poprawie stanu bezpieczeństwa; 

 Tworzenie warunków do większej aktywności ruchowej  dzieci i młodzieży 

 Wypracowanie koncepcji architektonicznej obszaru; 

 Rozszerzanie  społecznych funkcji spełnianych przez budynek dworca PKP; 

 Rozszerzanie możliwości parkingowych; 

 Poprawianie  estetyki przestrzeni publicznej; 

 Podejmowanie działań na rzecz poprawy estetyki budynków i związanej  z tym ich 

termomodernizacją  

 Podnoszenie umiejętności społecznych osób niepełnosprawnych; 

 Modernizacja  układu komunikacyjnego i infrastruktury drogowej; 

 Wspieranie działań na rzecz przywrócenia tożsamości historycznej miasta 

związanej z Rodem Lubomirskich; 

 

Podobszar ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY 

 Tworzenie warunków do rozwoju  rekreacji i miejsc odpoczynku  w obszarze; 

 Poprawa bezpieczeństwa na terenie parku i w jego okolicach;  

 Tworzenie warunków  do rekreacji i odpoczynku; 

 Modernizacja szlaków komunikacyjnych;   

 Modernizacja budynków na terenie parku;  

 Poprawianie  estetyki przestrzeni publicznej.  

 

Podobszar ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W KOLBUSZOWEJ DOLNEJ 

 Podejmowanie działań w zakresie zwiększenia integracji społecznej 

wychowanków Zespołu Szkół Specjalistycznych  

 Podejmowanie działań w zakresie zwiększenia dostępności do nowych 

technologii wychowanków Zespołu Szkół Specjalistycznych 

 Poprawa infrastruktury technicznej szkoły  

 Wzrost liczby pomieszczeń, w tym sal rehabilitacyjnych, gabinetów lekarskich, 

pomieszczeń do zajęć ruchowych.  
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6. Lista podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych  

Lista podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych obejmuje zdefiniowane na 
etapie tworzenia Programu rewitalizacji projekty oraz zadania, charakteryzujące się znacznym 
stopniem zaawansowania planów realizacji.  

 

 
Projekt 1 

 

Nazwa Rewitalizacja zabytkowego parku w Weryni 

Lokalizacja (obszar  
rewitalizowany) 

 

Zespół Pałacowo-Parkowy 

 

Opis 

Zadanie obejmie swoim zakresem: inwentaryzację drzewostanu 

parku, wraz z wykonaniem mapy obrazującej zabytkowy drzewostan, 

określeniem drzew i krzewów do usunięcia (uznanych w konsultacji 

z Wojewódzkim Konserwatorem Ochrony Przyrody jako zbędne lub 

zagrażające bezpieczeństwu na szlakach komunikacyjnych). 

Rewitalizacja będzie obejmowała przywrócenie zabytkowego 

charakteru parku poprzez uporządkowanie i usunięcie tzw. dzikich 

nasadzeń. Konieczne jest również wykonanie nowych szlaków 

komunikacyjnych, alejek spacerowych oraz wykonanie oświetlenia 

wraz z ogrodzeniem całego zespołu Pałacowo-Parkowego płotem. 

Wzdłuż alejek spacerowych należy przewidzieć ustawienie ławek 

(charakter i kształt traktów spacerowych, rodzaj źródeł oświetlenia 

oraz forma ławek i płotu do uzgodnienia z Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków). Rewitalizacja będzie również 

uwzględniała wykonanie regulacji cieku wodnego z umocnieniem 

brzegów faszyną. 

Podmioty zaangażowane 
w realizację 

 

Uniwersytet Rzeszowski 

 

Szacunkowa wartość 
1 500 000,00 PLN 

 

Planowane rezultaty 

 Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego  

 Poprawa istniejącego stanu zagospodarowania i jakości przestrzeni 
publicznej 

 Podniesienie poziomu atrakcyjności turystycznej 

 Podniesienie dostępności oraz jakości miejskich przestrzeni 
rekreacyjnych 

 Ochrona zabytków 
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Wskaźniki  ulepszona infrastruktura publiczna  – sztuka 

Oddziaływanie projektu 

☒Strefa społeczna  

☐Strefa gospodarcza 

☒Strefa przestrzenno – funkcjonalna  

☒Strefa środowiskowa 

☒Strefa techniczna 

Cele programu 
rewitalizacji w które 
wpisuje się projekt 

C1 – Ograniczenie terenów zdegradowanych społecznie i gospodarczo 

C4 - Przywrócenie mieszkańcom gminy miejsc integracji społecznej 

C5 - Poprawa estetyki  oraz wizerunku  miejsc i obszarów szczególnie 

zaniedbanych 

C8 - Poprawa jakości środowiska naturalnego 

C9 - Wzrost poziomu atrakcyjności gminy jako miejsca do  życia 

C 10 - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na wybranych obszarach  

 

 
Projekt 2 

 

Nazwa Rewitalizacja spichlerza w Weryni 

Lokalizacja (obszar  
rewitalizowany) 

 

Zespół Pałacowo-Parkowy 

 

Opis 

Zadanie obejmie swoim zakresem generalną rewitalizację spichlerza 
wzniesionego w latach 60. XIX wieku, w ramach której zostaną 
przeprowadzone następujące prace:  

zewnętrznych, naprawa i uzupełnienie murów, wykonanie całości 
tynków wewnętrznych i zewnętrznych,  

spustowych,  

jej elementów,  

by dachowej środkiem 
ognio-, owado- i grzyboochronnym,  

 

konstrukcji nośnej podłogi parteru,  

nacji 
środkiem ognio-, owado- i grzyboochronnym w/w konstrukcji,  

wykonaniem izolacji przeciw wilgociowej pionowej i poziomej,  
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udrożnienie pozostałych otworów wentylacji podpodłogowej,  

 

 

 

w II klasie izolacji,  

-prądowymi 
i rozdziałem instalacji na oświetlenie i gniazdka 230V,  

montażem osprzętu z bolcem uziemiającym,  

nie przewodów instalacyjnych p przekroju 2,5 mm2 i 
izolacji 500/750V,  

 

konsumpcyjnej, tanecznej,  

szatni, schodów wewnętrznych,  

takich jak np.: wentylacja, klimatyzacja, pompy i t.p., zgodnie z DTR 
urządzenia,  

instalacji zasilania i sterowania wentylacji i 
klimatyzacji, urządzenia sterowane i zasilane z własnych tablic 
zasilanych z projektowanej tablicy głównej, dodatkowo sterowanie 
z kaset sterowniczych zlokalizowanych w pomieszczeniach 
obsługiwanych przez tę instalację,  

zmierzchowy, itp.,  

 

wodomierzowym i zasuwą odcinającą, wewnętrznej instalacji wody 
zimnej oraz wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej 
uzyskiwanej z podgrzewacza zlokalizowanego w kotłowni gazowej z 
rur stalowych ocynkowanych izolowanych otuliną z pianki 
poliuretanowej,  

instalacji sanitarnej,  

zgrzewania elektrooporowego, zasypane na wysokość 10 cm ponad 
rurę obsypką z oznaczeniem trasy przyłącza żółtą taśmą znakującą, 
układ pomiarowy w oparciu o gazomierz miechowy zamknięty z 
kurkiem głównym w skrzynce gazowej,  

zlokalizowaną w pomieszczeniach zaplecza personelu i aparatem 
telefonicznym zlokalizowanym w sali konsumpcyjnej, połączenie 
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sieci wewnętrznej z siecią zewnętrzną wybranego operatora za 
pomocą skrzynki aluminiowej, podłączenie wewnętrznej instalacji 
telefonicznej do sieci zewnętrznej wykona wybrany operator sieci,  

-kanalizacyjnego i 
gazowego,  

ektrycznej, instalacji 
przeciwpożarowej, instalacji monitoringu,  

małym placem postojowym z kostki betonowej brukowej grubości 8 
cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm i 
podbudowie z tłucznia grubości 20 cm, w obramowaniu z 
krawężnika drogowego betonowego na podsypce cementowo-
piaskowej i ławie betonowej z betonu B-15 z oporem,  

grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm i 
podbudowie z pospółki grubości 15 cm w obramowaniu z obrzeża 
betonowego trawnikowego na podsypce cementowo-piaskowej i 
ławie betonowej z betonu B-15,  

 
 

Podmioty zaangażowane 
w realizację 

 

Uniwersytet Rzeszowski 

 

Szacunkowa wartość 
500 000,00 PLN 

 

Planowane rezultaty 

 Stworzenie miejsca edukacyjnego  

 Poprawa istniejącego stanu zagospodarowania i jakości przestrzeni 
publicznej 

 Podniesienie dostępności oraz jakości miejskich przestrzeni 
rekreacyjnych 

 Ochrona zabytków 

Wskaźniki o Budowa obiektów pełniących funkcje edukacyjne  – sztuka 

Oddziaływanie projektu 

☒Strefa społeczna  

☐Strefa gospodarcza 

☒Strefa przestrzenno – funkcjonalna  

☐Strefa środowiskowa 

☒Strefa techniczna 

Cele programu 
rewitalizacji w które 
wpisuje się projekt 

C1 – Ograniczenie terenów zdegradowanych społecznie i gospodarczo 

C3 - Wykorzystanie atutów związanych z występowaniem na terenie 

gminy zabytków 

C4 - Przywrócenie mieszkańcom gminy miejsc integracji społecznej 



 
94 

 

C5 - Poprawa estetyki  oraz wizerunku  miejsc i obszarów szczególnie 

zaniedbanych 

C9 - Wzrost poziomu atrakcyjności gminy jako miejsca do  życia 

C 10 - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na wybranych obszarach  

C14 - Rozwój form aktywnego spędzania wolnego czasu  

 

 
 

 
Projekt 3 

 

Nazwa Rewitalizacja łaźni końskiej 

Lokalizacja (obszar  
rewitalizowany) 

Zespół Pałacowo-Parkowy 

 

 

Opis 

Zadanie obejmie swoim zakresem rewitalizację budynku i 
zaadaptowanie go na miejsce zabezpieczające potrzeby higieniczno-
sanitarne rodzin z małymi dziećmi odwiedzających park 
Uniwersytetu Rzeszowskiego w obrębie zespołu pałacowo-
parkowego w Weryni. Użytkownikiem i właścicielem obiektu 
przeznaczonego do rewitalizacji jest Uniwersytet Rzeszowski.  
W ramach rewitalizacji będzie wykonana generalna odbudowa 

obiektu w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, a 

także doprowadzenie zasilania „łaźni końskiej” w niezbędne 

instalacje: instalacje elektryczną, wodno - kanalizacyjną, c.o. z 

pobliskiego budynku spichlerza. 

Podmioty zaangażowane 
w realizację 

 

Uniwersytet Rzeszowski 

 

Szacunkowa wartość 
500 000,00 PLN 

 

Planowane rezultaty 

 Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego  

 Poprawa istniejącego stanu zagospodarowania i jakości przestrzeni 
publicznej 

 Podniesienie poziomu atrakcyjności turystycznej 

 Podniesienie dostępności oraz jakości miejskich przestrzeni 
rekreacyjnych 

Wskaźniki 
 Budowa obiektów rekreacyjnych  – sztuka 

 

Oddziaływanie projektu 

☒Strefa społeczna  

☐Strefa gospodarcza 

☒Strefa przestrzenno – funkcjonalna  
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☐Strefa środowiskowa 

☒Strefa techniczna 

Cele programu 
rewitalizacji w które 
wpisuje się projekt 

C1 – Ograniczenie terenów zdegradowanych społecznie i gospodarczo 

C4 - Przywrócenie mieszkańcom gminy miejsc integracji społecznej 

C5 - Poprawa estetyki  oraz wizerunku  miejsc i obszarów szczególnie 

zaniedbanych 

C9 - Wzrost poziomu atrakcyjności gminy jako miejsca do  życia 

C 10 - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na wybranych obszarach  

C14 - Rozwój form aktywnego spędzania wolnego czasu  

 

 
Projekt 4 

 

Nazwa Zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Nil w Kolbuszowej 

Lokalizacja (obszar  
rewitalizowany) 

 

Centrum Miasta  

 

Opis 

Projekt zakłada stworzenie wysokiej jakości, reprezentacyjnej 

przestrzeni publicznej. Przestrzeń publiczna, głównie rekreacyjna o 

złożonej strukturze programowej, z uwzględnieniem uwarunkowań 

historyczno-kulturowych i współczesnych oczekiwań społecznych oraz 

uwarunkowań stanu istniejącego, w tym struktury własności terenów. 

Układy projektowanych kompozycji zieleni i przestrzeni publicznych 

uzupełniają się. 

W ramach realizowanego projektu planuje się przebudowę ul. Parkowej 

oraz rozbudowę parkingu przy cmentarzu parafialnym przy ul. 

Narutowicza o nowe miejsca postojowe,  a także wykonanie ścieżek dla 

pieszych wzdłuż brzegu rzeki Nil, od mostu w ciągu ul. Plac Wolności, do 

cmentarza parafialnego. W zakresie projektu nastąpi również 

wykonanie zabudowy w formie obiektów plenerowych małej 

architektury – takich jak: stoły do gry, ławki, scena do imprez 

plenerowych, wraz z trybunami dla publiczności, oraz aranżacja 

roślinności – niskiej i wysokiej według planu nasadzeń zieleni, oraz 

aranżacją oświetlenia – bulwarów i mostku w ciągu ulicy Parkowej, 

budowę fontanny. 

