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I. Charakterystyka obecnej sytuacji na terenie rewitalizacji oraz Gminy 

Kolbuszowa 
 

Miasto i gmina Kolbuszowa leży w południowo-wschodniej Polsce. Według podziału fizyczno-

geograficznego J. Kondrackiego (1980) teren gminy położony jest w obrębie  prowincji Karpat  

i Podkarpacia, podprowincji Północnego Podkarpacia, makroregionie Kotliny Sandomierskiej 

w mezoregionie Płaskowyżu Kolbuszowskiego. 

W układzie administracyjnym od stycznia 1999 r. gmina znajduje się w północnej części województwa 

Podkarpackiego i jest siedzibą powiatu Kolbuszowskiego w skład którego wchodzą dodatkowo gminy: 

Niwiska, Cmolas, Majdan Królewski, Dzikowiec, Raniżów. 

Gmina sąsiaduje od południowego wschodu z gminą Głogów Młp., od zachodu z gminą Niwiska,  

od północy z gminami: Cmolas, Dzikowiec i Raniżów. 

Siedziba Urzędu Miasta i Gminy - miasto Kolbuszowa - zlokalizowana jest centralnie w stosunku do 

obsługiwanego terenu. Miasto Kolbuszowa położone jest przy drodze krajowej  międzyregionalnej  

Nr 9 relacji Radom – Rzeszów – Barwinek, posiada dogodne połączenia komunikacyjne z ośrodkiem 

o znaczeniu krajowym, siedzibą województwa – miastem Rzeszów (160,8 tys. mieszkaoców) odległym  

o  30 km oraz ośrodkiem o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym – miastem Mielec (64,4 tys. 

mieszkaoców) odległym o 27 km. W Rzeszowie znajduje się krajowy i międzynarodowy węzeł 

kolejowy. Od lotniska w Jasionce k. Rzeszowa, które łączy się trasą powietrzną z Warszawą, 

Kolbuszowa oddalona jest o ok. 30 km. 

Mapa 1 Plan Miasta Kolbuszowa 

 
Źródło: www.kolbuszowa.pl 
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Mapa 2 Sołectwa w Gminie Kolbuszowa 

 

 

Mapa 3 Powiat Kolbuszowski 

 
Źródło: www.powiat.kolbuszowa.pl 
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1. Zagospodarowanie przestrzenne 

1.1 Granice stref ochrony konserwatorskiej oraz uwarunkowania ochrony 
środowiska 

 

Na obszarze Gminy Kolbuszowa ochronie prawnej podlega: 

Obszary objęte ochroną na podstawie przepisów szczególnych. 

 Główny Zbiornik wód podziemnych „Dolina Kopalna Kolbuszowa” 

 Zasoby wód podziemnych w rejonie Widełka – Dworzysko z ujęciem wody „Widełka”  

w ustanowionej strefie ochrony sanitarnej. 

 Mielecko – Kolbuszowsko – Głogowski oraz Sokołowsko – Wilczowolski obszar 

chronionego krajobrazu. 

 Lasy ochronne. 

 Użytki ekologiczne w Porębach Kupieńskich, Nowej Wsi i Świerczowie. 

 9 istniejących pomników przyrody. 

 Obszar górniczy „Kupno”. 

 Obiekty podlegające pod nadzór Konserwatora Zabytków  – zespół pałacowo  parkowy  

i folwarczny w Weryni, oficyna pałacowa „Stary Dwór”, budynek banku spółdzielczego 

w Kolbuszowej oraz  

 Obiekty wpisane do rejestru zabytków: Studnia Miejska w Kolbuszowej, Zespół 

pałacowo – folwarczny – Oficyna, ul. Kościuszki w Kolbuszowej, Budynek kasy 

Zaliczkowej obecnie Bank Spółdzielczy. 

Obszary wskazane do objęcia ochroną na podstawie przepisów szczególnych. 

 Projektowana strefa ochronna Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 426. 

 Projektowany rezerwat faunistyczno –florystyczny „Zabłocie”. 

 45 obiektów zakwalifikowanych jako pomniki przyrody. 

 Obszar złoża iłów krakowieckich w Kolbuszowej 

 

 Zgodnie z wykazem Muzeum Okręgowego w Rzeszowie na terenie gminy 

zewidencjonowano 133 stanowiska archeologiczne; najwięcej z epoki kamiennej (47)  

i nowożytnej (57). Najwięcej stanowisk znajduje się w Weryni (25), w Kolbuszowej Górnej, 

Widełce i Zarębkach (po 16 stanowisk). Teren dawnego założenia pałacowego i fos  

w Kolbuszowej powinien być objęty gruntownymi badaniami archeologicznymi. 
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Historyczne procesy rozwoju miasta i gminy wyraziły się w ewolucji ich struktury 

przestrzennej. Obecny stan zagospodarowania miasta i gminy jest zdeterminowany głównie 

przez rozwój  w okresie powojennym. O tożsamości historycznej miasta świadczy zachowane 

założenie urbanistyczne w planie oraz zespoły zabudowy z przełomu XIX i XX w. 

Zachowana historyczna struktura przestrzenna obejmuje obszar I fazy formowania się miasta 

(rynek), teren założenia pałacowego z fosami, folwark Podsobnie /Podsomnie od Sanny/ 

z obiektami architektury przemysłowej, folwark „Koniczówka”, zespół pałacowo-parkowy  

w Weryni; wymagają one objęcia ochroną konserwatorską. Zachowane elementy zabytkowe 

występują na obszarze obejmującym II fazę formowania się miasta.  

 Historyczne układy osadnicze wsi na terenie gminy uległy niemal całkowitemu zatarciu 

w wyniku wymiany zdekapitalizowanej zabudowy, nowych podziałów własnościowych oraz 

wszelkich inwestycji. Tradycyjna zabudowa wsi z elementami charakterystycznymi dla grup 

etnograficznych Lasowiaków i Rzeszowiaków została odtworzona w parku etnograficznym 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Ekspozycja wymaga uzupełnienia o obiekty 

nieodłącznie związane z dawną wsią takie jak kościół, plebania, dwór czy leśniczówka. Dla 

zapewnienia warunków właściwej ekspozycji obiektów powinno się wyznaczyć strefę ochrony 

krajobrazu wokół skansenu. 

Prawną ochrona objęte są obiekty wpisane do rejestru Państwowej Służby Ochrony Zabytków. 

Najcenniejszym obiektem zabytkowym w gminie jest zespół pałacowo-parkowy i folwarczny  

w Weryni. W rejestrze zabytków znajduje się poza tym oficyna pałacowa z XVIII w. tzw. „Stary 

Dwór” – jedyny obiekt pozostały po założeniu pałacowym w Kolbuszowej oraz budynek Banku 

Spółdzielczego (dawna Kasa Zaliczkowa „Szczęść Boże”). 

Zgodnie z ewidencją P.S.O.Z. w Rzeszowie na terenie miasta i gminy znajduje się około 219 

zabytków architektury, w tym w mieście – 148 obiektów. W każdej wsi jest kilka obiektów 

zabytkowych generalnie w złym stanie technicznym – nieremontowane od lat, ze względu na 

brak środków finansowych na ten cel, ulegają stopniowo likwidacji. 

Na terenie parku etnograficznego zgromadzono 56 obiektów zabytkowych architektury 

drewnianej. Podlegają one ochronie prawnej jako obiekty muzealne. Na obszarze gminy 

zachował się zabytkowy park w Weryni. Znajduje się tam 26 cennych drzew proponowanych 

do objęcia ochroną jako pomniki przyrody; całe założenie parkowe wymaga zabiegów 

pielęgnacyjnych. 
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W mieście Kolbuszowa znajdują się jedynie resztki szkoły podstawowej nr 1 jako pozostałość 

po romantycznym parku na Lipniku z XIX w. Cała gmina leży na obszarze jednej krainy 

geograficznej, zamieszkiwana była przez jedną grupę etnograficzną – Lasowiaków,  

co zaowocowało stworzeniem jednorodnego krajobrazu kulturowego o odrębnym charakterze 

różnym od sąsiadów. Obecnie jest to doskonale widoczne jedynie na terenie skansenu. 

Najcenniejszym elementem krajobrazu kulturowego, pozwalającym zidentyfikować tożsamość 

miasta, jest jego historycznie najstarsza część z charakterystyczną zabudową rynku, dominantą 

wieży kościelnej. Poniżej przedstawiono wykaz zabytków znajdujących się w Kolbuszowej na 

obszarach przeznaczonych do rewitalizacji. 
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Tabela 1 Wykaz zabytków na obszarze 1: 

Lp. Zabytek Umiejscowienie Materiał 
Data 

powstania 
Charakterystyka 

1.  Układ urbanistyczny miasta 

sprzężony z układem wsi Kolbuszowa 

Dolna i Górna oraz rezydencja 

magnacka przed1683 i 1700-pocz. XX 

Gmina Kolbuszowa    

2.  Zespół Kościoła Parafialnego p.w. 

Wszystkich Świętych 

 - kościół 

mur. 1750 Pożar 1852, odbudowany po 1852, 

gruntowna przebudowa i rozbudowa – 

1929 – 1935, polichromia 1955 - 1958 

3.  - dzwonnica mur. 1949  

4.  - Ogrodzenie z bramą główną i 

bocznymi 

mur. I połowa 

XIX w. 

Remont XIX/XX w. 

5.  - plebania Ul. Narutowicza 4 mur. II ćw. XIX 

w. 

Przebudowa ok. 1859, rozbudowa ok. 1920 

6.  - wikarówka Ul. Narutowicza 6 mur. Lata 20-te 

XX w. 

 

7.  Kaplica grobowa Tyszkiewiczów p.w. 

NMP Niepokalanie Poczętej 

Ul. Narutowicza mur. 1890 - 1892 Zniszczona w czasie I wojny światowej, 

remont w 1960 

Wpis do rejestru zabytków rok 2010 nr 

rejestru A - 425 
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8.  Kapliczka Ul. Narutowicza 10 mur. 1906  

9.  Hotel, następnie magistrat, obecnie 

dom 

Plac Wolności 42 i 43 mur. Po 1864 Przebudowa ok 1900 

10.  Dom Plac Wolności 4-5 mur. Piwnice 

XVIII ok. 

1900 

Remont ok. 1960 

11.  Dom Plac Wolności 6 mur. Po 1900 Remont ok. 1950 

12.  Dom Plac Wolności 7 mur. Po 1900 Remont ok. 1950 

13.  Dom Plac Wolności 8 mur. Po 1900 Remont ok. 1970 

14.  Dom Plac Wolności 9 mur. Po 1900 Remont ok. 1970 

15.  Dom Plac Wolności 10 mur. Po 1900  

16.  Dom Plac Wolności 11 mur. Po 1900 Remont ok. 1970 

17.  Dom Plac Wolności 12 mur. XVIII/XIX Odbudowa po 1900, remont ok. 1970 

18.  Dom Plac Wolności 13 mur. Po 1900 Remont ok. 1970 

19.  Dom Plac Wolności 14 mur. Po 1900 Remont ok. 1970 

20.  Dom Plac Wolności 15 mur. Po 1900 Remont ok. 1970 

21.  Dom Plac Wolności 16 mur. Po 1900 Remont ok. 1970 

22.  Dom Plac Wolności 17 mur. Po 1900 Remont 1960 



11 

 

23.  Dom Plac Wolności 18-19 mur.  Odbudowa po 1900, remont ok. 1970 

24.  Dom Plac Wolności 20-21 mur. Ok. poł. 

XIX 

Odbudowa po 1900, remont ok. 1960 

25.  Dom Plac Wolności 22 mur. Po poł. 

XIX 

Odbudowa po 1900, remont ok. 1960 

26.  Dom Plac Wolności 23 mur. Ok. poł. 

XIX 

Odbudowa po 1900, remont ok. 1960 

27.  Dom Plac Wolności 24 mur. Po 1900 Odbudowa po 1900, remont ok. 1960 

28.  Dom Plac Wolności 25 mur. Po 1900 Remont ok. 1960 i 1970 

29.  Dom Plac Wolności 26 mur. Po 1900 Remont ok. 1960 i 1970 

30.  Dom Plac Wolności 27 mur. Lata 30te 

XIX 

 