Podmioty zaangażowane 
w realizację 

 

Gmina Kolbuszowa  

 

Szacunkowa wartość 
1 800 000,00 PLN 
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Planowane rezultaty 

 Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego nad rzeką Nil 

 Poprawa istniejącego stanu zagospodarowania i jakości przestrzeni 
publicznej 

 Podniesienie poziomu atrakcyjności turystycznej 

 Podniesienie dostępności oraz jakości miejskich przestrzeni 
rekreacyjnych 

 Zwiększenie miejsc parkingowych w centrum miasta 

Wskaźniki 

 Nowe miejsca parkingowe – sztuka 

 Zmodernizowana nawierzchnia dróg – metr bieżący  

 Budowa ścieżek spacerowych – metr bieżący 

 Budowa obiektów plenerowych małej architektury – sztuka 

Oddziaływanie projektu 

☒Strefa społeczna  

☐Strefa gospodarcza 

☒Strefa przestrzenno – funkcjonalna  

☐Strefa środowiskowa 

☒Strefa techniczna 

Cele programu 
rewitalizacji w które 
wpisuje się projekt 

C1 – Ograniczenie terenów zdegradowanych społecznie i gospodarczo 

C2 - Zapewnienie lepszej dostępności komunikacyjnej do obiektów 

użyteczności publicznej 

C4 - Przywrócenie mieszkańcom gminy miejsc integracji społecznej 

C5 - Poprawa estetyki  oraz wizerunku  miejsc i obszarów szczególnie 

zaniedbanych 

C6 - Rozwijanie zakresu uczestnictwa mieszkańców w wydarzeniach 

kulturalnych 

C9 - Wzrost poziomu atrakcyjności gminy jako miejsca do  życia 

C 10 - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na wybranych obszarach  

C 11 – Tworzenie warunków dla rozwoju fizycznego różnych grup 

mieszkańców  

C 13 – Wzrost aktywności przedsiębiorczej mieszkańców  

C14 - Rozwój form aktywnego spędzania wolnego czasu  

C15 - Wzrost oferty dla osób spędzania czasu dla osób starszych  

C16 - Zmniejszenie przestępczości 

 

 

 
Projekt 5 

 

Nazwa 
Przebudowa połaci dachowej na budynku kościoła pw. Wszystkich 

Świętych, wymiana okien oraz wykonanie krypty pod kościołem 

Lokalizacja (obszar  
rewitalizowany) 

Centrum Miasta  

Opis 
Zadanie obejmie swoim zakresem:  
1. Wzmocnienie ścian kolankowych poddasza,  
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2. Wymianę części elementów nienośnych więźby dachowej,  
3. Wymianę ołacenia pokrycia na całości dachów,  
4. Wymianę pokrycia dachowego, obróbek blacharskich i 
orynnowania całości dachów,  
5. Wymianę/wprowadzenie izolacji termicznej w przestrzeni 
poddaszy,  
6. Wprowadzenie instalacji elektrycznej na strych,  
7. Wykonanie wejścia zewnętrznego do krypty,  
8. Przygotowanie krypty dla zwiedzających - prace renowacyjne i 
konserwatorskie,  
9. Wykonanie dachu nad wejściem do krypty,  
10. Wykonanie instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych w krypcie i 
przy wejściu do krypty,  
11. Wykonanie monitoringu na wieży kościelnej poprzez 
zainstalowanie kamery,  
12. Demontaż starych okien i drzwi,  
13. Montaż okien aluminiowych barwionych na kolor szary. 

Podmioty zaangażowane 
w realizację 

 

Parafia pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Kolbuszowej  

 

Szacunkowa wartość 
2 700 000,00 PLN 

 

Planowane rezultaty 

 Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego  

 Poprawa istniejącego stanu zagospodarowania i jakości przestrzeni 
publicznej 

 Podniesienie poziomu atrakcyjności turystycznej 

 Podniesienie dostępności oraz jakości miejskich przestrzeni 
rekreacyjnych 

Wskaźniki 
 remont obiektów zabytkowych  – sztuka 

 remont obiektów turystycznych - sztuka 

Oddziaływanie projektu 

☒Strefa społeczna  

☐Strefa gospodarcza 

☒Strefa przestrzenno – funkcjonalna  

☐Strefa środowiskowa 

☒Strefa techniczna 

Cele programu 
rewitalizacji w które 
wpisuje się projekt 

C1 – Ograniczenie terenów zdegradowanych społecznie i gospodarczo 

C4 - Przywrócenie mieszkańcom gminy miejsc integracji społecznej 

C5 - Poprawa estetyki  oraz wizerunku  miejsc i obszarów szczególnie 

zaniedbanych 

C6 - Rozwijanie zakresu uczestnictwa mieszkańców w wydarzeniach 

kulturalnych 

C9 - Wzrost poziomu atrakcyjności gminy jako miejsca do  życia 

C 10 - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na wybranych obszarach  
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C14 - Rozwój form aktywnego spędzania wolnego czasu  

C15 - Wzrost oferty dla osób spędzania czasu dla osób starszych  

C16 - Zmniejszenie przestępczości 

 

 
Projekt 6 

 

Nazwa Przebudowa budynku katechetówki w Kolbuszowej 

Lokalizacja (obszar  
rewitalizowany) 

 

Centrum Miasta  

 

Opis 

Zadanie obejmie swoim zakresem:  
1. Nadbudowę budynku Katechetówki w celu przeznaczenia 
poddasza/piętra na cele użytkowe (sale spotkań organizacji pożytku 
publicznego);  

2. Rozbudowę istniejącego budynku o zadaszenie oraz przebudowę 
części istniejącej.  

3. Zagospodarowanie otoczenia Katechetówki, obejmie: 
przebudowę dojazdu, miejsc postojowych, ciągów pieszych, małej 
architektury, utwardzenie terenu, zieleń urządzoną.  

4. Przebudowę przyłączy: teletechnicznego, gazu, wody, 
elektroenergetycznego, przykanalika kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej oraz budowę instalacji oświetleniowej parkowej i 
drenażu opaskowego.  

Podmioty zaangażowane 
w realizację 

 

Parafia pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Kolbuszowej  

 

Szacunkowa wartość 1 200 000,00 PLN  

Planowane rezultaty 

 Poprawa istniejącego stanu zagospodarowania i jakości przestrzeni 
publicznej 

 Podniesienie poziomu atrakcyjności turystycznej 

 Podniesienie dostępności oraz jakości miejskich przestrzeni 
rekreacyjnych 

 Rozwój oferty spędzania wolnego czasu  

Wskaźniki 
 remont obiektów zabytkowych  – sztuka 

 remont, przebudowa obiektów turystycznych i rekreacyjnych - 
sztuka 

Oddziaływanie projektu 

☒Strefa społeczna  

☐Strefa gospodarcza 

☒Strefa przestrzenno – funkcjonalna  

☐Strefa środowiskowa 
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☒Strefa techniczna 

Cele programu 
rewitalizacji w które 
wpisuje się projekt 

C1 – Ograniczenie terenów zdegradowanych społecznie i gospodarczo 

C4 - Przywrócenie mieszkańcom gminy miejsc integracji społecznej 

C5 - Poprawa estetyki  oraz wizerunku  miejsc i obszarów szczególnie 

zaniedbanych 

C6 - Rozwijanie zakresu uczestnictwa mieszkańców w wydarzeniach 

kulturalnych 

C9 - Wzrost poziomu atrakcyjności gminy jako miejsca do  życia 

C 10 - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na wybranych obszarach  

C 11 – Tworzenie warunków dla rozwoju fizycznego różnych grup 

mieszkańców  

C 12 – Rozwijanie zainteresowań mieszkańców obszarów 

rewitalizowanych 

C14 - Rozwój form aktywnego spędzania wolnego czasu  

C15 - Wzrost oferty dla osób spędzania czasu dla osób starszych  

 

 
Projekt 7 

 

Nazwa 
Przebudowa budynku gospodarczego na potrzeby Domu Pobytu 

Dziennego Seniora w Kolbuszowej 

Lokalizacja (obszar 
rewitalizowany) 

Centrum miasta  

Opis 

Projekt ma na celu przebudowa budynku gospodarczego na potrzeby 

utworzenia Domu Pobytu Dziennego Seniora w Kolbuszowej.  Obejmie 

on swoim zakresem przede wszystkim zmianę sposobu użytkowania 

budynku gospodarczego na budynek usługowy wraz  

z rozbudową i przebudową . Dom Pobytu Seniora będzie 

przeznaczony dla około 30 klientów oraz około 5 osób personelu.  

W ramach projektu przewiduje  się zagospodarowanie otoczenia oraz 

ogrodu wypoczynkowego,  a także budowę dojazdów, miejsc 

postojowych, pochylni dla niepełnosprawnych, schodów terenowych, 

ciągów pieszych, małej architektury, zieleni urządzonej z wycinką i 

nasadzeniem drzew i krzewów, a także  urządzenie ogrodu 

wypoczynkowego wraz z altaną, ciągami pieszymi i małą architekturą 

w zachodniej części terenu inwestycji 

W ramach projektu zostaną również wykonane wszelkiego 

rodzaju prace związane z infrastrukturą elektroenergetyczną gazową, 

teletechniczną, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

Podmioty 
zaangażowane w 

realizację 

 

Gmina Kolbuszowa  

 

Szacunkowa wartość 2 500 000,00 PLN 
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Planowane rezultaty 
 Utworzenie Domu Pobytu Dziennego Seniora 

 Utworzenie ogrodu wypoczynkowego 

Wskaźniki 

 Powierzchnia zmodernizowanego budynku - Dom Pobytu Seniora 
– m2 

 Powierzchnia powstałego ogrodu wypoczynkowego – m2 

 Liczba miejsc parkingowych – sztuki 

  

Oddziaływanie projektu 

☒Strefa społeczna  

☒Strefa gospodarcza 

☒Strefa przestrzenno – funkcjonalna  

☐Strefa środowiskowa 

☐Strefa techniczna 

Cele programu 
rewitalizacji w które 
wpisuje się projekt 

 

C1 – Ograniczenie terenów zdegradowanych społecznie i 

gospodarczo  

C4 - Przywrócenie mieszkańcom gminy miejsc integracji społecznej 

C5 - Poprawa estetyki  oraz wizerunku  miejsc i obszarów szczególnie 

zaniedbanych 

C6 - Rozwijanie zakresu uczestnictwa mieszkańców w wydarzeniach 

kulturalnych 

C7 - Obniżenie zużycia energii w budynkach prywatnych i publicznych 

C9 - Wzrost poziomu atrakcyjności gminy jako miejsca do  życia 

C 10 - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na wybranych 

obszarach 

C 11 – Tworzenie warunków dla rozwoju fizycznego różnych grup 

mieszkańców  

C14 - Rozwój form aktywnego spędzania wolnego czasu  

C15 - Wzrost oferty dla osób spędzania czasu dla osób starszych  

 

 

 
Projekt 8 

 

Nazwa Monitoring miasta  

Lokalizacja (obszar  
rewitalizowany) 

 

Centrum Miasta  

 

Opis 

Zadanie obejmie swoim zakresem:  
- monitoring miasta  
- zakup niezbędnego wyposażenia 

Podmioty zaangażowane 
w realizację 
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Gmina Kolbuszowa  

 

Szacunkowa wartość 
70 000,00 PLN 

 

Planowane rezultaty 
 Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego  

 

Wskaźniki  wzrost bezpieczeństwa   

Oddziaływanie projektu 

☒Strefa społeczna  

☐Strefa gospodarcza 

☐Strefa przestrzenno – funkcjonalna  

☐Strefa środowiskowa 

☐ Strefa techniczna 

Cele programu 
rewitalizacji w które 
wpisuje się projekt 

C 10 - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na wybranych obszarach  

C16 - Zmniejszenie przestępczości 

 

 

 
Projekt 9 

 

Nazwa 

Przebudowa budynku Muzeum Regionalnego na potrzeby Centrum 

Edukacji Regionalnej wraz z zagospodarowaniem terenu (budową 

miejsc postojowych, dojazdów, placów utwardzonych, małą 

architekturą, zielenią urządzoną) wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną przy ul. Piekarskiej w Kolbuszowej 

Lokalizacja (obszar  
rewitalizowany) 

 

Centrum Miasta  

 

Opis 

Zadanie  obejmie swoim zakresem:  
1. Budowę przyłączy: kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz 
drenażu opaskowego, przyłącza wodociągowego, gazowego, 
elektrycznego, teletechnicznego, rozbudowę sieci oświetlenia 
miejskiego z przebudową na odcinku oraz przebudowa sieci 
gazowej,  

2. Budowę dwóch miejsc postojowych (w tym jedno dla osób 
niepełnosprawnych),  

3. Likwidację skarpy wzdłuż północno-wschodniej elewacji budynku 
przez podniesienie terenu ciągu pieszo-jezdnego w kierunku placu 
górnego,  



 
102 

 

4. Budowę (przed wejściem głównym do budynku CER) 
reprezentacyjnych schodów na istniejącej skarpie z elementami 
małej architektury,  

5. Skucie całości tynku – wykonanie nowych tynków renowacyjnych 
z odwzorowaniem detalu architektonicznego gzymsów pilastrów 
oraz skośnych szpalet okien zewnętrznych,  

6. Wykonanie instalacji odgromowej podtynkowej,  

7. Wykonanie powłok malarskich farbami paroprzepuszczalnymi,  

8. Wymiana istniejącej stolarki okiennej w części sali głównej na 
drewnianą odwzorowując istniejące proporcje część w klasie EI 60 
pozostałe okna oraz drzwi ślusarka aluminiowa historyzująca - 
kolorystyka w tonacji bieli-perła,  

9. Wymiana pokrycia połaci dachowej na blachę tytanowo-cynkową 
w kolorze szarej patyny -wymiary arkuszy blachy 1 x 1 m w 
technologii łączenia na rąbek podwójny,  

10. Wykonanie tynków szerokoporowych pokrytych farbami 
paroprzepuszczalnymi,  

11. Wykonanie izolacji pionowych budynku,  

12. Wykonanie izolacji poziomych na wszystkich istniejących 
ścianach budynku.  
 
Budynek Muzeum Regionalnego (dawna Synagoga) wzniesiony 

został w drugiej 

Podmioty zaangażowane 
w realizację 

 

Gmina Kolbuszowa  

 

Szacunkowa wartość 
2 700 000,00 PLN 

 

Planowane rezultaty 
 Podniesienie poziomu atrakcyjności turystycznej 

 Podniesienie dostępności oraz jakości miejskich przestrzeni 
rekreacyjnych 

Wskaźniki 
 remont obiektów zabytkowych  – sztuka 

 remont obiektów turystycznych i rekreacyjnych  - sztuka 

Oddziaływanie projektu 

☒Strefa społeczna  

☐Strefa gospodarcza 

☒Strefa przestrzenno – funkcjonalna  

☐Strefa środowiskowa 

☒Strefa techniczna 

Cele programu 
rewitalizacji w które 
wpisuje się projekt 

C1 – Ograniczenie terenów zdegradowanych społecznie i gospodarczo 

C4 - Przywrócenie mieszkańcom gminy miejsc integracji społecznej 
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C5 - Poprawa estetyki  oraz wizerunku  miejsc i obszarów szczególnie 

zaniedbanych 

C6 - Rozwijanie zakresu uczestnictwa mieszkańców w wydarzeniach 

kulturalnych 

C9 - Wzrost poziomu atrakcyjności gminy jako miejsca do  życia 

C14 - Rozwój form aktywnego spędzania wolnego czasu  

C15 - Wzrost oferty dla osób spędzania czasu dla osób starszych  

 

 
Projekt 10 

 

Nazwa 
Utwardzenie placu wraz z przebudową drogi wewnętrznej przy miejskiej 

i powiatowej bibliotece publicznej w Kolbuszowej 

Lokalizacja (obszar  
rewitalizowany) 

 

Centrum Miasta  

 

Opis 

Zadanie obejmie swoim zakresem:  
1. Wykonanie nowej podbudowy i warstw konstrukcyjnych drogi o 
nawierzchni z kostki betonowej, o przekroju ulicznym (w 
krawężnikach),  

2. Rozebranie istniejącej jezdni z bloczków betonowych, 
sześciokątnych typu trylinka,  

3. Zabezpieczenie i przebudowę sieci podziemnych kolidujących z 
planowaną inwestycją,  

4. Budowę zatok postojowych i miejsc postojowych,  

5. Utwardzenie placu przed garażami od strony północnej,  

6. Odwodnienie i odprowadzenie wód z drogi powierzchniowo do 
kratek ściekowych z przykanalikami do kanalizacji deszczowej,  

7. Regulację wysokościową pokryw i włazów rewizyjnych urządzeń 
podziemnych.  

Podmioty zaangażowane 
w realizację 

 

Gmina Kolbuszowa  

 

Szacunkowa wartość 100 000,00 PLN 

Planowane rezultaty 
 Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego  

 Poprawa istniejącego stanu zagospodarowania i jakości przestrzeni 
publicznej 

Wskaźniki 
 Nowe miejsca parkingowe – sztuka 

 Budowa obiektów plenerowych małej architektury – sztuka 

Oddziaływanie projektu ☒Strefa społeczna  
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☐Strefa gospodarcza 

☒Strefa przestrzenno – funkcjonalna  

☐Strefa środowiskowa 

☒Strefa techniczna 

Cele programu 
rewitalizacji w które 
wpisuje się projekt 

C1 – Ograniczenie terenów zdegradowanych społecznie i gospodarczo 

C4 - Przywrócenie mieszkańcom gminy miejsc integracji społecznej 

C5 - Poprawa estetyki  oraz wizerunku  miejsc i obszarów szczególnie 

zaniedbanych 

C6 - Rozwijanie zakresu uczestnictwa mieszkańców w wydarzeniach 

kulturalnych 

C9 - Wzrost poziomu atrakcyjności gminy jako miejsca do  życia 

C14 - Rozwój form aktywnego spędzania wolnego czasu  

C15 - Wzrost oferty dla osób spędzania czasu dla osób starszych  

 

 
Projekt 11 

 

Nazwa 
Przebudowa parkingów na terenie Inkubatora Przedsiębiorczości i 

otoczenia w Kolbuszowej 

Lokalizacja (obszar  
rewitalizowany) 

 

Centrum Miasta  

 

Opis 

Zadanie pn. Przebudowa parkingów na terenie Inkubatora 

Przedsiębiorczości i otoczenia w Kolbuszowej obejmie swoim 

zakresem przebudowę parkingów na terenie Inkubatora 

Przedsiębiorczości oraz w jego otoczeniu, na działce ozn. nr ewid. nr 

824/6, położonej w Kolbuszowej, będącej własnością Powiatu 

Kolbuszowskiego, ul. 11-go Listopada 10, 36–100 Kolbuszowa.  

Podmioty zaangażowane 
w realizację 

 

Powiat Kolbuszowski 

 

Szacunkowa wartość 
357 000,00  PLN brutto 

 

Planowane rezultaty 
 Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego  

 Zwiększenie miejsc parkingowych w centrum miasta 

Wskaźniki  Nowe miejsca parkingowe – sztuka 

Oddziaływanie projektu 

☒Strefa społeczna  

☐Strefa gospodarcza 
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X Strefa przestrzenno – funkcjonalna  

☐Strefa środowiskowa 

☒Strefa techniczna 

Cele programu 
rewitalizacji w które 
wpisuje się projekt 

C1 – Ograniczenie terenów zdegradowanych społecznie i gospodarczo 

C5 - Poprawa estetyki  oraz wizerunku  miejsc i obszarów szczególnie 

zaniedbanych 

C 10 - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na wybranych obszarach  

 

 
Projekt 12 

 

Nazwa 
Przebudowa i rozbudowa istniejącej strzelnicy na terenie Liceum 

Ogólnokształcącego w Kolbuszowej 

Lokalizacja (obszar  
rewitalizowany) 

 

Centrum Miasta  

 

Opis 

Zadanie obejmie swoim zakresem:  
1. Przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku strzelnicy 
sportowej na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej,  

2. Wykonanie betonowego ogrodzenia (pełne, o wysokości 2,2 m i 
długości około 115 m) oraz ogrodzenia z prefabrykowanych paneli 
wys. 1,5 m i długości około 85 m,  

3. Wykonanie odcinka chodnika łączącego boisko sportowe z 
budynkiem strzelnicy.  
Inwestycja realizowana na działkach: 385/14, 386/3, 640/1 

Podmioty zaangażowane 
w realizację 

 

Powiat Kolbuszowski 

 

Szacunkowa wartość 1 454 000,00 PLN brutto 

Planowane rezultaty 

 Poprawa istniejącego stanu zagospodarowania i jakości przestrzeni 
publicznej 

 Podniesienie poziomu atrakcyjności turystycznej 

 Podniesienie dostępności oraz jakości miejskich przestrzeni 
rekreacyjnych 

Wskaźniki  Budowa obiektów rekreacyjnych i sportowych  – sztuka 

Oddziaływanie projektu 

☒Strefa społeczna  

☐Strefa gospodarcza 

☒Strefa przestrzenno – funkcjonalna  

☐Strefa środowiskowa 
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☒Strefa techniczna 

Cele programu 
rewitalizacji w które 
wpisuje się projekt 

C1 – Ograniczenie terenów zdegradowanych społecznie i gospodarczo 

C4 - Przywrócenie mieszkańcom gminy miejsc integracji społecznej 

C5 - Poprawa estetyki  oraz wizerunku  miejsc i obszarów szczególnie 

zaniedbanych 

C6 - Rozwijanie zakresu uczestnictwa mieszkańców w wydarzeniach 

kulturalnych 

C9 - Wzrost poziomu atrakcyjności gminy jako miejsca do  życia 

C14 - Rozwój form aktywnego spędzania wolnego czasu  

 

 
Projekt 13 

 

Nazwa 
Przebudowa i rozbudowa parkingu ogólnodostępnego wraz z 

dodatkowym zjazdem publicznym z drogi gminnej 

Lokalizacja (obszar  
rewitalizowany) 

Centrum Miasta  

Opis 

Zadanie pn. Przebudowa i rozbudowa parkingu ogólnodostępnego 
wraz z dodatkowym zjazdem publicznym z drogi gminnej obejmie 
swoim zakresem przebudowę i rozbudowę parkingu 
ogólnodostępnego na działce ozn. nr ewid. 824/9 położonej w 
Kolbuszowej, będącej własnością Powiatu Kolbuszowskiego, ul. 11-
go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.  
W ramach zadania planowana jest przebudowa oraz rozbudowa 

parkingu ogólnodostępnego – planowanych jest 48 miejsc 

postojowych w tym 3 miejsca dla niepełnosprawnych. Projektowane 

są również stojaki na rowery – 8 stanowisk. Powierzchnia terenu 

inwestycji wyniesie 2510 m2. 

Podmioty zaangażowane 
w realizację 

 

Powiat Kolbuszowski 

 

Szacunkowa wartość 436 000,00  PLN brutto 

Planowane rezultaty 

 Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego  

 Poprawa istniejącego stanu zagospodarowania i jakości przestrzeni 
publicznej 

 Podniesienie poziomu atrakcyjności turystycznej 

 Zwiększenie miejsc parkingowych w centrum miasta 

Wskaźniki  Nowe miejsca parkingowe – sztuka 

Oddziaływanie projektu 

☒Strefa społeczna  

☐Strefa gospodarcza 

☒Strefa przestrzenno – funkcjonalna  
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☐Strefa środowiskowa 

☒Strefa techniczna 

Cele programu 
rewitalizacji w które 
wpisuje się projekt 

C1 – Ograniczenie terenów zdegradowanych społecznie i gospodarczo 

C4 - Przywrócenie mieszkańcom gminy miejsc integracji społecznej 

C5 - Poprawa estetyki  oraz wizerunku  miejsc i obszarów szczególnie 

zaniedbanych 

C9 - Wzrost poziomu atrakcyjności gminy jako miejsca do  życia 

C 10 - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na wybranych obszarach  

C 13 – Wzrost aktywności przedsiębiorczej mieszkańców  

 

 
Projekt 14 

 

Nazwa Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Kolbuszowej 

Lokalizacja (obszar  
rewitalizowany) 

 

Centrum Miasta  

 

Opis 

Zakres zadania obejmuje: 

-  rozbudowa  dr. gm. nr 103955 R w km od 0+040,99  do 0+868,88: 

- dł. dr – 828 m  

- miejsca postojowe – 92 szt. 

- chodniki obustronne: 770 mb - strona lewa i 770 mb - strona prawa, w 

tym w ramach zadania do realizacji: 730 mb strona lewa i  424 m - strona 

prawa, ogółem 3043 m2,  

- ścieżka rowerowa (dwukierunkowa o  szer. 2 m) – 994 m2.  

- budowa i przebud zjazdów – 21 szt. (pow. 163 m2) 

- przebudowa 4 skrzyżowań  

- budowa 3 azyli i 2 zatok autobus.  

- odwodnienie - spusty uliczne do istn. kan. deszcz 

Podmioty zaangażowane 
w realizację 

 

Gmina Kolbuszowa  

 

Szacunkowa wartość 
2 000 000,00 PLN 

 

Planowane rezultaty 

 Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego  

 Poprawa istniejącego stanu zagospodarowania i jakości przestrzeni 
publicznej 

 Podniesienie poziomu atrakcyjności turystycznej 

 Podniesienie dostępności oraz jakości miejskich przestrzeni 
rekreacyjnych 

Wskaźniki  Nowe miejsca parkingowe – sztuka 
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 Zmodernizowana nawierzchnia dróg – metr bieżący  

Oddziaływanie projektu 

☒Strefa społeczna  

☐Strefa gospodarcza 

☒Strefa przestrzenno – funkcjonalna  

☐Strefa środowiskowa 

☒Strefa techniczna 

Cele programu 
rewitalizacji w które 
wpisuje się projekt 

C1 – Ograniczenie terenów zdegradowanych społecznie i gospodarczo 

C5 - Poprawa estetyki  oraz wizerunku  miejsc i obszarów szczególnie 

zaniedbanych 

C9 - Wzrost poziomu atrakcyjności gminy jako miejsca do  życia 

C 10 - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na wybranych obszarach  

C 13 – Wzrost aktywności przedsiębiorczej mieszkańców  

 

 
Projekt 15 

 

Nazwa 
Rewaloryzacja pierzei Rynku w Kolbuszowej oraz otoczenia Rynku – 

ulicy Piekarskiej, Mickiewicza, Piłsudskiego  i Obrońców Pokoju 

Lokalizacja (obszar  
rewitalizowany) 

 

Centrum Miasta  

 

Opis 

Zakres projektu obejmuje m.in.: 

 wymiana pokrycia dachowego,  

 remont dachu, 

 odnowienie elewacji,  

 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 

 zagospodarowanie terenu wokół budynków. 

Podmioty zaangażowane 
w realizację 

 

Mieszkańcy Gminy Kolbuszowa  

 

Szacunkowa wartość 
3 000 000,00 PLN 

 

Planowane rezultaty 
 Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego  

 Poprawa istniejącego stanu zagospodarowania i jakości przestrzeni 
publicznej 

Wskaźniki 
 Remont zabytków 

 Poprawa estetyki przestrzeni publicznej  

 Budowa obiektów plenerowych małej architektury – sztuka 
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Oddziaływanie projektu 

☒Strefa społeczna  

☐Strefa gospodarcza 

☒Strefa przestrzenno – funkcjonalna  

☐Strefa środowiskowa 

☒Strefa techniczna 

Cele programu 
rewitalizacji w które 
wpisuje się projekt 

C1 – Ograniczenie terenów zdegradowanych społecznie i gospodarczo 

C3 - Wykorzystanie atutów związanych z występowaniem na terenie 

gminy zabytków 

C4 - Przywrócenie mieszkańcom gminy miejsc integracji społecznej 

C5 - Poprawa estetyki  oraz wizerunku  miejsc i obszarów szczególnie 

zaniedbanych 

C6 - Rozwijanie zakresu uczestnictwa mieszkańców w wydarzeniach 

kulturalnych 

C9 - Wzrost poziomu atrakcyjności gminy jako miejsca do  życia 

C 10 - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na wybranych obszarach  

 

 
Projekt 16 

 

Nazwa Przebudowa placu targowego przy ul. Zielonej w Kolbuszowej 

Lokalizacja (obszar  
rewitalizowany) 

 

Centrum miasta  

 

Opis 
Projekt zakłada przebudowę i dostosowanie do potrzeb osób 

handlujących i kupujących plac targowy przy ul. Zielonej w Kolbuszowej 

Podmioty zaangażowane 
w realizację 

 

Gmina Kolbuszowa  

 

Szacunkowa wartość 
500 000,00 PLN 

 

Planowane rezultaty 

 Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego  

 Poprawa istniejącego stanu zagospodarowania i jakości przestrzeni 
publicznej 

 Zwiększenie miejsc parkingowych w centrum miasta 

Wskaźniki 
 Nowe miejsca parkingowe – sztuka 

 Zmodernizowana nawierzchnia dróg – metr bieżący  

 Budowa obiektów plenerowych małej architektury – sztuka 

Oddziaływanie projektu 

☒Strefa społeczna  

☐Strefa gospodarcza 
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☒Strefa przestrzenno – funkcjonalna  

☐Strefa środowiskowa 

☒Strefa techniczna 

Cele programu 
rewitalizacji w które 
wpisuje się projekt 

C1 – Ograniczenie terenów zdegradowanych społecznie i gospodarczo 

C4 - Przywrócenie mieszkańcom gminy miejsc integracji społecznej 

C5 - Poprawa estetyki  oraz wizerunku  miejsc i obszarów szczególnie 

zaniedbanych 

C9 - Wzrost poziomu atrakcyjności gminy jako miejsca do  życia 

C 13 – Wzrost aktywności przedsiębiorczej mieszkańców 

 

 
Projekt 17 

 

Nazwa Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Kolbuszowa  

Lokalizacja (obszar  
rewitalizowany) 

 

Centrum miasta 

 

Opis 

Projekt zakłada przebudowę i rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej 

na terenie miasta Kolbuszowa.  