31.  Dom Plac Wolności 29 mur. XVIII Odbudowa po pożarze ok. 1900, remont 

ok. 1960 

32.  Dom Plac Wolności 30 mur. XVIII Odbudowa po pożarze ok. 1900, remont 

ok. 1960 

33.  Dom Plac Wolności 31 mur. Po 1900 Remont ok. 1970 

34.  Dom Plac Wolności 32 mur. Po 1900 Remont ok. 1950 

35.  Dom Plac Wolności 33-34 mur. Po 1900 Remont ok. 1970 
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36.  Dom Plac Wolności 35 mur. Po 1900 Remont 1980 

37.  Dom Plac Wolności 36-37 mur. Po 1900  

38.  Dom Plac Wolności 38-39 mur.  Przebudowa ok. 1900, remont ok. 1970 

39.  Dom Plac Wolności 40 mur. Po 1900 Remont ok. 1950 

40.  Dom Plac Wolności 41 mur. Po 1900 Remont ok. 1950 

41.  Dom Plac Wolności 42 mur.   

42.  Dom Plac Wolności 44 mur. Po 1900 Remont ok. 1970 

43.  Dom Plac Wolności 45 mur. Lata 20 

XIX 

Remont ok. 1970 

44.  Dom Plac Wolności 46 mur. Lata 20 

XIX 

Remont ok. 1960 

45.  Dom Plac Wolności 47 mur. Po 1900 Remont ok. 1960 

46.  Dom Plac Wolności 48 mur. Po 1900 Na starszych piwnicach, remont ok. 1960 

47.  Dom Plac Wolności 49-50 mur. Po 1900 Na starszych piwnicach, remont ok. 1960 

48.  Dom Plac Wolności 51 mur. Po 1852 Odbudowa po pożarze w 1900, remont ok. 

1960 

49.  Dom Plac Wolności 52 mur. Po 1900 Remont ok. 1960 

50.  Dom Plac Wolności 53 mur. Po 1900 Do lat 20 XX w. jeden budynek z 

numerem 54, remont ok. 1960 
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51.  Dom Plac Wolności 54 mur. Po 1900 Nadbudowa lata 20 XX, remont 1986 

52.  Dom Plac Wolności 55 mur. Po 1900  

53.  Dom Plac Wolności 56 mur. XVIII/XIX Remont po pożarze w 1900, lata 30 XX 

54.  Bożnica, magazyn GS – obecnie biura 

Muzeum Kultury Ludowej 

Ul. Piekarska mur. Ok. poł. 

XIX 

Remont i przebudowa 1962 - 68 

55.  Dom Ul. Piekarska 1-3 mur. Po 1900 Remont ok. 1960 

56.  Dom Ul. Piekarska 10 mur. Pocz. XX  

57.  Dom Ul. Piekarska 11 mur. Po 1900 Remont ok. 1970 

58.  Sklep Ul. Piekarska 19 mur. Po 1900  

59.  Studnia Na środku rynku mur. 1942  

60.  - gorzelnia Ul. Olszowego 7 mur. 1910 Remont w 1972, obecnie Przetwórnia 

Owoców I Warzyw 

61.  Dom Ul. Mickiewicza 1  mur. Ok. 1910  

62.  Dom Ul. Mickiewicza 2  mur. Ok. 1900 Remont ok. 1970 

63.  Dom Ul. Mickiewicza 3  mur. Ok. 1910  

64.  Dom Ul. Mickiewicza 4  mur. Ok. 1900  

65.  Dom Ul. Mickiewicza 5  mur. Ok. 1910  

66.  Dom Ul. Mickiewicza 6  mur. Ok. 1900 Remont 1970 
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67.  Dom Ul. Mickiewicza 7  mur. Ok. 1910  

68.  Dom Ul. Mickiewicza 8  mur. Ok. 1900 Remont lata 40 XX 

69.  Dom Ul. Mickiewicza 10  mur. Ok. 1860 Remont  1970 

70.  Dom Ul. Mickiewicza 12  mur. Ok. 1860 Remont  1970 

71.  Dom Ul. Mickiewicza 14  mur. Ok. 1910 Remont ok. 1970 

72.  Dom Ul. Mickiewicza 15  mur. Ok. 1900  

73.  Dom Ul. Mickiewicza 18  mur. Ok. 1910 Remont 1985 

74.  Dom Ul. Mickiewicza 25 mur. Ok. 1933  

75.  Dom Ul. Mickiewicza 27  mur. Ok. 1910  

76.  Dom Ul. Mickiewicza 29  mur. Ok. 1900  

77.  Dom Ul. Mickiewicza 31  mur. Ok. 1910 Remont 1980 

78.  Dom Ul. Mickiewicza 33  mur. Po 1900 Częściowy remont 1990 

79.  Dom Ul. Mickiewicza 35  mur. Po  1910  

80.  Dom Ul. Mickiewicza 37  mur. Po 1900 Remont 1983 

81.  Dom Ul. Narutowicza 3  mur. Pocz. XX Obecnie biblioteka 

82.  Dom Ul. Narutowicza 5 mur. Pocz. XX Obecnie Bank Spółdzielczy 

83.  Dom Ul. Narutowicza 11 mur. Ok. 1915  
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84.  Dom Ul. Narutowicza 41  mur. 1927  

85.  Dom Ul. Nowe Miasto 1 mur. Ok. 1910  

86.  Dom Ul. Nowe Miasto 2 mur. Ok. poł. 

XIX 

Remont lata 30 XX 

87.  Dom Ul. Nowe Miasto 3 mur. 1914  

88.  Dom Ul. Nowe Miasto 8 mur. Ok. 1914  

89.  Dom Ul. Nowe Miasto 10 mur. Ok. poł. 

XIX 

 

90.  Dom Ul. Nowe Miasto 11 mur. Przed 1920 Remont ok. 1970 

91.  Dom Ul. Nowe Miasto 15 mur. Ok. poł. 

XIX 

Remont ok. 1970 

92.  Dom Ul. Nowe Miasto 17 mur. Ok. poł. 

XIX 

Remont po1960 

 

Tabela 2 Wykaz zabytków na obszarze 2: 

Lp. Zabytek Umiejscowienie Materiał 
Data 

powstania 
Opis 

1.  - budynek gospodarczy, następnie 

koszary 

Ul. Kilińskiego 3 drewn. k. XIII Następnie mieszkania i leśnictwo, 

przebudowany ok. poł. XIX w., k. XIX w. 
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2.  - budynek gospodarczy Ul. Kilińskiego 1 mur. pocz. XX Następnie warsztat, obecnie mieszkania 

3.  - piwnica Ul. Kilińskiego 5 mur. pocz. XX  

4.  Dwór zw. “Lasówka” Ul. Różana 13 drewn. XVIII/XIX Remont pocz. XX 

5.  Ratusz, obecnie Komenda Policji  mur. 1926  

6.  Kapliczka Skrzyżowanie ul. 

Krakowskiej i 

Piłsudskiego 

mur. Ok. 1900  

7.  Poczta i dom Ul. Piłsudskiego 11 mur. Lata 20te 

XX 

 

8.  Kantyna oficerska huzarów Ul. Piłsudskiego 45 mur. Ok. 1840 Remont ok. 1950 

9.  Młyn Spółki Zyskind I Szmidt  mur. Pocz. XX Remont ok. 1960, 1972 

10.  Zespół obiektów budownictwa 

ludowego Laskowiaków i 

Rzeszowiaków w Muzeum Kultury 

Ludowej 

 mur.   

11.  Dom Ul. Krakowska 6 drewn. Ok. 1920  

12.  Dom Ul. Obrońców Pokoju 8 mur. Po 1900 Remont po 1960 

13.  Dom Ul. Obrońców Pokoju 10 mur. Po 1900 Remont ok. 1960 i 1975 

14.  Dom Ul. Obrońców Pokoju 13 mur. 4 ćw. XIX  
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15.  Dom Ul. Obrońców Pokoju 31 mur. 1934  

16.  Dom Ul. Obrońców Pokoju 34 mur. Ok. 1830  

17.  Dom Ul. Obrońców Pokoju 36 mur. k. XIX  

18.  Dom Ul. Obrońców Pokoju 42 mur. k. XIX  

19.  Dom Ul. Obrońców Pokoju 43 mur. Pocz. XX  

20.  Dom Ul. Obrońców Pokoju 44 mur. Ok. 1930  

21.  Dom Ul. Obrońców Pokoju 45 mur. 1912  

22.  Dom Ul. Obrońców Pokoju 51 mur. 1897  

23.  Dom Ul. Obrońców Pokoju 53 mur. Lata 30te 

XX 

 

24.  Dom Ul. Obrońców Pokoju 54 mur. Ok. 1920  

25.  Dom Ul. Obrońców Pokoju 55 mur. 1923  

26.  Dom Ul. Obrońców Pokoju 56 mur. Ok. 1924  

27.  Zagroda 

-dom 

Nr 57b mur. Pocz. XX Własność Wojewódzkiego Ośrodka 

Postępu Rolniczego 

28.  obora Nr 57b mur. Pocz. XX Własność Wojewódzkiego Ośrodka 

Postępu Rolniczego 

29.  spichlerz Nr 57b mur. Pocz. XX Własność Wojewódzkiego Ośrodka 
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Postępu Rolniczego 

30.  Dom Ul. Obrońców Pokoju 

60-62 

mur. XIX/XX  

31.  Willa Ul. Obrońców Pokoju 64 mur. k. XIX  

32.  Willa Ul. Obrońców Pokoju 68 mur. 1909  

33.  Siedziba Towarzystwa 

Gimnastycznego “SOKÓŁ”, obecnie 

Dom Kultury 

Ul. Obrońców Pokoju 66 mur. 1907 Remont ok. 1975 

34.  Dom Ul. Piłsudskiego 14 mur. Pocz. XX  

35.  Dom Ul. Piłsudskiego 21 drewn. Ok. 1890  

36.  Dom Ul. Piłsudskiego 22 drewn. 4 ćw. XIX  

37.  Dom Ul. Piłsudskiego 23 mur. Ok. 1910  

38.  Dom Ul. Piłsudskiego 24 drewn. k. XIX  

39.  Dom Ul. Piłsudskiego 25 drewn. XIX/XX Remont ok. 1960 

40.  Dom Ul. Piłsudskiego 27 drewn. Ok. 1915  

41.  Dom Ul. Piłsudskiego 29 drewn. 4 ćw. XIX  

42.  Dom Ul. Piłsudskiego 31 drewn. 4 ćw. XIX Remont lata 20te XX 

43.  Dom Ul. Piłsudskiego 33 drewn. 1937  
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44.  Dom Ul. Piłsudskiego 37 drewn. Ok. 1850  

45.  Dom Ul. Piłsudskiego 42 drewn. I poł. XIX  

46.  Dom Ul. Piłsudskiego 50 mur. 1920  

47.  Dom Ul. Piłsudskiego 54 drewn. Ok. 1860  

48.  Dom Ul. Piłsudskiego 55 mur. Pocz. XX  

49.  Dom Ul. Piłsudskiego 58 drewn. Ok. 1935  

50.  Dom Ul. Piłsudskiego 68 drewn. XIX/XX  

51.  Dom Ul. Zielona 2 mur. Pocz. XX  

52.  Dom Ul. Zielona 7 drewn. Przed 1939  

53.  Dom Ul. Zielona 13  drewn. Lata 30te 

XX 

 

54.  Dom Ul. Zielona 19 drewn. Pocz. XX  
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Tabela 3 Wykaz zabytków na obszarze 3: 

Lp. Zabytek Umiejscowienie Materiał 
Data 

powstania 
Charakterystyka 

1.  Budynek Kasy Zaliczkowej, 

obecnie Bank Spółdzielczy 

Ul. Kościuszki 22 mur. 1902 Remont i rozbudowa w 1991 

2.  Zespół Pałacowo – Folwarczny – 

pozostałości 

- oficyna 

Ul. Kościuszki 21 drewniany 1674  Od 1789 Stary Dwór, od 1900 siedziba wydz. 