 

Podmioty zaangażowane 
w realizację 

 

Gmina Kolbuszowa  

 

Szacunkowa wartość 
1 000 000,00 PLN 

 

Planowane rezultaty  Ochrona środowiska 

Wskaźniki 
 długość sieci wybudowanej kanalizacji sanitarnej i deszczowej - km 

 długość przebudowanej kanalizacji ogólnospławnej na system 
kanalizacji rozdzielczej - km   

Oddziaływanie projektu 

☐Strefa społeczna  

☐Strefa gospodarcza 

☐Strefa przestrzenno – funkcjonalna  

☒Strefa środowiskowa 

☒Strefa techniczna 

Cele programu 
rewitalizacji w które 
wpisuje się projekt 

C1 – Ograniczenie terenów zdegradowanych społecznie i gospodarczo  

C8 - Poprawa jakości środowiska naturalnego 

 



 
111 

 

 
Projekt 18 

 

Nazwa Przybudowa ulicy 11-go Listopada w Kolbuszowej 

Lokalizacja (obszar  
rewitalizowany) 

 

Wschód 

 

Opis 

Zadanie pn. Przybudowa ulicy 11-go Listopada w Kolbuszowej 
obejmie swoim zakresem:  
1. Wymianę warstwy ścieralnej drogi o nawierzchni bitumicznej,  

2. Przebudowę chodników z wymianą nawierzchni na kostkę 
betonową,  

3. Budowę nowych miejsc parkingowych wzdłuż krawędzi jezdni – 
lewa strona,  

4. Budowę ścieżki rowerowej wzdłuż krawędzi jezdni – prawa 
strona,  

5. Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami,  

6. Przebudowę oświetlenia – zmiana lokalizacji latarni z wymianą 
lamp.  

Podmioty zaangażowane 
w realizację 

 

Gmina Kolbuszowa  

 

Szacunkowa wartość 
1 500 000,00 

 

Planowane rezultaty 

 Poprawa istniejącego stanu zagospodarowania i jakości przestrzeni 
publicznej 

 Podniesienie dostępności oraz jakości miejskich przestrzeni 
rekreacyjnych 

 Zwiększenie miejsc parkingowych  

Wskaźniki 

 Nowe miejsca parkingowe – sztuka 

 Zmodernizowana nawierzchnia dróg – metr bieżący  

 Budowa ścieżek spacerowych – metr bieżący 

 Budowa obiektów plenerowych małej architektury – sztuka 

Oddziaływanie projektu 

☒Strefa społeczna  

☐Strefa gospodarcza 

☒Strefa przestrzenno – funkcjonalna  

☐Strefa środowiskowa 

☒Strefa techniczna 

Cele programu 
rewitalizacji w które 
wpisuje się projekt 

C1 – Ograniczenie terenów zdegradowanych społecznie i gospodarczo 

C4 - Przywrócenie mieszkańcom gminy miejsc integracji społecznej 
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C5 - Poprawa estetyki  oraz wizerunku  miejsc i obszarów szczególnie 

zaniedbanych 

C6 - Rozwijanie zakresu uczestnictwa mieszkańców w wydarzeniach 

kulturalnych 

C9 - Wzrost poziomu atrakcyjności gminy jako miejsca do  życia 

C 10 - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na wybranych obszarach  

C 13 – Wzrost aktywności przedsiębiorczej mieszkańców  

 

 

 
Projekt 19 

 

Nazwa Przebudowa drogi gminnej Nr 10 3992R, ul. Kolejowej  w Kolbuszowej 

Lokalizacja (obszar  
rewitalizowany) 

 

Wschód 

 

Opis 

Zadanie obejmie swoim zakresem:  
1. Frezowanie istniejącej jezdni bitumicznej,  

2. Rozebranie istniejących chodników wraz z krawężnikami,  

3. Zabezpieczenie i przebudowę sieci podziemnych kolidujących z 
planowaną inwestycją,  

4. Wykonanie nowej podbudowy i warstw konstrukcyjnych drogi o 
nawierzchni bitumicznej o przekroju ulicznym (w krawężnikach) o 
szerokości 7 m,  

5. Budowę chodników – po obu stronach,  

6. Wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni z wykonaniem nowej 
nawierzchni,  

7. Wykonanie połączenia – skrzyżowania ul. Kolejowej z ul. Ruczki,  

8. Wykonanie oświetlenia w rejonie skrzyżowania z ul. Ruczki,  

9. Wykonanie miejsc parkingowych,  

10. Przebudowę i remont odwodnienia drogi – powierzchniowo do 
istniejących i nowo projektowanych kratek ściekowych z 
przykanalikami pod chodnikiem do istniejącego kolektora Dn 500 
po w pasie drogowym, regulację wysokościowa pokryw i włazów 
rewizyjnych urządzeń podziemnych.  

Podmioty zaangażowane 
w realizację 

 

Gmina Kolbuszowa  

 

Szacunkowa wartość 
900 000,00 
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Planowane rezultaty 

 Poprawa istniejącego stanu zagospodarowania i jakości przestrzeni 
publicznej 

 Podniesienie dostępności oraz jakości miejskich przestrzeni 
rekreacyjnych 

 Zwiększenie miejsc parkingowych  

Wskaźniki 

 Nowe miejsca parkingowe – sztuka 

 Zmodernizowana nawierzchnia dróg – metr bieżący  

 Budowa ścieżek spacerowych – metr bieżący 

 Budowa obiektów plenerowych małej architektury – sztuka 

Oddziaływanie projektu 

☒Strefa społeczna  

☐Strefa gospodarcza 

☒Strefa przestrzenno – funkcjonalna  

☐Strefa środowiskowa 

☒Strefa techniczna 

Cele programu 
rewitalizacji w które 
wpisuje się projekt 

C1 – Ograniczenie terenów zdegradowanych społecznie i gospodarczo 

C4 - Przywrócenie mieszkańcom gminy miejsc integracji społecznej 

C5 - Poprawa estetyki  oraz wizerunku  miejsc i obszarów szczególnie 

zaniedbanych 

C6 - Rozwijanie zakresu uczestnictwa mieszkańców w wydarzeniach 

kulturalnych 

C9 - Wzrost poziomu atrakcyjności gminy jako miejsca do  życia 

C 10 - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na wybranych obszarach  

C 13 – Wzrost aktywności przedsiębiorczej mieszkańców  

 

 

 
Projekt 20 

 

Nazwa Przebudowa budynku Dworca PKP w Kolbuszowej 

Lokalizacja (obszar 
rewitalizowany) 

 

Wschód 

 

Opis 

Realizacja projektu ma na celu przebudowę istniejącego budynku 

dworca oraz dostosowanie budynku do pełnienia nowych funkcji. W 

Dworzec zostanie podzielony na dwie części: 

 część usługową w której zlokalizowane będzie świetlica dla 

młodzieży z punktem bibliotecznym, fryzjer, gastronomia  

  część administracyjną, gdzie znajdować się będą dział 

świadczeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

pomieszczenia Straży Miejskiej, pomieszczenia organizacji 

pozarządowych, a także centrum monitoringu.  
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Realizacja inwestycji będzie obejmowała budowę zadaszenia nad 

przystankami autobusowymi oraz placem manewrowym, 

zagospodarowanie otoczenia dworca, w tym przebudowę placu 

manewrowego, budowę przystanków autobusowych, dojazdów, miejsc 

postojowych dla autobusów, ciągów pieszych, małej architektury oraz 

zieleni urządzonej. W ramach realizowanego projektu nastąpi likwidacja 

ciepłociągów kolidujących z inwestycją, a także budowę instalacji 

oświetleniowej ulicznej, przyłącza teletechnicznego, przyłącza gazu, 

przykanalika, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przebudowę 

istniejących przyłączy elektroenergetycznych oraz przyłącza wody. 

Podmioty zaangażowane 
w realizację 

 
Gmina Kolbuszowa  

Szacunkowa wartość 

 

3 000 000,00 PLN 

 

Planowane rezultaty 

 Liczba obiektów świadczących usługi społeczne m.in. 
przystosowane do spełnienia funkcji …… – 1 budynek (protokół 
odbioru końcowego).  
Zmiana sposobu użytkowania budynku na potrzeby nadania 
nowych funkcji społecznych. 

Wskaźniki   

Oddziaływanie projektu 

☒Strefa społeczna  

☒Strefa gospodarcza 

☒Strefa przestrzenno – funkcjonalna  

☐Strefa środowiskowa 

☒Strefa techniczna 

Cele programu 
rewitalizacji w które 
wpisuje się projekt 

C1 – Ograniczenie terenów zdegradowanych społecznie i gospodarczo  

C2 - Zapewnienie lepszej dostępności komunikacyjnej do obiektów 

użyteczności publicznej 

C4 - Przywrócenie mieszkańcom gminy miejsc integracji społecznej 

C5 - Poprawa estetyki  oraz wizerunku  miejsc i obszarów szczególnie 

zaniedbanych 

C7 - Obniżenie zużycia energii w budynkach prywatnych i publicznych 

C9 - Wzrost poziomu atrakcyjności gminy jako miejsca do  życia 

C 10 - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na wybranych obszarach 

C 13 – Wzrost aktywności przedsiębiorczej mieszkańców  

C14 - Rozwój form aktywnego spędzania wolnego czasu  

C15 - Wzrost oferty dla osób spędzania czasu dla osób starszych  

C16 - Zmniejszenie przestępczości 
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Projekt 21 

 

Nazwa 
Rewitalizacja budynków mieszkalnych i usługowych przy ulicy 11 

Listopada i Ruczki w Kolbuszowej 

Lokalizacja (obszar  
rewitalizowany) 

 

Wschód  

 

Opis 

Zakres projektu obejmuje m.in.: 

 wymiana pokrycia dachowego,  

 remont dachu, 

 odnowienie elewacji,  

 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 

 zagospodarowanie terenu wokół budynków, 

 rewitalizacja zieleni. 

Podmioty zaangażowane 
w realizację 

 

Mieszkańcy Gminy Kolbuszowa  

 

Szacunkowa wartość 
200 000,00 PLN 

 

Planowane rezultaty 
 Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego  

 Poprawa istniejącego stanu zagospodarowania i jakości przestrzeni 
publicznej 

Wskaźniki 
 Remont zabytków 

 Poprawa estetyki przestrzeni publicznej  

 Budowa obiektów plenerowych małej architektury – sztuka 

Oddziaływanie projektu 

☒Strefa społeczna  

☐Strefa gospodarcza 

☒Strefa przestrzenno – funkcjonalna  

☐Strefa środowiskowa 

☒Strefa techniczna 

Cele programu 
rewitalizacji w które 
wpisuje się projekt 

C1 – Ograniczenie terenów zdegradowanych społecznie i gospodarczo 

C4 - Przywrócenie mieszkańcom gminy miejsc integracji społecznej 

C5 - Poprawa estetyki  oraz wizerunku  miejsc i obszarów szczególnie 

zaniedbanych 

C7 - Obniżenie zużycia energii w budynkach prywatnych i publicznych 

C9 - Wzrost poziomu atrakcyjności gminy jako miejsca do  życia 

C 10 - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na wybranych obszarach  
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Projekt 22 

 

Nazwa Termomodernizacja budynku przy ulicy Kolejowej w Kolbuszowej 

Lokalizacja (obszar  
rewitalizowany) 

 

Wschód 

 

Opis Termomodernizacja budynku przy ulicy Kolejowej w Kolbuszowej 

Podmioty zaangażowane 
w realizację 

 

Gmina Kolbuszowa  

 

Szacunkowa wartość 
20 000,00 PLN 

 

Planowane rezultaty 
 Poprawa istniejącego stanu zagospodarowania i jakości przestrzeni 

publicznej 

Wskaźniki  Liczba obiektów poddanych termomodernizacji  - sztuka  

Oddziaływanie projektu 

☒Strefa społeczna  

☐Strefa gospodarcza 

☐Strefa przestrzenno – funkcjonalna  

☒Strefa środowiskowa 

☒Strefa techniczna 

Cele programu 
rewitalizacji w które 
wpisuje się projekt 

C1 – Ograniczenie terenów zdegradowanych społecznie i gospodarczo 

C5 - Poprawa estetyki  oraz wizerunku  miejsc i obszarów szczególnie 

zaniedbanych 

C7 - Obniżenie zużycia energii w budynkach prywatnych i publicznych 

C9 - Wzrost poziomu atrakcyjności gminy jako miejsca do  życia 

C 10 - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na wybranych obszarach  

 

 
Projekt 23 

 

Nazwa Montaż instalacji fotowoltaicznych 

Lokalizacja (obszar  
rewitalizowany) 

 

Wschód, Centrum miasta, Stadion,  

 

Opis Montaż odnawialnych źródeł energii  
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Podmioty zaangażowane 
w realizację 

 

Gmina Kolbuszowa, mieszkańcy  

 

Szacunkowa wartość 
2 000 000,00 PLN 

 

Planowane rezultaty 
 Poprawa jakości środowiska naturalnego  

 Obniżenie zużycia energii w budynkach 

Wskaźniki  Ilość zamontowanych instalacji – szt.  

Oddziaływanie projektu 

☒Strefa społeczna  

☐Strefa gospodarcza 

☐Strefa przestrzenno – funkcjonalna  

☒Strefa środowiskowa 

☒Strefa techniczna 

Cele programu 
rewitalizacji w które 
wpisuje się projekt 

C7 - Obniżenie zużycia energii w budynkach prywatnych i publicznych 

C8 - Poprawa jakości środowiska naturalnego 

 

 
Projekt 24 

 

Nazwa 

Rewitalizacja budynku Pozawydziałowego Zamiejscowego Instytutu 

Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych Uniwersytetu 

Rzeszowskiego 

Lokalizacja (obszar  
rewitalizowany) 

 

Wschód 

 

Opis 

Zadanie obejmie swoim zakresem dobudowanie skrzydła do 

istniejącego budynku Pozawydziałowego Zamiejscowego Instytutu 

Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych Uniwersytetu 

Rzeszowskiego, zlokalizowanego w Kolbuszowej przy ulicy 

Sokołowskiej 26. Dobudowane skrzydło będzie obejmowało dwie 

kondygnację nadziemne. Na parterze będą zlokalizowane trzy sale 

laboratoryjne (dwie o powierzchni ok. 30 m2 i jedna o powierzchni 

ok. 60 m2), dodatkowo komunikacja i toalety. Na piętrze 

zlokalizowana będzie jedna sala seminaryjno – wykładowa o 

powierzchni około 45 m2 oraz szatnia i taras z zadaszeniem. Ponadto 

rewitalizacja będzie obejmowała wykonanie elewacji wraz z 

dociepleniem całego budynku oraz przebudowy i docieplenia dachu. 
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Dodatkowo rewitalizacja obejmie zagospodarowanie terenu wokół 

budynku poprzez wykonanie parkingu, traktów pieszych oraz 

zagospodarowanie terenów zielonych. 

Podmioty zaangażowane 
w realizację 

 

Uniwersytet Rzeszowski  

 

Szacunkowa wartość 
3 000 000,00 PLN 

 

Planowane rezultaty 

 Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego  

 Poprawa istniejącego stanu zagospodarowania i jakości przestrzeni 
publicznej 

 Podniesienie dostępności do obiektów edukacyjnych  

Wskaźniki 
 Przebudowa i rozbudowa obierków edukacyjnych  – sztuka 

 

Oddziaływanie projektu 

☒Strefa społeczna  

☐Strefa gospodarcza 

☒Strefa przestrzenno – funkcjonalna  

☐Strefa środowiskowa 

☒Strefa techniczna 

Cele programu 
rewitalizacji w które 
wpisuje się projekt 

C1 – Ograniczenie terenów zdegradowanych społecznie i gospodarczo 

C4 - Przywrócenie mieszkańcom gminy miejsc integracji społecznej 

C5 - Poprawa estetyki  oraz wizerunku  miejsc i obszarów szczególnie 

zaniedbanych 

C7 - Obniżenie zużycia energii w budynkach prywatnych i publicznych 

C9 - Wzrost poziomu atrakcyjności gminy jako miejsca do  życia 

 

 
Projekt 25 

 

Nazwa Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Kolbuszowa  

Lokalizacja (obszar  
rewitalizowany) 

 

Wschód 

 

Opis 

Projekt zakłada przebudowę i rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej 

na terenie miasta Kolbuszowa.  

 

Podmioty zaangażowane 
w realizację 

 

Gmina Kolbuszowa  
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Szacunkowa wartość 
3 000 000,00 PLN 

 

Planowane rezultaty  Ochrona środowiska 

Wskaźniki 
 długość sieci wybudowanej kanalizacji sanitarnej i deszczowej - km 

 długość przebudowanej kanalizacji ogólnospławnej na system 
kanalizacji rozdzielczej - km   

Oddziaływanie projektu 

☐Strefa społeczna  

☐Strefa gospodarcza 

☐Strefa przestrzenno – funkcjonalna  

☒Strefa środowiskowa 

☒Strefa techniczna 

Cele programu 
rewitalizacji w które 
wpisuje się projekt 

C1 – Ograniczenie terenów zdegradowanych społecznie i gospodarczo  

C5 - Poprawa estetyki  oraz wizerunku  miejsc i obszarów szczególnie 

zaniedbanych 

C8 - Poprawa jakości środowiska naturalnego 

 

 
Projekt 26 

 

Nazwa Budowa placu targowego przy ul. Wolskiej w Kolbuszowej 

Lokalizacja (obszar  
rewitalizowany) 

 

Stadion  

 

Opis 

Projekt zakłada przebudowę i dostosowanie do potrzeb osób 

handlujących i kupujących na placu targowym przy ul. Wolskiej w 

Kolbuszowej 

Podmioty zaangażowane 
w realizację 

 

Gmina Kolbuszowa  

 

Szacunkowa wartość 
500 000,00 PLN 

 

Planowane rezultaty 

 Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego  

 Poprawa istniejącego stanu zagospodarowania i jakości przestrzeni 
publicznej 

 Zwiększenie miejsc parkingowych w centrum miasta 

Wskaźniki 
 Nowe miejsca parkingowe – sztuka 

 Zmodernizowana nawierzchnia dróg – metr bieżący  
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 Budowa obiektów plenerowych małej architektury – sztuka 

Oddziaływanie projektu 

☒Strefa społeczna  

☐Strefa gospodarcza 

☒Strefa przestrzenno – funkcjonalna  

☐Strefa środowiskowa 

☒Strefa techniczna 

Cele programu 
rewitalizacji w które 
wpisuje się projekt 

C1 – Ograniczenie terenów zdegradowanych społecznie i gospodarczo 

C4 - Przywrócenie mieszkańcom gminy miejsc integracji społecznej 

C5 - Poprawa estetyki  oraz wizerunku  miejsc i obszarów szczególnie 

zaniedbanych 

C9 - Wzrost poziomu atrakcyjności gminy jako miejsca do  życia 

C 13 – Wzrost aktywności przedsiębiorczej mieszkańców  

C16 - Zmniejszenie przestępczości 

 

 

 
Projekt 27 

 

Nazwa Budowa boiska lekkoatletycznego  

Lokalizacja (obszar  
rewitalizowany) 

Stadion  

 

Opis Budowa boiska lekkoatletycznego 

Podmioty zaangażowane 
w realizację 

 

Gmina Kolbuszowa  

 

Szacunkowa wartość 
800 000,00 

 

Planowane rezultaty 

 Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego  

 Poprawa istniejącego stanu zagospodarowania i jakości przestrzeni 
publicznej 

 Podniesienie poziomu atrakcyjności turystycznej 

 Podniesienie dostępności oraz jakości miejskich przestrzeni 
sportowej  

Wskaźniki 
 Nowe miejsca sportowych  – sztuka 

 Budowa obiektów plenerowych małej architektury – sztuka 

Oddziaływanie projektu 

☒Strefa społeczna  

☐Strefa gospodarcza 

☒Strefa przestrzenno – funkcjonalna  
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☐Strefa środowiskowa 

☒Strefa techniczna 

Cele programu 
rewitalizacji w które 
wpisuje się projekt 

C4 - Przywrócenie mieszkańcom gminy miejsc integracji społecznej 

C5 - Poprawa estetyki  oraz wizerunku  miejsc i obszarów szczególnie 

zaniedbanych 

C6 - Rozwijanie zakresu uczestnictwa mieszkańców w wydarzeniach 

kulturalnych 

C9 - Wzrost poziomu atrakcyjności gminy jako miejsca do  życia 

C 10 - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na wybranych obszarach  

C14 - Rozwój form aktywnego spędzania wolnego czasu  

C15 - Wzrost oferty dla osób spędzania czasu dla osób starszych  

C16 - Zmniejszenie przestępczości 

 
Projekt 28 

 

Nazwa Budowa miejsc parkingowych przy Stadionie w Kolbuszowej 

Lokalizacja (obszar  
rewitalizowany) 

 

Stadion  

 

Opis Projekt zakłada budowę miejsc parkingowych przy stadionie  

Podmioty zaangażowane 
w realizację 

 

Gmina Kolbuszowa  

 

Szacunkowa wartość 
300 000,00 PLN 

 

Planowane rezultaty 

 Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego  

 Poprawa istniejącego stanu zagospodarowania i jakości przestrzeni 
publicznej 

 Zwiększenie miejsc parkingowych w centrum miasta 

Wskaźniki 
 Nowe miejsca parkingowe – sztuka 

 Budowa obiektów plenerowych małej architektury – sztuka 

Oddziaływanie projektu 

☒Strefa społeczna  

☐Strefa gospodarcza 

☒Strefa przestrzenno – funkcjonalna  

☐Strefa środowiskowa 

☒Strefa techniczna 

Cele programu 
rewitalizacji w które 
wpisuje się projekt 

C5 - Poprawa estetyki  oraz wizerunku  miejsc i obszarów szczególnie 

zaniedbanych 

C9 - Wzrost poziomu atrakcyjności gminy jako miejsca do  życia 
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C 10 - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na wybranych obszarach  

 

 

 
Projekt 29 

 

Nazwa Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Kolbuszowa  

Lokalizacja (obszar  
rewitalizowany) 

 

Stadion 

 

Opis 

Projekt zakłada przebudowę i rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej 

na terenie miasta Kolbuszowa.  

 

Podmioty zaangażowane 
w realizację 

 

Gmina Kolbuszowa  

 

Szacunkowa wartość 
1 000 000,00 PLN 

 

Planowane rezultaty  Ochrona środowiska 

Wskaźniki 
 długość sieci wybudowanej kanalizacji sanitarnej i deszczowej - km 

 długość przebudowanej kanalizacji ogólnospławnej na system 
kanalizacji rozdzielczej - km   

Oddziaływanie projektu 

☐Strefa społeczna  

☐Strefa gospodarcza 

☐Strefa przestrzenno – funkcjonalna  

☒Strefa środowiskowa 

☒Strefa techniczna 

Cele programu 
rewitalizacji w które 
wpisuje się projekt 

C8 - Poprawa jakości środowiska naturalnego 

C9 - Wzrost poziomu atrakcyjności gminy jako miejsca do  życia 

 

 
Projekt 30 

 

Nazwa 
Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej 

Dolnej 

Lokalizacja (obszar  
rewitalizowany) 

Zespół Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej  
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Opis 

Przedmiotowe zadanie polegało będzie na rozbudowie i 

przebudowie Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej - 

placówka zlokalizowanej przy ulicy Wiejskiej 90, na działce ozn. nr 

ewid. 786, o powierzchni 0,88 ha, będącej własnością Gminy 

Kolbuszowa. Zespół Szkół Specjalnych od roku szkolnego 2007/2008 

prowadzi działalność dydaktyczno- wychowawczo-opiekuńczą dla 

dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, 

umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, z 

autyzmem oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Zespół mieści 

szkołę podstawową, gimnazjum i szkołę ponadgimnazjalną. 

Podmioty zaangażowane 
w realizację 

 

Gmina Kolbuszowa  

 

Szacunkowa wartość 
4 000 000,00 PLN 

 

Planowane rezultaty 
 Poprawa istniejącego stanu zagospodarowania i jakości przestrzeni 

publicznej 

 Poprawa dostępu do edukacji osób niepełnosprawnych  

Wskaźniki  Zmodernizowane obiekty edukacyjne – sztuka  

Oddziaływanie projektu 

☒Strefa społeczna  

☐Strefa gospodarcza 

☒Strefa przestrzenno – funkcjonalna  

☐Strefa środowiskowa 

☒Strefa techniczna 

Cele programu 
rewitalizacji w które 
wpisuje się projekt 

C4 - Przywrócenie mieszkańcom gminy miejsc integracji społecznej 

C5 - Poprawa estetyki  oraz wizerunku  miejsc i obszarów szczególnie 

zaniedbanych 

C6 - Rozwijanie zakresu uczestnictwa mieszkańców w wydarzeniach 

kulturalnych 

C7 - Obniżenie zużycia energii w budynkach prywatnych i publicznych 

C9 - Wzrost poziomu atrakcyjności gminy jako miejsca do  życia 

C 11 – Tworzenie warunków dla rozwoju fizycznego różnych grup 

mieszkańców  

C14 - Rozwój form aktywnego spędzania wolnego czasu  
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7. Mechanizmy włączenia mieszkańców, przedsiębiorców i innych 

podmiotów i grup aktywnych w proces rewitalizacji  

Lokalny program rewitalizacji został wypracowany przez samorząd gminny i został 

poddawany dyskusji w oparciu o diagnozę lokalnych problemów: społecznych, gospodarczych, 

przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych i środowiskowych. Partycypacja społeczna została 

wpisana w proces rewitalizacji na każdym etapie tego procesu tj. diagnoza, planowanie, 

wdrożenie oraz monitoring.  

Prace nad przygotowaniem programu rewitalizacji zostały oparte na współpracy ze 

wszystkimi grupami interesariuszy, w tym szczególnie ze społecznością obszarów rewitalizacji, 

innymi ich użytkownikami, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi. 

Partycypacja społeczna objęła przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób 

zapewniający aktywny udział interesariuszy, w tym poprzez uczestnictwo w warsztatach 

strategicznych, wizji lokalnych, konsultacjach społecznych oraz w pracach Zespołu ds. 

rewitalizacji. 

Przygotowanie, prowadzenie i ocena rewitalizacji zawiera następujące elementy: 

 poznanie potrzeb oraz oczekiwań interesariuszy i dążeniu do spójności planowanych 

działań z tymi potrzebami i oczekiwaniami; 

 realizacji działań edukacyjnych i informacyjnych o procesie rewitalizacji, w tym o 

istocie, celach, zasadach prowadzenia rewitalizacji, wynikających z ustawy, oraz o 

przebiegu tego procesu; 

 kreowaniu działań pozwalających na prowadzenie dialogu między interesariuszami 

oraz ich integracji wokół rewitalizacji; 

 włączeniu interesariuszy w przygotowanie gminnego programu rewitalizacji; 

 zapewnieniu możliwości swobody wypowiedzenia się przez interesariuszy na temat 

gminnego programu rewitalizacji w czasie jego przygotowania, a także prowadzenia i 

oceny prac. 
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8. Mechanizmy służące zapewnieniu komplementarności Programu 

Rewitalizacji 

Komplementarność jest jednym z ważniejszych aspektów opracowania Gminnego Programu 

Rewitalizacji dla Gminy Kolbuszowa. Zapewnienie korelacji pomiędzy poszczególnymi projektami 

skutkować może lepszym i bardziej efektywnym wykorzystaniem środków finansowych 

przeznaczonych na rewitalizację. Według Wytycznych w zakresie rewitalizacji  

w programach operacyjnych na lata 2014-202011 opracowanych przez Ministerstwo 

Infrastruktury i Rozwoju wymogiem koniecznym przy opracowaniu programów rewitalizacji jest 

konieczność zapewnienia komplementarności w pięciu aspektach: przestrzennym, 

problemowym, proceduralno-instytucjonalnym, międzyokresowym i źródeł finansowania.  

Komplementarność przestrzenna.  

Komplementarność przestrzenna oznacza konieczność wzięcia pod uwagę podczas tworzenia  

i realizacji programu rewitalizacji wzajemnych powiązań pomiędzy projektami 

/przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi zarówno realizowanych na obszarze rewitalizacji, jak  

i znajdujących się poza nim, ale oddziałujących na obszar rewitalizacji. Wszystkie podstawowe 

projekty rewitalizacyjne skupiają się na obszarze rewitalizacji i są z nim ściśle powiązane. Są 

odpowiedzią na główne problemy dla tego terenu jakimi są brak oferty spędzania wolnego czasu 

co skutkuje wzrostem przestępczości w regionie. Dzięki ich realizacji pozytywne skutki widoczne 

będą na całym obszarze, ponieważ wiele z nich dotyczy działań podejmowanych dla miejsc lub 

obiektów użyteczności publicznej, przez co korzystać z nich będą mogli mieszkańcy obszaru, 

całego miasta jak i regionu. Ich realizacja będzie zapobiegać przenoszeniu się różnych problemów 

na dalsze obszary miasta. Warto zaznaczyć, że wszystkie podejmowane projekty  

o skutkach przestrzennych (np. zagospodarowanie nieużytkowanego obszaru do pełnienia 

nowych funkcji) powinno być każdorazowo poprzedzone analizą skutków przestrzennych, jakie 

będzie za sobą niosła zmiana przeznaczenia terenu.  