Powiatowego i Rady Szkolnej Okręgowej, 

1930 – 55 przedszkole i klasztor SS 

Służebniczek NMP, następnie mieszkania i 

biura Muzeum Kultury Ludowej, remont w 

II poł. XVIII, ok. 1850, koniec XIX, ok. 1930, 

ok. 1960, gruntowny remont 1984-88 

3.  -oficyna dworska Ul. Kościuszki 23 mur. 1832 Następnie ochronka, Klasztor I przedszkole 

SS Służebniczek NMP, remont ok. 1900, 

dobudowa ganku w pn-zach narożu w 1946, 

założenei instalacji wodno-kan w 1958, 

remont  1988 

4.  -ślady obwałowań ziemnych  XVII-XVIII  

5.  - fosy, tzw. “kanał” otaczający 

prostokątne założenie d. zamku 

 Poł. XVII  

6.  - 2 przepusty wodne kam. 1649 Obecnie zasypane 

7.  - pozostałości parku tzw. Lipnik  XVIII  
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8.  - pozostałości ogrodu  XVII  

9.  Karczma, następnie kasyno 

Oficerskie, następnie LO, 

obecnie Szkoła Podstawowa Nr 2 

Ul. Kościuszki 1 mur. I poł. XIX Przebudowa w 1912, nadbudowa pietra 

przed 1939, remont po 1944, dobudowa Sali 

gimnastycznej ok. 1950, przebudowa 1985-

88 

10.  B. zespół folwarczno – 

przemysłowy zw. Podsobnie 

- mondatariat 

Ul. Rzeszowska 1 mur. Lata 20te 

XIX 

Od 1967 Sąd Grodzki, następnie Sąd 

Powiatowy i Izba Skarbowa, od 1946 Szpital, 

remont ok. 1920, rozbudowa – 1965, remont 

1990 

11.  - czworak, obecnie dom Ul. Kolejowa 4 mur. Pocz. XIX 

w. 

Remont ok. 1970 

12.  - dom ogrodnika Ul. Kolejowa  drewn. Ok. 1920  

13.  - stajnia, obecnie UMiG Ul. Rzeszowska 7  mur. Ok. 1920 Remont 1975 

14.  - gumno Ul. Rzeszowska 7 mur. Przed 1920 Biura Rejonowej Spółdzielni Ogrod. – 

Pszczelarskiej, remont ok. 1960 

15.  - spichlerz Ul. Rzeszowska 3 mur. Ok. 1890 

lub 1910 

Obecnie magazyn rejonowej Spółdzielni 

Ogrodniczo - Pszczelarskiej 

16.  - piwnica Ul. Rzeszowska 3 mur. Ok. 1910  

17.  Dom Ul. Kościuszki 10 mur. 1864  

18.  Dom Ul. Rzeszowska 11 drewn. 4 ćw. XIX Remont 1930 

19.  Dom Ul. Rzeszowska 15 mur. Pocz. XX  
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20.  Willa Ul. Rzeszowska 16 mur. Pocz. XX  

21.  Dom Ul. Rzeszowska 19 drewn. Pocz. XX  

22.  Willa Ul. Rzeszowska 20 drewn. Ok. 1900  

23.  Dom Ul. Rzeszowska 29 mur. 1930  

24.  Dom Ul. Rzeszowska 37 mur. Ok. 1870 Remont 1904 
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Postępująca urbanizacja i działalność inwestycyjna powoduj degradację krajobrazu 

kulturowego gminy, zacieranie różnic. Najsilniej i najszybciej ulegają przekształceniom obszary 

miasta oraz położone w jego sąsiedztwie. Jednostki krajobrazowe obejmujące przestrzenie 

rolnicze z otwartymi makrownętrzami zapewniają szersze perspektywy widokowe i dlatego 

proces ich zabudowy powinien być kontrolowany. Zabudowa rozproszona występuje głównie 

na terenie dawnych wsi puszczańskich (Poręby Kupieńskie, Huta Przedborska). Budynki 

wznoszone w latach 70. i 80. z reguły nie są dostosowane skala i charakterem do sąsiedniej 

zabudowy, lepiej przedstawiają się obiekty wznoszone w ostatnich latach. 

Cenny krajobraz naturalny stanowiący w większości zwarte kompleksy leśne będące 

pozostałością po puszczy sandomierskiej został objęty obszarami chronionego krajobrazu: 

Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskim na południu i zachodzie gminy, Sokołowsko-

Wilczowolskim w północno-wschodniej części gminy. 

1.2 Własność gruntów i budynków 

 

Powierzchnia Miasta Kolbuszowa wynosi 794 ha. Większość z nich przeznaczona jest na użytki 

rolne (436 ha), a także grunty zabudowane i zurbanizowane dla miejscowej ludności  

(tzw. Grunty Osiedlowe – 296 ha). 

Szczegóły przedstawiają tabele poniżej. 

 

Tabela 4 Grunty w Mieście Kolbuszowa (w ha). 

Lp. Wyszczególnienie  - miasto Kolbuszowa Powierzchnia w ha 

1.  Użytki rolne 436 

2.  Grunty leśne oraz zadrzewienia i zakrzewiania  51 

3.  Grunty zabudowane i zurbanizowane 296 

4.  Grunty pod wodami 7 

5.  Użytki ekologiczne 0 

6.  Nieużytki 2 

7.  Tereny różne 2 

Źródło: Miasta i Gminy Kolbuszowa 
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Właścicielem większości gruntów w granicach miasta jest sektor publiczny, dysponujący 

również działkami  przeznaczonymi pod inwestycje w mieście. 

 

Własność gruntów: 

1. Grunty Skarbu Państwa z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste 

– 57 ha, 

2. Grunty Skarbu Państwa przekazane w użytkowanie wieczyste – 32 ha, 

3. Grunty spółek Skarbu Państwa, przedsiębiorstw państwowych  i innych państwowych 

osób prawnych – 0 ha, 

4. Grunty gmin i związków międzygminnych z wyłączeniem gruntów przekazanych w 

użytkowanie – 210 ha 

5. Grunty gmin i związków międzygminnych przekazanych w użytkowanie – 31 ha, 

6. Grunty, które są własnością samorządowych osób prawnych oraz grunty, których 

właściciele są nieznani – 0 ha, 

7. Grunty osób fizycznych – 378 ha, 

8. Grunty spółdzielni – 4 ha, 

9. Grunty kościołów i związków wyznaniowych – 10 ha, 

10. Wspólnoty gruntowe – 0 ha, 

11. Grunty powiatów z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie – 28 ha, 

12. Grunty powiatów przekazane w użytkowanie wieczyste – 0 ha, 

13. Grunty województw z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie – 5 ha, 

14. Grunty województw przekazanych w użytkowanie wieczyste – 0 ha, 

15. Grunty będące przedmiotem własności i władania osób niewymienionych w pkt. 1-14  

– 39 ha. 

 

1.3 Infrastruktura techniczna 

 

Układ drogowy i komunikacyjny 

Przez gminę Kolbuszowa przebiega droga krajowa międzyregionalnej relacji Radom – Rzeszów 

– Barwinek Nr 9. oraz drogi wojewódzkie: Nr 875 Leżajsk-Mielec i 987 Kolbuszowa- Sędziszów. 

Połączenia regionalne w gminie zapewnia sieć dróg gminnych i powiatowych. 
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Do roku 2006 zostały zmodernizowano drogi Kolbuszowa Górna - Zarębki, Werynia - 

Kłapówka. W 2001 roku zmodernizowano ulicę Goslara, Żeromskiego i Krasickiego, oraz 

poprawiono drogę Nowa Wieś – Borek. Kontynuowano budowę parkingu obok Urzędu 

Skarbowego. Rozpoczęto modernizację i wymianę płytek chodnikowych przy ulicy 

Piłsudskiego oraz Placu Wolności (wspólnie z Zarządem Województwa Podkarpackiego). Na 

cmentarzu komunalnym wykonano aleję główną oraz drogę dojazdową do cmentarza. 

Największą inwestycją 2001 roku była budowa ronda w Kolbuszowej przy ulicy Rzeszowskiej. 

W następnych latach zmodernizowano drogi na terenie miasta, wybudowano ulicę 

Słowackiego, Towarową, Ruczki i Gwardii Ludowej w Kolbuszowej. Wybudowano ulicę wraz 

infrastrukturą towarzyszącą osiedle Prefabet – ulice: Budowlanych, Bema, Armii Krajowej, 

Lelewela, Prusa, Reja, wybudowano ulicę wraz z infrastrukturą towarzyszącą osiedle Polna – 

ulice: Modrzewiową, Żytkowskiego, Reymonta, Krakowską, Ks. Ruczki, Miodową, Siewną, 

Towarową, Pszenną, Makową, przebudowano ulice: Lipową, Różaną, Wiśniową i Ogrodową, 

Obrońców Pokoju, Św. Brata Alberta.  Sukcesywnie remontowane są kolejne ulice i chodniki  

w mieście i gminie; budowane parkingi w Kolbuszowej. 

Tabela 5 Sieć drogowa na terenie Gminy Kolbuszowa 

Lp. Numer drogi Nazwa drogi /relacje/ Ogółem (km) 

1. 1 226R Cmolas - Świerczów 0,247 

2. 1 232R Huta Przedborska - Kamionka 2,160 

3. 1 325R Blizna – Leszcze – Przedbórz 3,945 

4. 1 229R Niwiska – Huta Przedborska 1,182 

5. 1 230R Nowa Wieś – Zapole – Hucisko 1,218 

6. 1 231R Domatków – Przedbórz 2,071 

7. 1 227R Trześń – Domatków – Bukowiec 4,475 

8. 1 228R Nowa Wieś – Domatków 3,981 

9. 1 176R Tuszyma – Niwiska – Kolbuszowa 3,859 

10. 1 218R Kolbuszowa Dolna – Kopcie 3,793 

11. 1 216R Kolbuszowa Górna – Kłapówka 5,627 

12. 1 217R Kłapówka – Pogwizdów – Hucisko 3,850 

13. 1 215R Werynia – Kłapówka 4,678 

14. 1 212R Dzikowiec – Widełka 6,033 

15. 1 213R Widełka – Hucisko 3,713 

16. 1 214R Widełka – Głogów 0,977 
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17. 1 227R Bukowiec – Kupno 5,171 

18. 1 325R Przedbórz – Poręby Kupieńskie 6,969 

19. 2 150R Kupno – Bratkowice - Trzciana 5,907 

Razem 69,856 

20. 103952R Nowa Wieś – Borki 4 

21. 103953R Świerczów przez wieś 2,4 

22. 103980R Kolbuszowa Dolna przez wieś 2,5 

23. 103981R Zarębki – Dubas – Werynia 4,3 

24. 103982R Werynia Kolonia 1,8 

25. 104023R Bukowiec – Poręby Kupieńskie 2,0 

26. 104024R Kłapówka – Stawy 2,0 

27. 104025R Widełka – Liszcze – Budy 3,0 

28. 104026R Maków – Poręby Kupieńskie 3,0 

29. 104027R Widełka - Dworzysko 3,2 

Razem 28,2 

Ulice 
26,0 

Źródło: Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kolbuszowa 

Mapa 4 Sieć kolejowa w okolicach Kolbuszowej 

 
Źródło: www.pkp.pl 
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Wodociągi i kanalizacja 

Z sieci wodociągowej miasta korzysta 93,9 % mieszkańców, natomiast z sieci kanalizacyjnej 

81,5% mieszkańców. 

Miejscowości, w której mieszka najmniej mieszkańców w gminie - Kłapówka - nie jest 

zwodociągowana. Mieszkańcy Kłapówki korzystają z własnych ujęć. 

Miasto Kolbuszowa posiada mechaniczno- biologiczną oczyszczalnię ścieków oddaną 

do eksploatacji w 1998 roku. Aktualne charakterystyczne dopływy ścieków wynoszą Qśr.d. - 

2794,0 m3/d, Qmax.d. - 3615,5m3/d. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Nil  

w odległości ok. 600m powyżej ujścia do Przyrwy. Oczyszczalnia posiada projektowaną 

przepustowość Q = 3600 m3/d i obsługuje aktualnie 6950 mieszkańców. W ogólnej ilości 

dopływu ścieki sanitarne stanowią – 17%, przemysłowe – 15%, a pozostałe 68% to wody 

opadowe i infiltracyjne. Oczyszczalnia będzie posiadała duże rezerwy przepustowości, pod 

warunkiem przebudowy sieci kanalizacyjnej dzięki czemu nastąpi rozdzielenie kanalizacji 

deszczowej i komunalnej. 