Komplementarność problemowa.  

Komplementarność problemowa oznacza konieczność realizacji projektów 

rewitalizacyjnych/przedsięwzięć, które będą się wzajemnie dopełniały tematycznie, sprawiając, 

że program rewitalizacji będzie oddziaływał na obszar rewitalizacji we wszystkich niezbędnych 

aspektach (społecznym, gospodarczym, przestrzennofunkcjonalnym, technicznym, 

                                                             
11 Źródło: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-
zakresie-rewitalizacji-w-programach-operacyjnych-na-lata-2014-2020/ 
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środowiskowym). W Kolbuszowej zasada ta jest realizowana poprzez organizowanie działań o 

charakterze społecznym (integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym itp.) w zmodernizowanych 

obiektach użyteczności publicznej. Modernizacja obiektów może wpisywać się nie tylko w aspekty 

infrastrukturalne, ale też przestrzenne (np. uporządkowanie otoczenia) czy środowiskowe 

(wymiana instalacji na energooszczędne czy też zastosowanie alternatywnych źródeł energii) W 

tym aspekcie komplementarności ważne jest precyzyjne określenie pożądanych efektów 

rewitalizacji. Każdy projekt posiada zatem wskazane rezultaty wynikające 

z jego realizacji. Przedstawienie stanu po zakończeniu działań i opatrzenie go odpowiednimi 

parametrami pozwoli na precyzyjne dobranie wskaźników opisujących uzyskane efekty. 

Zapewnienie komplementarności problemowej ma przeciwdziałać fragmentacji działań (np. tzw. 

„rewitalizacji technicznej”, „rewitalizacji społecznej” – określeń błędnie stosowanych, ponieważ 

rewitalizacja jest zawsze kompleksowa) koncentrując uwagę na całościowym spojrzeniu na 

przyczyny kryzysu danego obszaru.  

Komplementarność proceduralno-instytucjonalna. 

Komplementarność proceduralno-instytucjonalna oznacza konieczność takiego zaprojektowania 

systemu zarządzania programem rewitalizacji, który pozwoli na efektywne 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.  

W gminie Kolbuszowa za realizację całego programu odpowiada gminny operator rewitalizacji. 

Będzie on odpowiadał za koordynację wszystkich projektów. Jest to odpowiednia komórka 

Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej powołana przez burmistrza Miasta do pełnienia zadań 

wynikających z procesu przygotowania, zarządzania i wykonania programu rewitalizacji. 

Jednocześnie Komitet będzie mógł zlecić wykonanie poszczególnych projektów jednostek,  

w granicach ich kompetencji. Działaniami społecznymi mogą zajmować się ośrodki pomocy 

społecznej czy odpowiednie wydziały (referaty) Urzędu Miejskiego. Określenie odpowiednich 

instrumentów zarządzania i wdrażania opisane w kolejnych rozdziałach programu jest konieczne 

do pełnego oraz efektywnego wykorzystania narzędzi finansowych  

i instytucjonalnych. Zlecenie zadań rewitalizacyjnych innym jednostkom i podmiotom 

odpowiedzialnym za przeprowadzania zadań w swoich kompetencjach przyspieszy procesy 

administracyjne i same ich wykonanie. Dzięki temu w krótszym czasie można zrealizować więcej 

projektów i uniknąć ryzyka straty dofinansowania za niezrealizowanie ich w perspektywie 

finansowej.  
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Komplementarność międzyokresowa.  

Analizując projekty pod kątem okresu finansowania, szczególną uwagę zwraca się na ciągłość 

programową. Wiele przedsięwzięć realizowanych w Kolbuszowej w latach 2007-2013 ma swoją 

kontynuację w okresie 2014-2020. Jest to o tyle ważne, że wnioski z ewaluacji mogą posłużyć jako 

sygnalizacja zmian do wprowadzenia przy projektach programowanych na lata 2014-2020. 

Wynikają z potrzeb zmian systemu wdrażania dla ich lepszego oraz bardziej efektywnego 

zarządzania. Doświadczenia z poprzednich okresów finansowania wpłynęły na wsparcie 

przewidzianych projektów w obecnej perspektywie finansowej.  

Komplementarność źródeł finansowania. Projekty zawarte w Gminnym Programie 

Rewitalizacji dla Gminy Kolbuszowa mają zapewnione finansowanie z różnych instrumentów 

wsparcia (m.in. EFRR, EFS, FS) bez ryzyka podwójnego dofinansowania. Jednocześnie 

uwzględniają zaangażowanie środków prywatnych i publicznych. Dzięki umiejętnemu 

wykorzystaniu środków będzie można uzyskać korzystne i optymalne efekty na obszarze 

rewitalizacji. Silna koordynacja i synergia projektów rewitalizacyjnych finansowanych 

szczególnie w ramach EFS i EFRR jest konieczna dla uzyskania korzystnych efektów dla obszarów 

rewitalizacji. 

9. Mechanizmy integrowania działań  

Rewitalizacja jest procesem o wybitnie partycypacyjnym charakterze. Włączanie różnorodnych 

grup interesariuszy (wewnętrznych oraz zewnętrznych) w działania rewitalizacyjne powinno 

odbywać się kompleksowo i na wszystkich etapach tego procesu. Włączenie różnych 

interesariuszy w rewitalizację powinno obejmować wspólne inicjowanie i prowadzenie działań 

zmierzających do poprawy zastanej sytuacji kryzysowej na obszarze rewitalizacji. Wśród 

interesariuszy procesu rewitalizacji w Kolbuszowej należy wymienić m.in.:  

 mieszkańców zamieszkujących obszar rewitalizacji,  

 pozostałych mieszkańców i użytkowników miasta i gminy,  

 organizacje pozarządowe prowadzące działalność na obszarze rewitalizacji,  

 podmioty gospodarcze prowadzące działalność na obszarze rewitalizacji,  

 właścicieli i zarządców nieruchomości na obszarze rewitalizacji,  

 Urząd Miejski w Kolbuszowej i miejskie jednostki organizacyjne (Miejsko-Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej, Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej, Miejska 

i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej, placówki edukacyjne Gminy 

Kolbuszowa),  
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 Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej oraz podległe mu jednostki organizacyjne 

(Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, placówki 

edukacyjne powiatu kolbuszowskiego),  

 kościoły i związki wyznaniowe.  

Wskazani powyżej interesariusze będą zaangażowani w proces rewitalizacji w sposób 

kompleksowy i na wszystkich jego etapach. Za zapewnienie prawidłowego włączenia 

różnorodnych grup interesariuszy w proces rewitalizacji odpowiadał będzie zespół ds. wdrażania 

programu z operatorem rewitalizacji. Do głównych zadań osób odpowiedzialnych za proces 

partycypacji należy weryfikacja, jak również uwzględnienie potrzeb i oczekiwań interesariuszy, 

zwłaszcza tych związanych bezpośrednio z obszarem kryzysowym. Przebieg konsultacji 

społecznych w procesie rewitalizacji obejmuje trzy etapy: inicjujący, ustalania zakresu oraz 

realizacji i oceny.  

Faza inicjująca proces rewitalizacji. Kluczową kwestią w fazie inicjującej proces partycypacyjny 

jest zapewnienie szeroko dostępnych informacji dotyczących problematyki rewitalizacji. 

Niezbędne jest podanie informacji o tym czym jest proces rewitalizacji, jakie są jego główne cele i 

zamierzenia oraz jaki wpływ na działania mogą mieć osoby zainteresowane. Należy pamiętać o 

różnych kanałach komunikacji oraz o formach przekazywania informacji (każda grup 

interesariuszy powinna być poinformowana w sposób najbardziej dla niej przystępny np. 

informacje w prasie lokalnej, ogłoszenia / plakaty, osobiste spotkania, strona internetowa, akcja 

e-mailingowa).  

Faza ustalania zakresu rewitalizacji. Faza ta obejmuje poznanie potrzeb i oczekiwań różnych 

grup społecznych. Konieczne jest także zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu 

dokumentów, w tym Gminnego Programu Rewitalizacji. Ustawa o Rewitalizacji z dnia  

9 października 2015r. (art. 6, ust. 3, pkt 2 oraz ust. 4), wskazuje, iż na tym etapie konieczne jest 

przeprowadzenie konsultacji społecznych, które mogą mieć charakter m.in.: spotkań, debat, 

warsztatów, ankiet, wywiadów, spacerów studyjnych, zbierania uwag ustnych oraz 

wykorzystanie grup przedstawicielskich.  

Treści poruszane i omawiane na konsultacjach powinny być zrozumiałe i czytelne dla wszystkich 

uczestników. Podmiot nadzorujący Program Rewitalizacji ustala termin składania uwag do 

dokumentu, przynajmniej na 21 dni od dnia powiadomienia o rozpoczęciu planowanych 

konsultacji. Ustawa o Rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (art. 6, ust. 3, pkt. 1) zakłada 

również, iż uwagi do projektu mogą być zbierane w formie papierowej  
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i elektronicznej. Po zakończeniu każdej z form konsultacji społecznych, podjęte ustalenia należy 

zebrać i poddać analizie.  

Faza realizacji i oceny procesu rewitalizacji. Wskazane jest aby proces włączenia społecznego 

trwał przez cały czas realizacji programu rewitalizacji. W związku z powyższym po poznaniu 

potrzeb i oczekiwań interesariuszy zasadne jest prowadzenie działań rewitalizacyjnych wspólnie 

z zainteresowanymi grupami. W tym celu można m.in. powołać zespoły zadaniowe, komitety 

społeczne (złożone z członków zainteresowanych grup: mieszkańców, NGO, przedsiębiorców, 

liderów lokalnych, inwestorów), prowadzić sesje projektowe lub / i spotkania konsultacyjne, na 

których omawiane będą bieżące działania w realizacji, rozwiązywanie będą zaistniałe problemy 

czy konflikty. Ponadto należy wspierać powstałe na gruncie procesu rewitalizacji inicjatywy 

oddolne, przygotowywane przez lokalną społeczność. Konieczne jest także podejmowanie stałych 

działań mających na celu informowanie interesariuszy  

o zrealizowanych działaniach, w tym wynikach przeprowadzonych analiz oraz konsultacji, 

opracowanych planów i wizualizacji przestrzennych, harmonogramu realizacji projektów  

i monitoringu procesu (Ustawa o rewitalizacji, z dnia 9 października 2015r., art. 6, ust. 7, 8, 9).  

10. Potencjalne źródła finansowania projektów rewitalizacyjnych 

Najważniejszym źródłem finansowania projektów rewitalizacyjnych w okresie programowania 

2014–2020 (2023) są środki europejskie wydatkowane przede wszystkim w ramach 

Regionalnych Programów Operacyjnych. Równocześnie komplementarnymi względem nich 

źródłami finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych są fundusze europejskie w ramach 

krajowych programów operacyjnych (np. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko), jak 

również środki budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz inne źródła 

finansowania (np. środki prywatne). Poniżej zamieszczono szczegółowy opis potencjalnych 

źródeł finansowania projektów przewidzianych do realizacji w Gminnym Programie Rewitalizacji 

dla Gminy Kolbuszowa. Poniższe informacje odnoszą się do polityk Unii Europejskiej w okresie 

programowania 2014–2020 (2023) oraz aktualnie realizowanych polityk i programów 

krajowych.  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020  

Podstawowym źródłem finansowania projektów (zarówno infrastrukturalnych, jak  

i społecznych) przewidzianych do realizacji w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Gminy 

Kolbuszowa będzie Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 
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2014–202012. Za pośrednictwem tego programu kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne 

wspierane będą przede wszystkim w ramach działania 6.3. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej. 

Głównym celem tego działania jest ograniczenie problemów społecznych na terenach 

zdegradowanych. W ramach powyższego działania wspierane będą projekty ukierunkowane na 

ograniczenie istotnych problemów społecznych zidentyfikowanych  

w Lokalnych (Gminnych) Programach Rewitalizacji. W szczególności o dofinansowanie mogą 

ubiegać się przedsięwzięcia, których zakres rzeczowy obejmuje:  

 przebudowę, rozbudowę, nadbudowę lub remont w celu przywrócenia bądź nadania 

nowych funkcji (społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych, 

rekreacyjnych):  

 budynków użyteczności publicznej oraz zdegradowanych budynków (tj. 

poprzemysłowych, powojskowych, popegeerowskich, pokolejowych) wraz z 

zagospodarowanie przyległego otoczenia, funkcjonowanie związanego z tymi budynkami,  

 obszarów przestrzeni publicznej.  

 roboty restauratorskie i konserwatorskie budynków znajdujących się w rejestrze 

zabytków oraz budynków położonych w strefie ochrony konserwatorskiej wraz  

z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z tymi budynkami. 

Ponadto w ramach powyższych typów przedsięwzięć możliwe będzie dofinansowanie (wyłącznie 

jako elementu uzupełniającego realizację kompleksowych projektów rewitalizacyjnych) 

następujących działań:  

 budowa, przebudowa lub rozbudowa infrastruktury drogowej poprawiającej dostępność 

do rewitalizowanych terenów i obiektów (nie więcej niż 30% kosztów kwalifikowalnych 

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 dla wszystkich rewitalizowanych terenów i obiektów do 

podstawowych usług komunalnych,  

 przebudowa wspólnych części wielorodzinnych budynków mieszkalnych,  

 przebudowa i zakup systemów poprawy bezpieczeństwa publicznego,  

                                                             
12 Źródło: SZOOP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014–2020. 
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 zakup sprzętu i wyposażenia bezpośrednio związanego z funkcją, jaką pełnić będą 

budynki lub przestrzenie publiczne poddane rewitalizacji.  

Wnioskodawcami projektów realizowanych za pośrednictwem działania 6.3. mogą być m.in.: 

jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i stowarzyszenia, samorządowe jednostki 

organizacyjne posiadające osobowość prawną, partnerzy społeczni i gospodarczy, instytucje 

kultury, kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne, spółdzielnie i wspólnoty 

mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, a także przedsiębiorstwa komunalne.  

Zgodnie z zasadami przyjętymi w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014–2020, inwestycje finansowane w ramach omawianego działania 

powinny uwzględniać dostosowanie infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Ponadto uzyskanie wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach działania 6.3. będzie uwarunkowane zobowiązaniem się wnioskodawcy 

do złożenia (jako lider lub partner w projekcie) komplementarnego wniosku o dofinansowanie 

środkami Europejskiego Funduszu Społecznego. Na etapie oceny przedsięwzięć składanych  

w ramach działania 6.3. będzie badana komplementarność z projektami planowanymi do 

realizacji w ramach osi VIII (Integracja społeczna) i IX (Jakość edukacji i kompetencji w regionie) 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.  

W związku z powyższym projekty rewitalizacji o charakterze społecznym, przewidziane  

w niniejszym dokumencie mogą zostać wsparte środkami Europejskiego Funduszu Społecznego 

w szczególności w ramach następujących działań Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego:  

 Działanie 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy (projekty 

ukierunkowane na aktywizację zawodową obejmujące m.in.: 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 (projekty dotyczące m.in. 

bezzwrotnego wsparcia na rzecz osób planujących rozpoczęcie prowadzenia działalności 

gospodarczej – np. wsparcie o charakterze doradczo-szkoleniowym).  

 Działanie 7.4. Rozwój opieki żłobkowej w regionie (projekty ukierunkowane na rozwój 

opieki żłobkowej m.in. poprzez: tworzenie nowych podmiotów opieki nad dziećmi do lat 

3 bądź też tworzenie nowych miejsc w istniejących instytucjach opieki nad dziećmi do lat 

3).  
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 Działanie 8.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym (zintegrowane i zindywidualizowane programy realizowane w oparciu  

o ścieżkę reintegracji, obejmujące usługi aktywnej integracji o charakterze: społecznym, 

edukacyjnym, zdrowotnym i zawodowym, włączanie osób niepełnosprawnych w zajęcia 

na rzecz 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 (przedsięwzięcia 

obejmujące m.in.: 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 nowo tworzonych lub istniejących ośrodkach 

zapewniających 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 (projekty 

dotyczące m.in. wspierania rodziny w postaci działań realizowanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego).  

 Działanie 8.5. Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie (świadczenie 

usług animacyjnych, inkubacyjnych i biznesowych ukierunkowanych na wsparcie 

rozwoju ekonomii społecznej – m.in. 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, 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 

(przedsięwzięcia ukierunkowane m.in. na kształcenie w formach pozaszkolnych osób 

dorosłych zainteresowanych zdobyciem, podniesieniem lub też uzupełnieniem 

kompetencji kluczowych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych  

i języków obcych).  

 Działanie 9.5. Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych 

(działania dotyczące podnoszenia umiejętności i uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych 
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przez uczestników pozaszkolnych form kształcenia zawodowego i wzmacnianie ich 

zdolności do zatrudnienia poprzez: kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności 

zawodowych, a także inne kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, 

umiejętności i kwalifikacji zawodowych).  

Poza działaniem 6.3. (Rewitalizacja przestrzeni regionalnej), w Regionalnym Programie 

Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 przewidziano również 

preferencje dla projektów rewitalizacyjnych (zwiększenie alokacji Unii Europejskiej o środki 

budżetu państwa) także w ramach innych działań. Działaniami tymi są:  

 Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości (przedsięwzięcia dotyczące m.in. 

przygotowania terenów inwestycyjnych oraz inkubatorów przedsiębiorczości).  

 Działanie 3.2. Modernizacja energetyczna budynków (przedsięwzięcia obejmujące 

głęboką modernizację energetyczną 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 – projekty realizowane w aglomeracjach z przedziału 2 – 10 tys. RLM, budowa, 

rozbudowa, przebudowa lub zakup wyposażenia w zakresie sieci wodociągowej oraz ujęć 

i stacji uzdatniania wody).  

 Działanie 5.4. Niskoemisyjny transport miejski (projekty mające na celu ograniczenie 

emisji zanieczyszczeń oraz budowę spójnego i efektywnego systemu przewozów 

pasażerskich, m.in. poprzez: 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 dotyczące 

m.in.: przebudowy i rozbudowy istniejącej infrastruktury podmiotów ochrony zdrowia, 

zakup sprzętu medycznego oraz wyposażenia niezbędnego do świadczenia usług 

medycznych, budowa, przebudowa, rozbudowa, remont lub wyposażenie istniejącej 

infrastruktury dla podmiotów świadczących usługi pomocy społecznej oraz bazy 

lokalowej dla jednostek systemu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, budowa, 

przebudowa bądź też 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).  
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Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020  

Projekty rewitalizacyjne przewidziane do realizacji w Gminnym Programie Rewitalizacji dla 

Gminy Kolbuszowa mogą także zostać dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–202013. Pomimo iż w Programie Operacyjnym 

Infrastruktura i Środowisko nie przewidziano bezpośredniego wsparcia na rzecz rewitalizacji (tj. 

nie wydzielono odrębnych działań dedykowanych projektom rewitalizacyjnym), to zaplanowano 

przyjęcie rozwiązań promujących projekty powiązane z Lokalnymi Programami Rewitalizacji. 

Preferencje dla projektów rewitalizacyjnych (tj. dedykowane kryteria wyboru projektów) 

przewidziane zostały w ramach następujących działań:  

 Działanie 1.3. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach (projekty obejmujące 

głęboką kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej, a 

także publicznych szkół artystycznych oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych).  

 Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego (rekultywacja terenów 

zdegradowanych bądź zdewastowanych oraz remediacja terenów zanieczyszczonych, 

rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, inwentaryzacja 

terenów zdegradowanych i terenów zanieczyszczonych).  

 Działanie 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury (m.in. prace 

konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy obiektach i na obszarach 

zabytkowych i zespołach tych obiektów i w ich otoczeniu, rozbudowa, przebudowa  

i remont niezabytkowej infrastruktury na cele działalności kulturalnej, edukacji 

artystycznej i archiwów, zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności 

kulturalnej, ochrona i zachowanie zabytkowych ogrodów i parków, zabezpieczenie 

obiektów przed kradzieżą i zniszczeniem).  

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020  

Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w niniejszym programie mogą uzyskać wsparcie ze 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–202014. Tego typu projekty mogą zostać 

dofinansowane w szczególności w ramach działania M07. Podstawowe usługi i odnowa wsi na 

obszarach wiejskich.  Beneficjentami (wnioskodawcami) tego rodzaju inwestycji mogą być gminy 

                                                             
13 Źródło: SZOOP Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 
14 Źródło: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 
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i powiaty, a także ich związki. O dofinansowanie mogą się ubiegać projekty realizowane na terenie 

miejscowości liczących nie więcej niż 200 tys. mieszkańców.  

Fundusz Termomodernizacji i Remontów  

Przedsięwzięcia dotyczące działań termomodernizacyjnych i remontowych, przewidziane do 

realizacji w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Kolbuszowa, mogą się ubiegać  

o wsparcie w ramach Funduszu Termomodernizacji i Remontów15. Program ten wdrażany jest  

w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji  

i remontów, a jego celem jest pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia 

termomodernizacyjne i remontowe, jak również wypłata rekompensat dla właścicieli budynków 

mieszkalnych, w których były lokale kwaterunkowe. Fundusz obsługiwany jest przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego. Wsparcie w ramach programu udzielane jest w formie tzw. premii 

(termomodernizacyjnej, remontowej i kompensacyjnej).  

 Premia termomodernizacyjna przysługuje inwestorowi z tytułu realizacji przedsięwzięcia 

termomodernizacyjnego i stanowi spłatę części kredytu zaciągniętego przez tego 

inwestora. 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.  

 Premia remontowa przysługuje inwestorowi z tytułu realizacji przedsięwzięcia 

remontowego i stanowi spłatę części kredytu zaciągniętego przez tego inwestora.  

O dofinansowanie projektu w ramach premii remontowej mogą się ubiegać wyłącznie 

właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych (tj. osoby fizyczne, wspólnoty 

mieszkaniowe z większościowym udziałem osób fizycznych, spółdzielnie mieszkaniowe 

oraz towarzystwa budownictwa społecznego), których użytkowanie rozpoczęto przed 

dniem 14 sierpnia 1961 roku.  

 Premia kompensacyjna przysługuje osobom fizycznym, realizującym projekty remontowe 

lub remont budynku mieszkalnego. O dofinansowanie projektu w ramach premii 

kompensacyjnej mogą się ubiegać wyłącznie osoby fizyczne, będące właścicielami 

budynków mieszkalnych oraz właścicielami części budynków mieszkalnych, w których w 

                                                             
15 Źródło: portal informacyjny Banku Gospodarstwa Krajowego (www.bgk.pl).  
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okresie pomiędzy 12 listopada 1994 roku a 25 kwietnia 2005 roku znajdowały się lokale 

kwaterunkowe (co najmniej jeden lokal).  

 
Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

Projekty przewidziane do realizacji w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Kolbuszowa 

dotyczące ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego (zarówno materialnego, jak  

i niematerialnego), rozwoju infrastruktury kulturalnej, a także wspierania aktywności kulturalnej 

mieszkańców mogą zostać wsparte w ramach różnego rodzaju Programów Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego16.  

Program Dziedzictwo kulturowe (zasadniczym celem programu jest ochrona polskiego 

dziedzictwa kulturowego w kraju i za granicą, wspieranie działalności muzeów, jak również 

popularyzacja kultury ludowej). Projekty zaproponowane w Gminnym Programie Rewitalizacji 

dla Gminy Kolbuszowa w szczególności mogą się ubiegać o dofinansowanie w ramach 

następujących priorytetów tego programu:  

 Priorytet 1. Ochrona zabytków (głównym dążeniem priorytetu jest zachowanie 

materialnego dziedzictwa kulturowego, poprzez konserwację oraz rewaloryzację 

zabytków nieruchomych i ruchomych, a także ich udostępnianie na cele publiczne).  

W ramach tego priorytetu możliwe jest dofinansowanie prac konserwatorskich  

i restauratorskich bądź robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków. O wsparcie finansowe w ramach tego priorytetu mogą się ubiegać: osoby 

fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego, a także inne jednostki organizacyjne, które 

są właścicielami lub też posiadaczami zabytków wpisanych do rejestru zabytków (bądź 

posiadają taki zabytek w trwałym zarządzie).  

 Priorytet 2. Wspieranie działań muzealnych (zasadniczym celem priorytetu jest 

wspieranie działalności w zakresie opieki konserwatorskiej nad muzealiami, 

archiwaliami i księgozbiorami, jak również prezentacja zbiorów w postaci atrakcyjnych 

poznawczo projektów wydawniczych i wystawienniczych). W ramach tego priorytetu 

możliwe jest wsparcie projektów dotyczących m.in.: organizacji czasowych wystaw 

muzealnych, tworzenia stałych wystawa muzealnych, modernizacji stałych wystaw 

muzealnych, a także konserwacji muzealiów, archiwaliów, starych druków, itp.  

O dofinansowanie w ramach priorytetu mogą się ubiegać: samorządowe instytucje kultury 

                                                             
16 Źródło: portal informacyjny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
(www.mkidn.gov.pl). 
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(z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra oraz jednostki samorządu 

terytorialnego), organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe i ich osoby 

prawne.  

 Priorytet 3. Kultura ludowa i tradycyjna (podstawowym dążeniem priorytetu jest 

wspieranie najbardziej wartościowych zjawisk z zakresu szeroko rozumianej kultury 

ludowej). W ramach tego priorytetu możliwe jest dofinansowanie m.in. projektów 

obejmujących:  

o animację społeczną oraz kulturową (prowadzonej w oparciu o materialne  

i niematerialne dziedzictwo kulturowe) wspomagającą lokalne społeczności w 

działaniach nawiązujących do miejscowych tradycji,  

o działania edukacyjne (m.in. szkolenia, warsztaty oraz kursy) dotyczące zagadnień 

szeroko pojmowanej kultury tradycyjnej (w jej materialnym  

i niematerialnym wymiarze).  

O wsparcie finansowane w ramach tego priorytetu mogą się ubiegać: samorządowe instytucje 

kultury, organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, a także 

kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.  

Program Rozwój infrastruktury kultury (zasadniczym celem programu jest wsparcie 

infrastruktury oraz poprawa funkcjonowania podmiotów prowadzących działalność kulturalną, 

domów kultury, jak również szkół i uczelni artystycznych). Projekty przewidziane do realizacji w 

Gminnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Kolbuszowa w szczególności mogą ubiegać się o 

dofinansowanie w ramach poniższych priorytetów:  

 Priorytet 1. Infrastruktura kultury (głównym celem priorytetu jest stworzenie 

optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej, poprzez rozbudowę 

oraz modernizację infrastruktury instytucji kultury, a także innych podmiotów 

prowadzących działalność w tym obszarze). W przypadku tego priorytetu możliwe jest 

dofinansowanie projektów dotyczących m.in. budowy, przebudowy i remontu 

infrastruktury służącej realizacji działalności kulturalnej, jak również zakup wyposażenia 

na potrzeby działalności kulturalnej. O wsparcie finansowe w ramach tego priorytetu 

mogą się ubiegać m.in. samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem domów i ośrodków 

kultury oraz centrów kultury i sztuki, a także bibliotek w skład których wchodzą powyższe 

instytucje), jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, jak również 

kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.  

 Priorytet 3. Infrastruktura domów kultury (podstawowym celem priorytetu jest 

stworzenie optymalnych warunków dla działalności ośrodków i domów kultury, a także 
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centrów kultury i sztuki w zakresie animacji kultury i edukacji kulturalnej poprzez 

rozbudowę i modernizację ich infrastruktury). W ramach priorytetu możliwe jest 

dofinansowanie projektów obejmujących m.in. roboty budowlane (rozbudowa, 

przebudowa i remont istniejących obiektów) oraz zakup wyposażenia na potrzeby 

prowadzenia edukacji kulturalnej. O wsparcie finansowe w ramach priorytetu mogą się 

ubiegać: domy i ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status 

samorządowej instytucji kultury, biblioteki posiadające status samorządowej instytucji 

kultury w skład których wchodzą domy i ośrodki kultury bądź centra kultury i sztuki, jak 

również jednostki samorządu terytorialnego (wyłącznie jako organy prowadzące dla 

wyżej wskazanych podmiotów).  

Program Edukacja (zasadniczym celem tego programu jest rozwijanie kreatywności oraz 

ekspresji twórczej, a także podnoszenie kompetencji artystycznych i medialnych społeczeństwa). 

Przedsięwzięcia zaproponowane w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Kolbuszowa 

mogą się ubiegać o wsparcie w szczególności w ramach priorytetu:  

 Priorytet 1. Edukacja kulturalna (głównym dążeniem priorytetu jest rozwijanie 

kreatywności i ekspresji twórczej obywateli oraz wspieranie wydarzeń artystycznych 

adresowanych do dzieci i młodzieży). W ramach powyższego priorytetu możliwe jest 

dofinansowanie zadań edukacyjno-animacyjnych dla wszystkich grup wiekowych, jak 

również wydarzeń artystycznych dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia.  

Programy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

Działania o charakterze proekologicznym przewidziane w Gminnym Programie Rewitalizacji dla 

Gminy Kolbuszowa mogą się ubiegać o dofinansowanie w ramach różnych programów 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie17.  