Na terenie gminy istnieją również  zakładowe oczyszczalnie ścieków: 

 w Weryni dla ZSR 

 w Kupnie dla PC Biegonic o przepustowości 15,5m3/d 

Do oczyszczalni odprowadzane są ścieki przemysłowe, sanitarne i deszczowe. 

Kanalizacja w mieście została w części zmodernizowana. Na obszarze wiejskim gminy 

skanalizowany jest fragment miejscowości Kolbuszowa Dolna. 

Struktura sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kolbuszowa: 

 sieć ogólnospławna: 11.1 km, 

 sieć kan. Sanitarnej: 30.4 km, 

 przyłącza: 9.8 km. 

Najbliższe plany zakładają budowę nowej oczyszczalni na terenie Widełki, do której 

zrzucane będą ścieki z miejscowości Widełka i Kupno. Alternatywnie zakłada się budowę 

przydomowych oczyszczalni ścieków. 

W ramach przygotowania do realizacji kolejnych inwestycji w Gminie Kolbuszowa 

planowana jest realizacja następujących przedsięwzięć: 
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 budowa kanalizacji sanitarnej we wsi: Kolbuszowa Dolna – strona północno-zachodnia, 

Zarębki, Świerczów, Werynia, Kolbuszowa Górna, Widełka, Kupno w mieście 

Kolbuszowa przy ulicy: Wolskiej, Słonecznej i Piaskowej,  

 przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w mieście Kolbuszowa przy ulicy Partyzantów, 

Obrońców Pokoju, Krakowskiej, Piłsudskiego, Wojska Polskiego, Szopena, Matejki, 

Rzeszowska, Kolejowa, Towarowa, Handlowa i Wiktora na system kanalizacji 

rozdzielnej, 

 budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Brata Alberta, 

 Budowa wodociągów we wsi: Poręby Kupieńskie, Kłapówka, Nowa Wieś – Borek,  

w mieście Kolbuszowa: osiedle Brata Alberta. 

 

Gaz i energia elektryczna 

W ostatnich latach kotłownie węglowe zostały w dużej części przebudowane na gazowe 

(w Kolbuszowej na ul. Piłsudskiego, we wszystkich szkołach gminy Kolbuszowa) ze względu na 

mniejszą emisję zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do środowiska oraz eliminację odpadów 

paleniskowych. Wybudowano również kotłownię gazową na ul. Tyszkiewiczów w Kolbuszowej. 

Oddano również gazociąg na osiedlu przy ulicy Sokołowskiej. Dokonano także zmiany źródła 

ciepła z węglowego na gazowe w szpitalu powiatowym 

Telefonizacja 

Liczba abonentów telefonii stacjonarnej na terenie  Miasta i Gminy wynosi 4 570. Daje 

to wskaźnik abonentów na 1000 mieszkańców w gminie na poziomie 184,7, przy średniej 

wartości dla całego województwa podkarpackiego kształtującej się na poziomie około 215. 

Liczba abonentów telefonicznych na 100 gospodarstw domowych na obszarze Gminy 

Kolbuszowa wynosi 66,4. 

Tabela 6 Liczba abonentów telefonii stacjonarnej w Gminie Kolbuszowa 

Wyszczególnienie Liczba abonentów Liczba ludności 

Kolbuszowa miasto 2 027 9 473 

Bukowiec 63 375 

Domatków 156 1 008 

Huta Przedborska 43 299 

Kłapówka 22 237 

Kolbuszowa Dolna 372 1 837 

Kolbuszowa Górna 462 2 745 

Kupno 306 1 528 

Nowa Wieś 94 665 

Poręby Kupieoskie 53 322 
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Przedbórz 135 901 

Świerczów 88 548 

Werynia 246 1 557 

Widełka 371 2 326 

Zarębki 132 924 

Razem gmina 4 570 24 745 

 

Poza telefonią stacjonarną, mieszkańcy gminy i podmioty gospodarcze korzystają z telefonii 

komórkowej. 90% terenów gminy ma zasięg pozwalający korzystać z telefonów komórkowych. 

Infrastruktura społeczna 

Infrastruktura edukacyjna 

Poniżej przedstawiono zestawienie placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy 

Kolbuszowa. 

Tabela 7 Szkoły na terenie Kolbuszowej 

Szkoły Specjalne Liczba 
uczniów 

Liczba 
nauczycieli 

Liczba sal 
dydaktycznych 

Powierzchnia 
dydaktyczna 

Szkoła Podstawowa 
Specjalna w Kolbuszowej 
Dolnej 

26 20 6 180 

Gimnazjum Specjalne w 
Kolbuszowej Dolnej 

31 10 4 120 

RAZEM 57 30 115 5 074 

Stan na dzień 31.03.2009r. 

 

Tabela 8 Szkoły na terenie Gminy Kolbuszowa 

Szkoły podstawowe Liczba 

uczniów 

Liczba 

nauczycieli 

Liczba sal 

dydaktycznych 

Powierzchnia 

dydaktyczna 

Bukowiec 52 14 7 312 

Domatków 71 11 8 324 

Kolbuszowa Górna 145 15 8 416 

Kupno 168 17 8 259 

Przedbórz 89 11 7 267 

Werynia 81 13 6 253 

Widełka 191 16 15 500 
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Zarębki 82 13 9 390 

Nr 1 Kolbuszowa 328 29 18 863 

Nr 2 Kolbuszowa 493 41 21 1 200 

RAZEM 1700 180 115 5 074 

Gimnazja Liczba 

uczniów 

Liczba 

nauczycieli 

Liczba sal 

dydaktycznych 

Powierzchnia 

dydaktyczna 

Nr 1 Kolbuszowa 276 30 15 660 

Nr 2 Kolbuszowa 410 41 22 1380 

Kupno 177 18 8 360 

Widełka 126 16 4 160 

RAZEM 989 105 49 2560 

Szkoły średnie Liczba 

uczniów 

Liczba 

nauczycieli 

Liczba sal 

dydaktycznych 

Powierzchnia 

dydaktyczna 

Liceum Ogólnokształcące 392 35 24 1 440 

Zespół Szkół Technicznych 572 55 24 1 520 

Zespół Szkół Agrotechniczno-

Ekonomicznych 

401 42 24 1 440 

RAZEM 1365 132 72 4 400 

OGÓŁEM 4054 417 236 12 034 

Stan na dzień 31.03.2009r. 

Jedyną placówką szkolnictwa wyższego na terenie gminy jest Zamiejscowy Wydział 

Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego w Weryni.  

W zakresie opieki przedszkolnej mieszkańcy mają do dyspozycji 9 placówek: 

 Przedszkole nr 1 w Kolbuszowej 

 Przedszkole nr 2 w Kolbuszowej 

 Przedszkole nr 3 w Kolbuszowej 

 Przedszkole w Kolbuszowej Dolnej 

 Przedszkole w Kolbuszowej Górnej 

 Przedszkole w Widełce 

 Przedszkole w Weryni 

 Przedszkole Niepubliczne p.w. św. Jana w Kolbuszowej  

 Przedszkole Niepubliczne w Kupnie 
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Infrastruktura ochrony zdrowia 

Dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej dla mieszkańców gminy jest zapewniony na 

dobrym poziomie. Usługi specjalistyczne zapewniają placówki w Kolbuszowej oraz inne 

położone w dużych ośrodkach regionalnych. Wykaz placówek służby zdrowia przedstawiono 

poniżej. 

W struktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej wchodzą: 

Szpital (196 łóżek) z Oddziałem Nefrologii i Dializoterapii - bez barier architektonicznych 

 Przychodnia Rejonowa Nr 1 w Kolbuszowej 

 Przychodnia Rejonowa Nr 2 w Kolbuszowej 

 Przychodnia Specjalistyczna w Kolbuszowej 

 Wiejski Ośrodek Zdrowia w Widełce 

 Wiejski Ośrodek Zdrowia w Przedborzu 

 

Rekreacja 

Rozległe tereny leśne, zbiorniki wodne oraz niewielkie oddalenie od największych 

aglomeracji miejskich w regionie sprawiają, że powiat posiada korzystne warunki do rozwoju 

turystyki, wypoczynku sobotnio-niedzielnego, agroturystyki i produkcji zdrowej żywności. 

Turyści odwiedzający powiat kolbuszowski mogą zwiedzać zabytki znajdujące się na 

całym obszarze, ale również wędrować wytyczonymi szlakami poznając otaczającą ich florę  

i faunę. W związku z tym istnieją możliwości inwestowania w infrastrukturę techniczną (baza 

noclegowa, restauracje, parkingi, itp.) we  wszystkich  gminach  wchodzących w skład powiatu. 

Szczególne możliwości dla przyszłych inwestorów istnieją w gminach Raniżów i Stary 

Dzikowiec, na terenie, których znajduje się zbiornik wody (w miejscowości Wilcza Wola) 

stanowiący bazę wypoczynkową dla mieszkańców pobliskich miast oraz spełniający rolę 

zbiornika retencyjnego. Tego typu inwestycje pozytywnie oddziałują na Kolbuszową, jako 

siedzibę powiatu. 

W samej gminie turyści mogą się zatrzymać w Hotelu Fundacji na Rzecz Kultury 

Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej i w coraz większej ilości gospodarstw agroturystycznych. 

Dostępnych jest 15 miejsc w Domu Noclegowym w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju oraz  

w Motelu w Kolbuszowej Dolnej 17 miejsc. 
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1.4 Identyfikacja problemów  - zagospodarowanie przestrzenne: 

 

 niewystarczający stan techniczny sieci kanalizacji na terenie miasta, 

 zły stan dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich, 

 potrzeba rozbudowy infrastruktury komunikacyjnej towarzyszącej – chodników oraz 

ścieżek rowerowych, 

 postępująca degradacja tkanki urbanistycznej, 

 konieczność rozbudowy systemu odwadniającego oraz kanalizacji deszczowej, 

 brak dobrze rozwiniętej infrastruktury komunikacyjnej – oświetlenie uliczne, ciągi 

komunikacyjne. 
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2. Gospodarka 

2.1 Główni pracodawcy 

Głowni pracodawcy, struktura podstawowych branż gospodarki znajdującej się na terenie 

gminy oraz ilość podmiotów gospodarczych i  osób zatrudnionych w danych sektorach. 

Główne gałęzie przemysłu na terenie miasta i gminy Kolbuszowa to: 

 spożywczy  

 materiałów budowlanych  

 meblarski 

 odzieżowy  

 tworzyw sztucznych 

 

Miasto pełni funkcję centrum administracyjnego, gospodarczego, oświatowego, kulturalnego  

i handlowego dla okolicznych miejscowości. Dzięki systematycznej budowie, rozbudowie  

i modernizacji urządzeń komunalnych, gazowych i energetycznych miasto i gmina posiada 

nowoczesną i dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną. Istnieje możliwość rozbudowy, 

modernizacji i adaptacji wielu obiektów, które mogłyby stworzyć dogodne warunki do 

powstania nowoczesnych zakładów produkcyjno-usługowych oraz obiektów handlowych, 

gastronomicznych i rekreacyjno-sportowych.  

Przemysł koncentruje się w Kolbuszowej, Kolbuszowej Górnej, Kolbuszowej Dolnej, 

Kupnie, Świerczowie, Widełce. Lokalną bazę przemysłową stanowi przede wszystkim  

12 dużych zakładów produkcyjnych: 

 Zakład Produkcyjny Kupno (kapitał zagraniczny), 

 WIENERBERGER Osiek Ceramika Budowlana Sp. z o.o.  

 Eltel Networks – Energia sp. z o. o., 

 Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów „Solbet”, 

 Firma Handlowo-Usługowa „ORLEN PETRO-TANK” sp. z o. o., 

 FIN BRAMMER,  

 WALOR s.c., 

 „KFM-Furniture” sp. z o.o.,   

 ORZECH, 

 KOLTEX, 

 PAKFOL, 

 DREWKOL, 
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 DREWMET 

 Zakład Przetwórstwa Drzewnego – Jan Dudziński, 

 Rębisz i Synowei sp. z. o. o. – hurtownia, 

 Orex. 

 

2.2 Struktura podstawowych branż gospodarki oraz poziom zatrudnienia 

w mieście 

 Poniżej przedstawiono podział podmiotów gospodarczych działających na terenie 

miasta i Gminy Kolbuszowa. 

 

Wykres 1 Podmioty gospodarcze w poszczególnych branżach w Gminie Kolbuszowa 

 

Rozwój przedsiębiorczości na terenie miasta i gminy Kolbuszowa nie odbiega od 

tendencji charakterystycznych dla całego województwa podkarpackiego. Wiele osób 

podejmuje próby prowadzenia działalności gospodarczej, niestety, trudne warunki 

ekonomiczne, brak rynków zbytu, wysoka konkurencja - zmuszają je do rezygnacji. Corocznie 

powstaje w gminie kilkaset nowych jednostek gospodarczych, zwykle ponad połowa z tej liczby 

jest likwidowana. Od roku 2001 ilość rejestrowanych firm gwałtownie wzrosła, co było 

związane z tendencją przechodzenia na tzw. „samozatrudnienie” wielu pracowników,  

by w następnych latach spadać ze względu na złą sytuację ekonomiczną regionu. 

Infrastrukturę finansową na terenie miasta tworzą: Bank Depozytowo-Kredytowy S.A. 

Grupa PeKaO S.A., Bank Spółdzielczy, Bank Przemysłowo-Handlowy oraz Powszechna Kasa 
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Oszczędności, Bank Państwowy. Prowadzą one obsługę finansowo-kredytową jednostek 

gospodarczych i osób fizycznych. 

Poniżej przedstawiono główne firmy działające w poszczególnych obszarach 

rewitalizacji:  

Główne firmy działające na obszarze 1: 


 Przedsiębiorstwo C. K. Galicja Andrzej Wesołowski, ul. Mickiewicza 15 – prowadzi 

usługi gastronomiczne, w skład której wchodzi specjalność kuchni – 20 rodzajów 

pierogów. Firma świadczy także usługi cateringowe, organizuje bankiety i imprezy 

okolicznościowe,  

 CALTI Marek Warzocha, ul. Nowe Miasto 13 – prowadzi działalność w branży drzewno 

– meblarskiej. Proponuje zarówno meble stylowe, jak i w nowocześniejszych 

aranżacjach. 

 Spółdzielnia – G. S. – prowadzi działalność handlową i transportową. 

 

Główne firmy działające na obszarze 2: 


 PAKFOL Serafin Sp. Jawna, ul. Kilińskiego 4 – producent folii i worków foliowych – 

zajmuje się produkcją opakowań z folii polietylenowej,  

 Artfol Sp. jawna, ul. Sokołowska 28 – istnieje na rynku tworzyw sztucznych, obecnie 

zatrudnia 12 osób, posiada folie opakowaniowe,  

 Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „KOLTEX” Krzysztof Mitura, 

ul. Sokołowska 28 – zatrudnia 31 osób z branży tworzyw sztucznych (tkaniny 

polipropylenowe, nici polipropylenowe oraz pasy tapicerskie),  

 Zakład Uboju – Przetwórstwo Mięsne „KARKUT”, ul. Piłsudskiego 76 – działa w branży 

mięsnej. Zatrudnia 15 osób,  

 Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „KARP” Sp. z o. o.  

w Kolbuszowej, ul. Wolska 21 – oferuje karpia konsumpcyjnego, a także materiał 

obsadowy na stawy, materiał zarybieniowy na zarybianie wód otwartych,  

 Firma Handlowo – Usługowa „AN – MAR” Andrzej Fryc, ul. Piłsudskiego 12/25 – działa 

na rynku odzieżowym w zakresie galanterii męskiej,  

 „ANIA” s. c. Maria i Zygmunt Wilk, ul. Prof. Żytkowskiego 4 – zatrudnia ok. 20 0sób. 

Zajmuje się produkcją sprzedażą odzieży niemowlęcej i dziecięcej,  
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 Zakład Krawiecki „LENA” Bronisław Lenart, ul. Obrońców Pokoju 98 – zatrudnia 6 osób 

i posiada szeroki asortyment odzieży dziecięcej oraz sportowej dla zróżnicowanej grupy 

odbiorców.  

 Firma Krawiecka „SYLWIA” s. c. Kosiorowscy Jerzy i Grażyna, ul. Krakowska 41 – firma 

zatrudnia 9 osób. Posiada bogatą ofertę ubranek dla dzieci,  

 Zakład Produkcyjno – Handlowy „HANKA”, ul. Jana Pawła II – zatrudnia 3 osoby. Firma 

oferuje spodnie.  

 Komandor – Rzeszów Jerzy Kotula, ul. Wolska 21 – wykonuje zabudowy wnęk  

z drzwiami przesuwanym i garderoby. W Kolbuszowej firma posiada zakład 

produkcyjny, 

 G. B. System Grzegorz Bajor, ul. Piłsudskiego 39 – produkuje schody z drewna litego, 

posiada fronty do szafek kuchennych i łazienkowych,  

 Firma ANTYKI Czyżewski Krzysztof, ul. Jana Pawła II 8 – oferuje sprzedaż renowację 

mebli antycznych,  

 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Produkcja Usługi Handel Wyrobami z Drewna 

Marcin Ród, ul. Krakowska 57a/6 – prowadzi działalność w branży drzewno – 

meblarskiej i w swojej ofercie posiada szeroki wybór mebli ogrodowych i galanterii 

drewnianej,  

 Firma „WIKLINA” Mieczysław Burek, ul. Jana Pawła II 8 – w swojej ofercie posiada 

ciekawe meble wiklinowe,  

 Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „ALPOL”, ul. Jana Pawła II 8 – posiada ofertę 

produktów drzewno – meblarskich, w skład której wchodzą regały piekarnicze  

i warzywne oraz meble sklepowe.  

 

Główne firmy działające na obszarze 3: 


 Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów SOLBET - KOLBUSZOWA S.A., ul. Kolejowa 10– 

zajmuje się produkcją i handlem materiałami budowlanymi, zatrudnia ok. 270 osób, 

 Zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego ORZECH sp. z o.o., ul. Rzeszowska 7 - 

przedmiotem działalności Spółki jest produkcja przetworów ze świeżych owoców  

i warzyw. Zakład specjalizuje się w produkcji szerokiej gamy: sałatek, dżemów, powideł, 

marmolad, pieczarek, papryk, ogórków oraz wielu innych przetworów, łącznie  

w asortymencie firma oferuje 80 pozycji przetworów owocowo- warzywnych,  
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 Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „OREX” Sp. z o.o., ul. Handlowa 3 – jest jedną 

z największych hurtowni w powiecie. Obecnie zatrudnia 60 osób. Swoim klientom 

oferuje szeroki asortyment artykułów spożywczych i alkoholowych,  

 Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu „SAMOPOMOC CHŁOPSKA” w Kolbuszowej,  

ul. Rzeszowska 28 – rozpoczęła działalność już w 1947 r. i obecnie zatrudnia 174 osoby. 

Spółdzielnia jest producentem wysokiej jakości pieczywa podstawowego 

i cukierniczego. Świadczy także usługi gastronomiczne, które reprezentuje Restauracja 

„KROKODYL”. „SAMOPOMOC CHŁOPSKA” prowadzi także handel detaliczny – 

prowadzi 27 sklepów,  

 Zakład Uboju i Przetwórstwa Mięsnego „RADIKAL”, ul. Tarnobrzeska 21 – jest jednym  

z największych zakładów uboju i przetwórstwa mięsnego w powiecie. Firma zatrudnia 

29 osób. W swojej ofercie posiada szeroki asortyment wędlin i kiełbas,  

 Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe MARGO s. c., ul. Handlowa 2 – 

zatrudnia 14 osób. Posiada bogatą ofertę odzieży dziecięcej i młodzieżowej,  

 DELTA Sp. jawna Skowroński & Skowroński, ul. Tarnobrzeska 181 – prowadzi 

działalność w branży tworzyw sztucznych, posiada też zezwolenie na recycling 

odpadów foliowych. Zatrudnia obecnie 13 osób,  

 Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „SAMBA” s. c. J. Sitko,  

A. Procak, ul. Towarowa 3a – prowadzi działalność na rynku tworzyw sztucznych  

i usługową granulację odpadów foliowych. Zatrudnia obecnie 5 osób,  

 Przedsiębiorstwo handlowo-doradcze FIN BRAMMER – jest dostawcą części 

zamiennych dla przemysłu na potrzeby produkcji, remontów i utrzymania ruchu. 

Specjalizuje się w dostawie hydraulicznych i mechanicznych elementów przeniesienia 

napędu, logistyce dostaw oraz informatyzacji procesów związanych z zakupami, 

gospodarką remontową i magazynową,  

 Przedsiębiorstwo handlowe Fin Sp. z o.o. - jest firmą handlową. Jej główna działalność 

to import i eksport towarów oraz materiałów trudno dostępnych. FIN Sp. z o.o. 

specjalizuje się w dostawach dla przemysłu lotniczego i zbrojeniowego.  

 KFM Furniture - Fabryka Mebli – prowadzi działalność z zakresu produkcji mebli. 

 

 Porównując liczbę podmiotów gospodarczych w mieście Kolbuszowa do liczby 

podmiotów w województwie podkarpackim, stwierdzić można lepszą sytuację w mieście do tej 

w  województwie.  Wskaźnik liczby czynnie zrejestrowanych podmiotów gospodarki 

narodowej na 100 osób wynosi w województwie 6,7, natomiast w mieście Kolbuszowa 9,89. 
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Ogółem w mieście, wg. stanu na koniec 2006 roku zrejestrowanych było 911 podmiotów 

gospodarczych. 

  Użytki rolne zajmują 11 582 ha powierzchni ogólnej gminy. Stanowi to 67,9% 

powierzchni gminy. Są to przede wszystkim grunty orne na glebach IV, V i VI klasy 

bonitacyjnej oraz łąki i pastwiska. W użytkowaniu indywidualnych gospodarstw rolnych 

znajduje się około 94% użytków rolnych. Lasy i grunty leśne zajmują 3 832 ha (22,5% 

powierzchni ogólnej gminy). Są to lasy o zdecydowanej przewadze drzew iglastych. Około 

22,3% lasów jest własnością gospodarstw indywidualnych. Wskaźnik lesistości w gminie jest 

niski i wynosi 21,8%. Wody zajmują 302 ha powierzchni ogólnej gminy (1,8%). Obszar powiatu 

i gminy pokrywa płaszcz utworów czwartorzędowych. Są to głównie gliny, piaski, żwiry czy iły 

oraz aluwia rzeczne. Największą powierzchnię zajmują gleby wytwarzane z piasków 

całkowitych, słabo gliniastych i gliniastych, gleby darniowo - bielicowe o dużym stopniu 

zbielicowania, żwirowe, piaskowe, gliniaste i sapy - gleby podmokłe i zimne, zajęte przede 

wszystkim pod łąki i pastwiska. Lepsze gleby tj. piaski gliniaste, naglinowe, bielice lekkie, 

średnie i ciężkie (gliny) występują lokalnie i stanowią niewielki procent terenów rolnych. 

Rolnicza jakość  gleb jest zróżnicowana. Przeważają grunty orne średniej jakości. 

 

Wykres 2 Struktura gospodarstw rolnych według powierzchni 

 

 Analiza kondycji gospodarstw rolnych na terenie Miasta i Gminy Kolbuszowa wykazuje 

duże ich rozdrobnienie i niską dochodowość prowadzonej produkcji. Uprawy polowe w gminie 

Kolbuszowa opierają się na roślinach zbożowych i okopowych. Zboża zajmują 61% powierzchni 
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zasiewów, a okopowe 25%. W zakresie produkcji zwierzęcej dominuje chów trzody chlewnej  

i bydła. 

Kolbuszowa jako jedna z nielicznych gmin województwa podkarpackiego przeznacza środki 

finansowe na rolnictwo przeznaczając dużą kwotę na meliorację gruntów. 