 Program Ochrona atmosfery. O dofinansowanie w formie dotacji w ramach tego programu 

mogą się ubiegać jednostki sektora finansów publicznych oraz inne podmioty z 

wyłączeniem przedsiębiorców, podejmujące się realizacji kompleksowych działań 

termomodernizacyjnych budynków użyteczności publicznej, w szczególności związanych 

z likwidacją dotychczasowych źródeł ciepła bazujących na paliwach stałych na obszarach 

wskazanych w programach ochrony powietrza jako obszary  

z przekroczeniami wartości dopuszczalnych lub też związane z realizacją nowych źródeł 

ciepła z zastosowanie odnawialnych źródeł energii.  

                                                             
17 Źródło: portal informacyjny WFOŚiGW w Rzeszowie (www.bip.wfosigw.rzeszow.pl). 
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 Program Edukacja ekologiczna. W ramach programu formie dotacji wspierane są projekty 

upowszechniające wiedzę ekologiczną, realizowane przez podmioty prowadzące 

działalność w obszarze edukacji ekologicznej. O dofinansowanie mogą się ubiegać 

zwłaszcza projekty obejmujące: rozwój bazy edukacji ekologicznej (doposażenie 

pracowni edukacyjnych), budowę i modernizację terenowych ścieżek edukacyjnych, 

organizację konkursów i olimpiad (zakup nagród rzeczowych dla finalistów), jak również 

organizację konferencji, warsztatów oraz akcji upowszechniających wiedzę ekologiczną.  

Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020  

Różnorodne działania społeczne o charakterze społecznym ukierunkowane na rozwój 

społeczeństwa obywatelskiego, jak również budowę kapitału społecznego oraz stymulowanie 

aktywności społecznej mieszkańców, przewidziane do realizacji w Gminnym Programie 

Rewitalizacji dla Gminy Kolbuszowa mogą zostać wsparte w ramach Programu Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich na lata 2014–202018. Program jest instrumentem finansowanym ze środków 

budżetu państwa, adresowanym do podmiotów sektora społecznego (pozarządowego). Głównym 

celem programu jest zwiększenie poziomu zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych 

w życie publiczne. Osiągnięciu tego celu służyć ma realizacja 4 priorytetów, którymi są:  

 Priorytet 1. Małe inicjatywy (głównym celem priorytetu jest zwiększenie ilości 

realizowanych inicjatyw oddolnych). W ramach priorytetu wspierane są działania 

ukierunkowane m.in. na: animowanie działań samopomocowych i wspieranie młodych 

organizacji pozarządowych.  

 Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo (zasadniczym celem priorytetu jest zwiększenie 

liczby obywateli angażujących się w inicjatywy lokalne oraz działania realizowane przez 

organizacje pozarządowe). W ramach tego priorytetu wspierane są przedsięwzięcia 

zogniskowane m.in. 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 (głównym celem priorytetu jest wzrost poziomu 

partycypacji obywateli w sprawach publicznych). W ramach tego priorytetu wspierane są 

przedsięwzięcia dotyczące m.in. zwiększania wpływu obywateli na polityki publiczne, 

rozwijania edukacji obywatelskiej i kompetencji społecznych oraz wspierania tworzenia 

                                                             
18 Źródło: portal informacyjny Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS (www.pozytek.gov.pl).  
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partnerstw i innych form współpracy służących aktywizacji obywateli i przekazywaniu im 

realizacji zadań publicznych.  

 Priorytet 4. Silne organizacje pozarządowe (głównym dążeniem priorytetu jest 

wzmocnienie potencjału sektora pozarządowego). W przypadku tego priorytetu 

wspomagane są projekty dotyczące zwiększania kompetencji organizacji społecznych, jak 

również wspierania działań o charakterze systemowym.  

 
Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych  

Różnego rodzaju działania społeczne ukierunkowane na zaspokajanie szeroko rozumianych 

potrzeb osób w podeszłym wieku, jakie przewidziano do realizacji w Gminnym Programie 

Rewitalizacji dla Gminy Kolbuszowa, mogą zostać dofinansowane za pośrednictwem Rządowego 

Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–202019. Podstawowym 

celem tego programu jest poprawa poziomu i jakości życia osób starszych (osób w wieku powyżej 

60 lat) dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną. Program ten adresowany jest 

przede wszystkim do organizacji oraz instytucji prowadzących działalność na rzecz osób w 

podeszłym wieku (w tym osób niepełnosprawnych lub osób o ograniczonej sprawności ruchowej) 

przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej, a także ścisłej współpracy z 

jednostkami samorządowymi (placówkami kulturalno-oświatowymi).  

W programie wyznaczone zostały 4 priorytety, a mianowicie:  

 Priorytet 1. Edukacja osób starszych (głównym celem priorytetu jest zwiększenie 

dostępności oraz poprawa jakości oferty edukacyjnej adresowanej do osób starszych).  

W ramach priorytetu wspierane są działania obejmujące m.in.: zajęcia z różnych dziedzin 

dedykowanych osobom starszym oraz programy edukacyjne i warsztaty o aktywnym 

starzeniu, kształcenie opiekunów, zajęcia przygotowujące do usług wolontariackich.  

 Priorytet 2. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową 

(podstawowym dążeniem priorytetu jest tworzenie odpowiednich warunków dla 

integracji wewnątrzpokoleniowej, a także międzypokoleniowej osób starszych w oparciu 

o istniejącą infrastrukturę społeczną). W ramach tego priorytetu wspierane są projekty 

dotyczące m.in.: aktywności fizycznej i turystyczno-rekreacyjnej osób starszych, zajęć  

w obszarze kultury oraz sztuki (w tym działania angażujące różne pokolenia), 

przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.  

 Priorytet 3. Partycypacja społeczna osób starszych (zasadniczym celem priorytetu jest 

rozwój zróżnicowanych form aktywności społecznej osób starszych, w tym zwłaszcza ich 

                                                             
19 Źródło: portal informacyjny Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (www.mpips.gov.pl). 
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partycypacji w życiu społecznym, procesach decyzyjnych i kształtowaniu polityk 

publicznych). W ramach tego priorytetu wspierane są projekty dotyczące m.in.: różnych 

form 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) (podstawowym 

celem priorytetu jest zwiększenie stopnia dostępności oraz podniesienie jakości usług 

społecznych dla osób starszych, a także wspieranie różnych działań na rzecz 

samoorganizacji i samopomocy). W przypadku tego priorytetu wspierane są projekty 

obejmujące m.in.: wspieranie różnych form samopomocy, szkolenia dla wolontariuszy  

i opiekunów (z zakresu pomocy osobom starszym), jak również poprawę dostępności 

osób starszych do różnorodnych usług (m.in. opiekuńczych, kulturalnych, edukacyjnych, 

doradczych, sportowych i turystycznych).   

 

11. Struktura zarządzania realizacją gminnego programu 

rewitalizacji  

W celu zapewnienia prawidłowej i właściwej realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla 

Gminy Kolbuszowa konieczne jest opracowanie zintegrowanego systemu wdrażania i ewaluacji.  

Pierwszy etap procesu wdrażania Programu obejmuje powołanie Gminnego Operatora 

Rewitalizacji. Osobą decyzyjną w tej kwestii jest Burmistrz. W przypadku Gminnego Programu 

Rewitalizacji dla Gminy Kolbuszowa podmiotem zarządzającym i wdrażającym może być 

Zastępca Burmistrza, działający w imieniu władz samorządowych. Operator rewitalizacji 

zarządza bezpośrednio całokształtem procesu rewitalizacji. Dodatkowo, w celu usprawnienia 

działań związanych z realizacją programu, planuje się powołanie zespołu ds. wdrażania 

programu. W strukturze komitetu należy wyłonić koordynatora nadzorującego pracę sztabu 

ludzi.  

Drugi etap procesu obejmuje ustalenie harmonogramu działań oraz określenie priorytetów w 

realizacji projektów. Zaleca się ustalenie daty wykonania poszczególnych działań oraz opisanie 

ewaluacji dla każdego z zaplanowanych przedsięwzięć. Projekty wchodzące w skład programu 

rewitalizacji Kolbuszowej będą przygotowywane systematycznie. Charakter przedsięwzięć 

będzie odpowiadać aktualnym potrzebom mieszkańców zdegradowanego obszaru. W proces 

realizacji poszczególnych projektów należy angażować odpowiednie Wydziały Urzędu 

Miejskiego.  
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Trzeci etap procesu to przede wszystkim prowadzenie stałego monitoringu i ewaluacji 

realizowanych projektów. Z wykonanych zadań zostanie sporządzony raport, przedstawiający 

wyniki poszczególnych przedsięwzięć. Protokół zostanie przedłożony Gminnemu Operatorowi 

Rewitalizacji, Radzie Miejskiej oraz Burmistrzowi Kolbuszowej.  

Postęp prac związanych z Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Kolbuszowa będzie 

publikowany na bieżąco na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. Realizacja celów 

wyznaczonych dla Programu Rewitalizacji oparta jest na systemie wdrażania pomocy 

strukturalnej Unii Europejskiej.  

 

12. System monitorowania i oceny gminnego programu rewitalizacji  

Opracowanie właściwego systemu monitoringu, a także oceny skuteczności działań wynikających 

z wprowadzenia przedsięwzięć rewitalizacyjnych w życie, umożliwi zbadanie rezultatów 

osiągniętych w poszczególnych projektach. System monitoringu w gminie Kolbuszowa będzie 

składał się z trzech podstawowych narzędzi:  

1. Monitoring stały, który będzie prowadzony na bieżąco w trakcie realizacji programu. 

Operator (zespół ds. rewitalizacji) zbierać będzie informacje od jednostek odpowiedzialnych za 

realizację projektów w ramach ich kompetencji. Dzięki temu odpowiednio przeanalizuje  

i zareaguje na zmiany. Uzyska również dane bezpośrednio od jednostek, które posłużą do 

sporządzenia raportów i ewaluacji działań.  

2. Raport sporządzany co najmniej raz na 3-4 lata – sugeruje się sporządzanie coroczne 

jako instrumentu kontroli nad wykonalnością projektów w ramach programu. Raport taki 

powinien zawierać opis postępu prac i realizacji projektów, analizę kosztów i wydatków, a także 

listę najważniejszych wydarzeń z uwzględnieniem ich wpływu na realizację zadań. Raport taki 

sporządzać będzie operator (zespół ds. rewitalizacji) na podstawie danych zebranych od 

jednostek odpowiedzialnych za realizację poszczególnych projektów.  

3. Ewaluacja ex post – przeprowadzana po zakończeniu Programu Rewitalizacji. Składać 

się na nią będzie końcowy raport z realizacji całego programu z analizą finansową  

i wykonalności rzeczowej. Opublikowany powinien zostać na stronie internetowej gminy 

Kolbuszowa (Biuletyn Informacji Publicznej). Uzupełnieniem powinien być materiał 

audiowizualny w postaci map, grafiki, zdjęć, filmów itp., przedstawiający stan przed podjęciem 

działań, w trakcie realizacji i po ich zakończeniu. Raport taki jest sporządzany przez Burmistrza, 
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prezentowany Radzie Miejskiej i uchwalany. Drugą częścią ewaluacji jest ocena przy użyciu 

danych społeczno-ekonomicznych. Badania obejmują wszystkie sfery, w których został 

zdiagnozowany kryzys. Dzięki zestawieniu danych z diagnozy stanu przed rozpoczęciu i po 

przeprowadzeniu działań rewitalizacyjnych, będzie można stwierdzić czy zaproponowane 

przedsięwzięcia przyniosły efekty oraz w jakim stopniu wpłynęły na poprawę sytuacji na 

obszarze rewitalizacji i w całym mieście.  

Ewaluacja jest przydatna przy planowaniu kolejnych działań rewitalizacyjnych. Jest 

bowiem zbiorem uwag, rozpoznaniem przeszkód i możliwych sposobów ich rozwiązania. Dzięki 

temu kolejne projekty będą miały zmniejszone ryzyko niepowodzenia.  

Ocena skuteczności działań ma na celu rozpoznanie, czy zostały spełnione cele 

rewitalizacji założone na początku programu. Jej przeprowadzenie będzie możliwe przez 

zbadanie wskaźników, które opisują zmiany, jakie zaszły na rewitalizowanym obszarze.  

Odpowiednie wskaźniki do badania sytuacji społeczno-ekonomicznej po 

przeprowadzeniu działań rewitalizacyjnych powinny być zaczerpnięte z RPO Województwa 

Podkarpackiego i PO Infrastruktura i Środowisko. Dzięki temu możliwe będzie porównanie 

między innymi jednostkami terytorialnymi województwa, a także badania regionalne. Duże 

znaczenie mają dane zbierane z różnych źródeł. Część z nich może być pozyskiwana od samych 

beneficjentów (informacje o poszczególnych projektach) oraz z innych instytucji, m.in.:  

 dane z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego,  

 dane z publikacji Głównego Urzędu Statystycznego i Urzędu Statystycznego w 

Rzeszowie,  

 dane pozyskiwane przez Urząd Miejski w Kolbuszowej, jednostki organizacyjne, 

jak również inne organy administracji publicznej,  

 dane Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie,  

 dane Państwowej Komisji Wyborczej,  

 dane ze źródeł statystyki regionalnej i analiz samorządowych.  

 

Podsumowanie realizacji Programu będzie podstawą do przewidywania dalszego rozwoju 

dla obszaru rewitalizacji. Warto zebrać wszystkie doświadczenia i przygotować na ich bazie 

wskazówki i wytyczne do realizacji kolejnych działań i wzmocnienia osiągniętych efektów.  
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Modyfikacje wprowadzane do Programu w reakcji na zmiany zachodzące w otoczeniu. 

Podczas realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych konieczne jest wychwytywanie zmian  

i szybkie reagowanie na nowe zdarzenia. Mogą one zachodzić na obszarze rewitalizacji lub poza 

nim, pozostawać w zależności z terenem oraz wywierać na niego wpływ. Ważne jest zatem 

monitorowanie sytuacji szerzej, by odpowiednio organizować działania zapobiegawcze. Zmiany 

powinny zostać opisane i zawierać rodzaj i przyczynę, wpływ na dalszą realizację programu  

i propozycje modyfikacji. Rada Miejska akceptuje i przyjmuje zmiany w programie.  
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13. Sposób realizacji gminnego programu rewitalizacji w 

zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego  

Niezbędne zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego  

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kolbuszowa nie przewiduje wprowadzenia 

zmian w obecnym dokumencie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta i Gminy Kolbuszowa.  

Niezbędne zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.  

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kolbuszowa nie przewiduje wprowadzenia 

zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 