 

2.3 Identyfikacja problemów strefa gospodarcza: 

 

 duże bezrobocie, szczególnie wśród osób młodych, 

 niski poziom wykształcenia oraz kwalifikacji osób bezrobotnych, 

 niewielka ilość zakładów pracy, 

 niewystarczająca baza turystyczna. 
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3. Strefa społeczna 

 

3.1 Struktura demograficzna i społeczna 

 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego z 30 czerwca 2007 roku miasto 

Kolbuszowa zamieszkiwało 9295 mieszkańców z czego 48,2% stanowili mężczyźni (4489),  

a 51,8% kobiety (4806). Ludność bezpośredniego obszaru rewitalizacji stanowi 37,8% ludności 

obszaru Gminy Kolbuszowa (24560). 

W latach 2000-2009 w mieście Kolbuszowa nastąpił niewielki, jednak stały wzrost liczby 

ludności. W roku 2000 miejscowość zamieszkiwało 9019 osób. W roku 2005 w Kolbuszowej 

było już 9272 mieszkańców. W analizowanym okresie, tj. latach 2000-2007 liczba osób  

w mieście wzrosła o 276. Poniżej zaprezentowano trendy demograficzne w mieście 

Kolbuszowa. 

 

Wykres 3 Liczba mieszkańców Kolbuszowej w latach 2000-2007 

 
Źródło: GUS 

 

W miejscowości w ostatnim okresie widoczny jest wyraźny, dodatni przyrost naturalny. W 2007 roku 

odnotowano 105 urodzeń, wobec 48 zgonów, co przekłada się na przyrost rzędu 57 osób. W roku 2000 

dodatni przyrost naturalny wyniósł 64 osoby, a pięć lat później 24 osoby. W badanym okresie lat 2000-

2007 zanotowano łączny dodatni przyrost naturalny na poziomie 145 osób. Poniższa tabela pokazuje 

zgony i urodzenia w Kolbuszowej. 
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Tabela 9 Przyrost naturalny w mieście w latach 2000-2007 

 ROK 2000 ROK 2005 ROK 2007 

Urodzenia 113 76 105 

w tym kobiet 63 31 47 

Zgony 49 52 48 

w tym kobiet 23 21 27 

Przyrost naturalny 64 24 57 

Źródło: GUS 

 

Największy odsetek ludności Kolbuszowej stanowią osoby z przedziału wiekowego 20-24 lat – 912 osób. 

Liczebność tej grupy, osób w wieku produkcyjnym, jest dużym plusem i stanowi o potencjale ludności 

miasta. Kolejne grupy według wielkości to ludność z przedziału 25-29 - 866 osób oraz 50-54 – 744 

mieszkańców miasta. Osoby najstarsze, powyżej siedemdziesiątego roku życia stanowią 6,1% (570 osób).  

Jest to zdecydowanie pozytywny fakt zważywszy na ogólnopolski trend starzenia się społeczeństwa. 

Poniżej zaprezentowano ludność miasta Kolbuszowa w rozbiciu na grupy. 

Tabela 10 Ludność miasta Kolbuszowa w przedziałach wiekowych 

 Mężczyźni Kobiety  Ogółem 

0-4 243 208 451 

5-9 215 241 456 

10-14 277 283 560 

15-19 360 346 706 

20-24 458 454 912 

25-29 437 429 866 

30-34 359 347 706 

35-39 276 312 588 

40-44 296 284 580 

45-49 328 394 722 

50-54 342 402 744 

55-59 314 320 634 

60-64 181 225 406 

65-69 140 141 281 

70+ 214 356 570 

Źródło: GUS 

 

Największą grupę wśród osób zamieszkujących w mieście stanowią mieszkańcy w wieku produkcyjnym, 

których jest 6230 osób. Druga pod względem liczebności jest grupa osób w wieku przedprodukcyjnym – 
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1876, najmniejsza jest grupa osób w wieku poprodukcyjnym, jest ich 1076. Poniżej zaprezentowano 

liczbę osób Kolbuszowej z podziałem na płeć oraz w ujęciu procentowym grup. 

 

Tabela 11 Ludność Kolbuszowej w ujęciu produkcyjnym 

 Ogółem Mężczyźni Kobiety 

Przedprodukcyjnym 1876 940 936 

Produkcyjnym 6230 3146 3084 

Poprodukcyjnym 1076 354 722 

Źródło: GUS 

 

Wykres 4 Ludność w ujęciu procentowym 

 

Źródło: GUS 

 

W mieście w całym badanym okresie zauważalne jest ujemne saldo migracji. W 2007 roku wyniosło ono 

-39 osób. W owym roku w mieście zameldowało się 125 osób, natomiast wymeldowało 164. W roku 2000 

saldo wyniosło -18 osób, natomiast w 2005 -1. Łącznie w omawianych latach z miasta wymeldowało się  

o 58 więcej osób niż zameldowało. Poniższy wykres prezentuje ten trend. 
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Wykres 5 Migracje w Kolbuszowej w latach 2000-2007 

 
Źródło: GUS 

 

 Przyrost rzeczywisty, na który składa się przyrost naturalny oraz saldo migracji wyniósł w 2007 

roku w mieście +18 osób. Fakt ten stanowi pozytywny aspekt, w odskoczni do sytuacji wielu gmin gdzie 

notowany jest ujemny przyrost spowodowany migracjami młodych osób do miast oraz starzeniem się 

społeczeństwa. 

 

Wykształcenie w mieście Kolbuszowa 

Najbardziej aktualne dane traktujące o wykształceniu mieszkańców Kolbuszowej pochodzą z 2002 roku. 

Poniżej zaprezentowano informacje z Spisu Powszechnego. 

 

Wykres 6 Ludność Kolbuszowej wg wykształcenia i płci 

Poziom wykształcenia Ogółem Mężczyźni Kobiety 

Wyższe 914 407 507 

Policealne 491 116 375 

Średnie razem 2647 1232 1415 

Średnie ogólnokształcące 902 281 621 

Średnie zawodowe 1745 951 794 

Zasadnicze zawodowe 1531 942 589 

Podstawowe ukończone 1712 836 876 

Podstawowe nieukończone i bez 

wykształcenia 

207 102 105 

Źródło: GUS 
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Wśród mieszkańców miasta Kolbuszowa największy odsetek stanowią osoby legitymujące się średnim 

wykształceniem – 2647. Następną w kolejności grupę stanowią osoby z wykształceniem podstawowym 

ukończonym – 1712, trzecia grupa to wykształcenie zasadnicze zawodowe – 1531. Poniżej zaprezentowano 

wykształcenie ludności miasta w ujęciu procentowym. 

 

Wykres 7 Wykształcenie ludności Kolbuszowej w ujęciu procentowy 

 

Źródło: GUS 

Przestępczość na obszarze rewitalizacji 

Na terenie Miasta i Gminy Kolbuszowa w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2006 roku 

odnotowano 404 przestępstwa, w tym 205 przestępstw o charakterze kryminalnym,  

15 przestępstw gospodarczych i 154 przestępstwa drogowe. W tabeli poniżej wyszczególnione 

rodzaje interwencji policji z Powiatowej Komendy Policji w Kolbuszowej na terenie powiatu 

oraz główne rodzaje przestępstw. Szacuje się, że około 20% ze zdarzeń miało miejsce w Mieście 

Kolbuszowa. 



45 

 

 

Tabela 12 Interwencje policji w Kolbuszowej 

Wyszczególnienie 2004 2005 2006 

Interwencje policji 490 292 404 713 404 320 

Osoby zatrzymane 5 870 6 509 7870 

Osadzeni w izbach 

wytrzeźwień 

1 471 1 710 1 832 

Tymczasowo 

aresztowanie 

517 466 531 

Dozory policyjne 841 676 724 

Wypadki drogowe 2 31o 2 067 2 037 

- ranni 2 998 2 685 2 738 

- zabici 238 244 225 

Nietrzeźwi 

kierowcy 

10 985 9 059 9 207 

 

Niepokojącym zjawiskiem w Mieście Kolbuszowa jest liczba i skutki wypadków drogowych.  

W 2006r. wskaźnik ilości ofiar śmiertelnych w przeliczeniu na 100 wypadków, w skali 

województwa wyniósł 11,7 (w Polsce – 11,2). Wskaźnik ten w powiecie kolbuszowskim osiągnął 

znacznie wyższy poziom - 20,69. Zdecydowana większość wypadków miała miejsce w obszarze 

zabudowanym, na prostym odcinku dróg jednopasmowych, dwukierunkowych w dobrych 

warunkach atmosferycznych. Najwięcej wypadków zanotowano z powodu zderzenia się 

pojazdów w ruchu i potrącenia osób pieszych. Wśród przyczyn wypadków drogowych 

spowodowanych przez kierujących pojazdami dominowały nie dostosowanie prędkości do 

warunków ruchu oraz nie udzielenie pierwszeństwa przejazdu. Natomiast do podstawowych 

przyczyn wypadków drogowych spowodowanych przez pieszych należały nieostrożne wejście 

przed jadącym pojazdem oraz nieostrożne wejście na jezdnię zza pojazdu, przeszkody. 

Analizując liczbę przestępstw w samym mieście Kolbuszowa wg. stanu na koniec 2006 roku 

stwierdzić można wysoki, bo 20,9 wskaźnik przestępstw na 1 tys. ludności miasta. Wskaźnik 

dla województwa podkarpackiego jest niższy i wynosi 19,7.  W 2006 roku w mieście popełniono 

ogółem 185 przestępstw. 
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3.2 Grupy społeczne wymagające wsparcia w ramach programu 

rewitalizacji 

 W poniższej tabeli przedstawiono rodzaje świadczeń udzielanych przez Miejsko-

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej. Najwięcej rodzin w mieście korzysta z 

pomocy w wyniku problemu bezrobocia, kolejną grupą problemów jest niepełnosprawność 

oraz pomoc dla rodzin niepełnych. 

Tabela 13 Pomoc społeczna w mieście Kolbuszowa 

Przyczyny udzielania pomocy Liczba rodzin 

(ilość) 

Liczba osób w 

rodzinach(ilość) 

Bezrobocie 111 476 

Długotrwała lub ciężka choroba 48 172 

Niepełnosprawność 62 220 

Alkoholizm 8 30 

Trudność w przystosowaniu do życia po 

opuszczeniu zakładu karnego 

2 6 

Przemoc w rodzinie 3 16 

Zdarzenia losowe 0 0 

Rodzina niepełna 52 167 

Rodziny wielodzietne 28 198 

 

3.3 Dochody gospodarstw domowych 

 Brak danych o dochodach gospodarstw domowych w mieście Kolbuszowa oraz  

w Gminie. Pewne tendencje można zarysować jedynie na przykładzie dochodów w powiecie 

kolbuszowskim.  Na koniec 2007 roku w powiecie przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 

wynosi 2 161,39zł. Stanowi to 75,4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w relacji 

do średniej krajowej. 

3.4 Organizacje pozarządowe 

 Mieście Kolbuszowa prężnie działają liczne organizacje społeczne, realizujące swoje 

zadania statutowe, przyczyniające się tym samym do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego  

w regionie. Najważniejsze organizacje pożytku publicznego wykonujące zadania ustawowe 

wraz z podziałem na obszary rewitalizacji zostały przedstawione poniżej. 
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Organizacje pozarządowe mające siedzibę na obszarze 1:  

 Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego „Nil”. 

 

Organizacje pozarządowe mające siedzibę  na obszarze 2: 

 Polskie Komitet Pomocy Społecznej, 

 Kolbuszowski Klub Sportowy „Kolbuszowianka”, 

 Fundacja na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu 

 AKS „Kolbuszowianka – Oldboys” 

 Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka”, 

 Uczniowski Klub Sportowy „Milenium”, 

 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „Nil”, 

 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawny, 

 Lokalna Grupa Działania Siedlisko. 

 

Organizacje pozarządowe mające siedzibę  na obszarze 3: 

 Regionalne Towarzystwo Kultury im. J. M. Goslara  

 Fundacja na Rzecz Rozwoju Oświaty, Szkolnictwa Wyższego i Kultury w Powiecie 

Kolbuszowskim. 

 Największą organizacją pozarządową na terenie Powiatu Kolbuszowskiego jest 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „Nil”. Stowarzyszenie swoją 

działalność rozpoczęło na początku 2004 roku. Jej głównym celem jest pobudzenie rozwoju 

gospodarczego i społecznego powiatu kolbuszowskiego. Do głównych zadań statutowych 

organizacji należy:  

 wspieranie przedsiębiorczości i inicjatyw gospodarczych,  

 podnoszenie wiedzy społeczno-ekonomicznej społeczeństwa,  

 przeciwdziałanie bezrobociu,  

 rozwój społeczeństwa obywatelskiego,  

 wspieranie oświaty, edukacji i wychowania,  

 ochrona praw człowieka.  

W ramach działań na rzecz wspierania przedsiębiorczości Stowarzyszenie „NIL" koncentruje 

się na pomocy małym i średnim przedsiębiorstwom w ich rozwoju i wzroście ich 

konkurencyjności poprzez ułatwianie dostępu do regionalnych, krajowych i europejskich 
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programów skierowanych na pobudzenie rozwoju gospodarczego oraz pozyskania 

dodatkowych źródeł finansowania z funduszy polskich i europejskich. 

Obok instytucji pozarządowych w mieście Kolbuszowa funkcjonują instytucje publiczne, które 

mają duży wpływ na wyznaczenie priorytetów odnowy tkanki urbanistycznej miasta. Poniżej 

przedstawiono te instytucje. 

Instytucje publiczne znajdujące się na obszarze 1: 


 Zakład Usług Komunalnych – ul. Piekarska 11,  

 Zakład Ciepłownictwa i Administracji Zasobem Komunalnym i Mieszkaniowym w 

Kolbuszowej – ul. Piekarska 11,  

 Kościół p. w. Wszystkich Świętych,  

 Miejska i Państwowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej, Oddział w Kolbuszowej –  

ul. Narutowicza 5  

 Komenda Powiatowa Policji w Kolbuszowej – Plac Wolności 1,  

 Przedszkole Nr 1, ul. Narutowicza 1  

 

Instytucje publiczne znajdujące się na obszarze 2: 


 Urząd Miasta i Gminy – ul. Obrońców Pokoju 21  

 Powiatowy Urząd Pracy – ul. Piłsudskiego 59 a,  

 Zakład Wodno – Kanalizacyjny – Piłsudskiego 111 a,  

 Miejska i Państwowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej, w ramach której funkcjonują 

następujące komórki:  

o czytelnia,  

o oddział dla dzieci,  

o czytelnia internetowa,  

o Powiatowy Punkt informacji Europejskiej,  

o Wypożyczalnia Książki Mówionej,  

o Księgarnia PEGAZ,  

 Przedszkole Nr 2, ul. Obrońców Pokoju 11,  

 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. K. K. Baczyńskiego, ul. Obrońców Pokoju 46,  

 Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II, ul. Obrońców Pokoju 46,  

 Fundacja na rzecz Kultury i Sportu, ul. Wolska 2,  
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 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Obrońców Pokoju 21a,  

 Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Kolbuszowej,  

 Przychodnia Rejonowa Nr 1 i Specjalistyczna w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 74a, 

 Zakład Opiekuńczo – Leczniczy, ul. Obrońców Pokoju 74,  

 Liceum ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Kolbuszowej, ul. Jana Pawła II 8,  

 Zespół Szkół Zawodowych w Kolbuszowej ul. Janka Bytnara 2.  

 

Instytucje publiczne znajdujące się na obszarze 3: 

 

 Muzeum Kultury Ludowej – ul. Kościuszki 2,  

 Regionalne Towarzystwo Kultury im. J. M. Goslara - ul. Kościuszki 2,  

 Przedszkole Nr 3, ul. Kolejowa 1,  

 Gimnazjum Nr 1 im. 11 Listopada, ul. Kościuszki 1,  

 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. H. Sienkiewicza, ul. Kościuszki 1,  

 Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej, ul. Kolejowa 2,  

 Przychodnia Rejonowa Nr 2 w Kolbuszowej, ul. Tyszkiewiczów 6. 

 

3.5 Identyfikacja problemów strefa społeczna. 

 niedostateczna ilość środków na zadania własne i zlecone pomocy społecznej, 

 konieczność rozwinięcia oferty spędzania wolnego czasu, 

 wysoki poziom przestępstw na obszarze objętym rewitalizacją, 

 niskie poczucie bezpieczeństwa mieszkańców miasta. 
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4. Tabela z podstawowymi danymi statystycznymi dotyczącymi ww. sektorów. 

 

Tabela 14 Podstawowe dane statystyczne 

Powierzchnia miasta 794 ha 

Długość czynnej sieci wodociągowej 36,7 km 

Długość czynnej sieci kanalizacji 30,0 km 

Długość czynnej sieci gazowej 112,38 km 

Odbiorcy energii elektrycznej 3,5 tyś. 

Liczba ludności 9442 

Podmioty gospodarcze 911 

Liczba osób korzystających z pomocy 

społecznej 
315 

Liczba przestępstw 185 

Liczba osób z wykształceniem wyższym 914 

Liczba osób w wieku produkcyjnym 6230 

 

5. Analiza SWOT 

 

Analiza SWOT jest jedną z najpopularniejszych heurystycznych technik analitycznych, 

służących do porządkowania informacji. Technika ta jest stosowana we wszystkich obszarach 

planowania strategicznego jako uniwersalne narzędzie pierwszego etapu analizy strategicznej. 

Technika analityczna SWOT polega na posegregowaniu posiadanej informacji o danej sprawie 

na cztery grupy (cztery kategorie czynników strategicznych): 

- S (Strengths) – mocne strony: wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę analizowanego 

obszaru,  

- W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę analizowanego 

obszaru,  

- O (Opportunities) – szanse: wszystko to co stwarza dla analizowanego obszaru szansę 

korzystnej zmiany, 

- T (Threats) – zagrożenia: wszystko to co stwarza dla analizowanego obszaru 

niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej. 
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Informacja, która nie może być poprawnie zakwalifikowana do żadne z wymienionych grup, 

jest w dalszej analizie pomijana jako nieistotna strategicznie. Informacja strategiczna, 

posegregowana według opisanych kryteriów na cztery grupy, jest następnie zapisywana  

w czterodzielnej macierzy strategicznej, w której lewa połowa zawiera dwie kategorie 

czynników pozytywnych, a prawa - dwie kategorie czynników negatywnych. 

Mocne strony Słabe strony 

Oczyszczalnia ścieków z niewykorzystanymi 

mocami przerobowymi 
Degradacja tkanki urbanistycznej miasta, 

Wysoki poziom zwodociągowania, Zły stan sieci kanalizacji oraz odpływowej, 

Wysoki poziom i jakość gazyfikacji, 
Niewystarczający stan infrastruktury 

komunikacyjne i towarzyszącej, 

Korzystne położenie komunikacyjne, Wysokie bezrobocie, 

Dobry dostęp do sieci teleinformatycznej, 
Niewystarczające wykształcenie osób 

poszukujących pracy, 

Relatywni niskie ceny gruntów i kosztów 

produkcji, 
Niewystarczająca baza turystyczna, 

Zróżnicowana struktura podmiotów 

gospodarczych, 

Wysoka przestępczość oraz niski poziom 

poczucia bezpieczeństwa wśród 

mieszkańców. 

Istniejące potencjalne tereny pod inwestycje,  

Dynamiczny rozwój małych przedsiębiorstw,  

Dobry stan środowiska naturalnego,  

Aktywna działalność organizacji społecznych 

i klubów sportowych, 
 

Aktywnie działająca OSP.  

 

Szanse Zagrożenia 

Pozyskiwanie sponsorów zewnętrznych i 

wewnętrznych, 

Brak środków finansowych umożliwiających 

realizację planowych inwestycji, 

Poprawa stanu infrastruktury technicznej, Mała ilość inwestorów zewnętrznych, 

Poprawa stanu infrastruktury turystycznej i 

rekreacyjnej, 
Starzenie się społeczeństwa, 

Aktywność gospodarcza i społeczna Wysokie bezrobocie, 
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mieszkańców, a zwłaszcza ludzi młodych, 

Rozwój przedsiębiorczości oraz sektora usług, Problemy społeczne (przestępczość, ubóstwo) 

Pozyskiwanie środków z funduszy 

strukturalnych Unii Europejskiej, 
 

Współpraca międzygminna i zagraniczna.  
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II. Nawiązanie do strategicznych dokumentów dotyczących rozwoju 

przestrzenno-społeczno-gospodarczego, terenu, który ma zostad poddany 

rewitalizacji. 
 

 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Kolbuszowa jest dokumentem programowym, 

który integruje potrzeby społeczności obszaru rewitalizacji w zakresie ładu kulturowo-

ekologicznego, społecznego oraz gospodarczo-infrastrukturalnego. W swoich założeniach 

bazuje na dokumentach i programach planistycznych będących podstawą lokalnej i regionalnej 

polityki rozwoju. Zgodność LPR z innymi strategicznymi dokumentami planistycznymi jest 

warunkiem koniecznym jego skutecznej realizacji. 

1. Strategia Rozwoju Województwa podkarpackiego na lata 2007 – 2020 oraz 

Regionalny Program Operacyjny 

20 października 2006 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego przyjął Strategię rozwoju 

województwa podkarpackiego na lata 2007-2020. Strategia jest kluczowym dokumentem 

programowania rozwoju województwa do roku 2020. Okres obowiązywania Strategii obejmuje 

dwie kolejne perspektywy finansowe UE. Przyjęta Strategia realizowana będzie przede 

wszystkim poprzez Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 

2007-2013. Część projekcyjna Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-

2020 jest zgodna z założeniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, ze 

Strategią Rozwoju Kraju 2007-2015 oraz Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 

które uwzględniają zapisy nadrzędnego dokumentu programowego Unii Europejskiej,  

tj. Strategicznych Wytycznych Wspólnoty. 

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

służące podnoszeniu konkurencyjności regionu oraz przełamywaniu istniejących jeszcze 

strukturalnych problemów gospodarczych i społecznych. 

Celem strategicznym dokumentu 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". 

Strategia formułuje także wizję rozwoju województwa podkarpackiego, która brzmi 

„Województwo podkarpackie powinno stać się obszarem zrównoważonego rozwoju, 
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integrującym cele społeczne, ekologiczne i gospodarcze oraz zapewniającym możliwości 

realizacji potrzeb społeczeństwa i osiąganie wysokiego standardu życia”. 

Ramy Strategii wyznacza 8 głównych obszarów strategicznych, tj.: 

 Gospodarka regionu – Cel strategiczny: Tworzenie warunków do wzrostu 

konkurencyjności gospodarki poprzez rozwijanie przedsiębiorczości, zwiększanie jej 

innowacyjności oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu. 

 Infrastruktura techniczna – Cel strategiczny: Poprawa dostępności komunikacyjnej  

i infrastruktury technicznej województwa. 

 Obszary wiejskie i rolnictwo – Cel strategiczny: Wielofunkcyjny rozwój obszarów 

wiejskich sprzyjający powstawaniu rentownych gospodarstw rolnych oraz kreowaniu 

pozarolniczych źródeł dochodów. 

 Ochrona środowiska – Cel strategiczny: Poprawa jakości środowiska oraz zachowanie  

i ochrona zasobów przyrodniczych i wartości krajobrazowych. 

 Kapitał społeczny – Cel strategiczny: Wszechstronny rozwój kapitału społecznego, 

umożliwiający pełne wykorzystanie potencjału i możliwości rozwoju osobistego 

mieszkańców regionu. 

 Współpraca międzynarodowa – Cel strategiczny: Wspieranie rozwoju gospodarczego 

regionu, wykorzystanie potencjału turystycznego i dziedzictwa kulturowego oraz 

ochrona wartości przyrodniczo – krajobrazowych. 

 Ochrona zdrowia – Cel strategiczny: Bezpieczeństwo zdrowotne ludności. 

 Zabezpieczenie społeczne – Cel strategiczny: Integracja działań w zakresie pomocy 

społecznej. 

Strategia na lata 2007-2020 wyznacza kierunki polityki regionalnej dla różnych poziomów 

administracji samorządowej oraz partnerów społecznych i gospodarczych, którzy sięgać będą 

po ten dokument w poszukiwaniu konkretnych i precyzyjnych zapisów pomocnych w procesie 

decyzyjnym, dotyczącym przede wszystkim wykorzystania finansowych środków publicznych. 

Nadrzędnym celem Strategii jest zapewnienie województwu podkarpackiemu partnerskiej  

i konkurencyjnej pozycji w Polsce i Europie, w oparciu o geograficzne położenie, potencjał 

demograficzny, tradycje przemysłowe, walory środowiskowe, historyczne i kulturowe. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 jest 

najważniejszym instrumentem polityki rozwoju regionu dla nowej perspektywy finansowej. 
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Celem nadrzędnym RPO WP jest wzrost krajowej i międzynarodowej konkurencyjności 

gospodarki oraz poprawa dostępności przestrzennej Podkarpacia. Cel ten realizowany będzie 

poprzez zidentyfikowane osie priorytetowe określające podstawowe rozwiązania strategiczne 

na poziomie regionalnym. 

Program nawiązuje bezpośrednio do celów strategicznych, priorytetów i kierunków działań 

określonych w Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020. Koncentruje 

się na wybranej grupie działań, które są efektem procesu konsultacji z podmiotami  

i środowiskami zaangażowanymi w rozwój regionu. Jest dokumentem przedstawiającym  

w syntetycznej i skonkretyzowanej formie osie priorytetowe i kierunki działań przewidziane do 

realizacji w oparciu o finansowe wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Program jest zgodny z aktualnie obowiązującym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Podkarpackiego. 

Osie priorytetowe RPO WP odpowiadają obszarom interwencji przewidzianym do wsparcia  

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. RPO WP to dokument  

o charakterze operacyjnym, w którym określona została planowana alokacja środków  

z podziałem na poszczególne osie priorytetowe i kategorie interwencji. Ogólny charakter 

zapisów Programu rozwinięty został w tzw. Uszczegółowieniu RPO WP (Szczegółowy opis 

priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego), które stanowi kompendium wiedzy dla 

beneficjentów zainteresowanych pozyskaniem środków na dofinansowanie projektów. 

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007– 2013 

wyznaczono 8 osi priorytetowych: 

1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka; 

2. Infrastruktura techniczna; 

3. Społeczeństwo informacyjne; 

4. Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom; 

5. Infrastruktura publiczna; 

6. Turystyka i kultura; 

7. Spójność wewnątrzregionalna; 

8. Pomoc techniczna. 
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Szczegółowy opis priorytetów (Uszczegółowienie) Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, zwany dalej 

Uszczegółowieniem, jest dodatkowym dokumentem uzupełniającym zapisy Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (RPO WP). 

Uszczegółowienie składa się z dwóch części: pierwsza zawiera informacje na temat programu 

operacyjnego, natomiast druga stanowi opis działań realizowanych w ramach poszczególnych 

priorytetów. Niniejszy dokument ma stanowić kompendium wiedzy nt. moŜliwości i sposobu 

realizacji projektów. Zawarte w nim informacje powinny pomóc potencjalnym beneficjentom 

w przygotowaniu wniosku aplikacyjnego. 

Uszczegółowienie zawiera opis działań realizowanych w ramach osi priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego, grup potencjalnych beneficjentów oraz systemu 

wyboru i oceny projektów. 

Oś priorytetowa 7. Spójność wewnątrzregionalna     

W ramach osi wyodrębnione zostały trzy typy obszarów problemowych: 

 wymagające rewitalizacji miasta lub ich części, 

 obszary i obiekty zdegradowane m.in. w wyniku: upadku przemysłu, likwidacji 

Państwowych Gospodarstw Rolnych, jednostek wojskowych, czy zaniechania 

rozpoczętych inwestycji ze względu na przemiany społeczno-gospodarcze, 

 obszary zmarginalizowane gospodarczo charakteryzujące się niską skutecznością  

w przyciąganiu firm. 

Działanie 7.1 Rewitalizacja miast 

Działanie będzie realizowane poprzez projekty dotyczące m.in. : 

 przedsięwzięć na obszarach i w obiektach rewitalizowanych, w tym renowacji, 

rewaloryzacji, modernizacji, adaptacji i wyposażenia istniejącej zabudowy na cele 

gospodarcze, społeczne, edukacyjne, kulturowe, turystyczne, a także mieszkalne oraz 

poprawy estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej, 

 budowy i wyposażenia nowych obiektów, 

 systemów poprawy bezpieczeństwa publicznego oraz przedsięwzięć mających na celu 

walkę z przestępczością i patologiami społecznymi, 

 przedsięwzięć służących aktywizacji społeczności zamieszkujących obszary 

rewitalizowane oraz przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom społecznym, 
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 renowacji części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz renowacji  

i adaptacji na cele mieszkaniowe budynków istniejących stanowiących własność władz 

publicznych lub własność podmiotów działających w celach niezarobkowych, 

Typy beneficjentów: 

 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, 

 jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (W ramach tej 

kategorii mieści się również Skarb Państwa reprezentowany przez właściwe jednostki. 

Dopuszczalnym beneficjentem jest na przykład: Skarb Państwa – Komendant 

Wojewódzki/Powiatowy/Miejski Policji) , 

 szkoły wyższe, 

 organizacje pozarządowe, 

 kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków 

wyznaniowych, 

 spółdzielnie mieszkaniowe, 

 wspólnoty mieszkaniowe, 

 Towarzystwa Budownictwa Społecznego. 

Działanie 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 

Celem działania jest ożywienie społeczno – gospodarcze obszarów zdegradowanych. Realizacja 

założeń działania ma przyczynić się do rewitalizacji obszarów zdegradowanych poprzez 

nadanie im nowych funkcji społeczno-gospodarczych oraz odwrócenie niekorzystnej sytuacji. 

Realizowane będą przedsięwzięcia służące adaptacji do nowych funkcji obszarów i obiektów 

poprzemysłowych, popegeerowskich, powojskowych oraz takich, które są wynikiem 

zaniechania rozpoczętych inwestycji. Celem projektów rewitalizacyjnych będzie ożywienie 

społeczne i gospodarcze poprzez dostosowanie objętych nimi obszarów i obiektów do potrzeb 

gospodarczych, społecznych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych oraz mieszkalnych. 

2. Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Kolbuszowa 

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Kolbuszowa zawiera analizę problemów 

występujących w gminie i wskazuje działania naprawcze. 

 Najważniejszym celem planu jest zapewnienie społeczności lokalnej zrównoważonego 

rozwoju, który zapewni zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców i stworzy warunki 

umożliwiające poprawę życia oraz możliwie pełne wykorzystanie wszystkich atutów miasta  

i gminy.  
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Zadania przyjęte do realizacji do roku 2011 ujęte zostały w pięć głównych grup: 

1. Budowa i modernizacja dróg, 

2. Budowa sieci wodociągowej, 

3. Budowa sieci kanalizacyjnej, 

4. Ochrona środowiska, 

5. Inne 

 Lokalny Plan Rewitalizacji dla Miasta Kolbuszowa jest spójny w swych podstawowych 

zapisach z Planem Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Kolbuszowa. 

3. Studium uwarunkowao i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta  

i Gminy Kolbuszowa 

 Jest to dokument planistyczny, opracowany w oparciu o zapisy ustawy  

o zagospodarowaniu przestrzennym, określającym strategię przestrzennego rozwoju miasta. 

Według zapisów w/w Studium Miasto Kolbuszowa, jako ośrodek koncentracji usług  

i infrastruktury gospodarczej o znaczeniu ponadlokalnym i stabilnym procesie rozwoju, 

pozostanie jednym z miejskich ośrodków równoważenia rozwoju poza pasmami aktywności 

społeczno – gospodarczej o znaczeniu regionalnym.  

 W strategii tej przyjęto również wizję rozwoju miasta i gminy. Kolbuszowa stanie się 

gminą o: 

1. Ustabilizowanej sytuacji ekonomicznej, 

2. Zintegrowanej i zasobnej społeczności, 

3. Wyposażona w zmodernizowane i rozbudowane urządzenia i sieci infrastruktury 

technicznej, 

4. Zapewniająca wyższy od obecnego standard życia mieszkańców, 

5. Skutecznie chroniąca i promująca swoje środowisko naturalne, 

6. Posiadająca zaplecze rekreacyjno – turystyczne 

 

Cele i kierunki rozwoju Miasta i Gminy przedstawiają się następująco: 

1. Zapewnienie trwałych tendencji rozwojowych gospodarki Miasta i Gminy przez 

wspomaganie jej adaptacji do reguł gospodarki rynkowej oraz restrukturyzację 

rolnictwa, 
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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 orasz odpowiednia zabudowa 

infrastruktury technicznej oraz komunikacji, 

6. Poprawienie funkcjonowania układu komunikacyjnego w mieście i gminie,  

7. Doskonalenie  funkcjonalności struktury przestrzennej miasta i gminy oraz racjonalne 

jej przekształcenie w dostosowaniu do potrzeb dalszego rozwoju  

 

 Według studium tereny objęte rewitalizacją są obszarami zabudowanymi z wiodącą 

funkcją mieszkaniowo – usługową, centrotwórczą. 

 Wiele działań planowanych w ramach planu rewitalizacji stanowi realizację celów 

zawartych w studium uwarunkowań. Są to przede wszystkim działania eksponujące 

najwartościowsze obszary miasta i pojedyncze obiekty w celu rozwoju bazy gospodarczej  

i turystycznej miasta. Ponadto planuje się szereg działań zmierzających do poprawy stanu 

wyposażenia w infrastrukturę techniczną i poprawę funkcjonowania układu komunikacyjnego 

w mieście. 

4. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego  

Miasto Kolbuszowa posiada obowiązujący plan miejscowy dla obszaru centrum miasta, 

obejmujący rejon ulic Brata Alberta i Obrońców Pokoju, przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej  

|w Kolbuszowej Nr XXXVII/309/05 z dnia 29 czerwca 2005 r. 

 Plan Rewitalizacji dla Miasta Kolbuszowej przygotowany został w zgodzie z zapisami 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, ale został on poszerzony względem 

omawianego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Miasto Kolbuszowa nie 

posiada innych planów miejscowych. Rozpoczęty od centrum miasta plan rewitalizacji spójny  

z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może służyć za wyjściowy 

etap w planowaniu urbanistycznym przyległych części miasta. 
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III. Streszczenie nietechniczne oceny oddziaływania na środowisko. 

 Projektowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji inwestycje nie będą 

wywierać wpływu na pogorszenie warunków środowiska naturalnego. Inwestycje nie wpłyną 

negatywnie i nie będą oddziaływać na obszary „NATURA 2000” (nie występują na obszarze 

rewitalizacji). 

Na etapie realizacji inwestycji wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta 

Kolbuszowa nie przewiduje się nadzwyczajnych zagrożeń. Zgodnie z przeprowadzoną analizą 

strategiczną wpływu projektowanych inwestycji stwierdza się, że ich realizacja nie przyczyni 

się do trwałych zmian środowiska przyrodniczego jak również do zmiany lokalnego 

krajobrazu. Planowane inwestycje nie wpłyną na pogorszenie stanu środowiska, ani nie 

stworzą zagrożenia dla jego jakości. Oddziaływanie inwestycji na środowisko wystąpi tylko na 

etapie budowy i przebudowy. Będą to wpływy czasowe, związane z pogorszeniem warunków 

akustycznych i wzrostem zapylenia powietrza. Wpływy te będą całkowicie odwracalne, 

chwilowe – ograniczone wyłącznie do etapu prowadzonych prac modernizacyjnych. Aby 

zminimalizować negatywne oddziaływanie na środowisko i ludzi należy w trakcie realizacji 

planowanych inwestycji przestrzegać prawa budowlanego, przepisów BHP, oraz norm  

i przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie wokół budowy. 

 Przyjęte w programie rewitalizacji rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne oraz 

techniczne nie mają wpływu na istniejący drzewostan, wody powierzchniowe i podziemne, są 

zgodne z obowiązującymi przepisami i normami polskimi oraz wspólnotowymi. Realizacja 

projektów rewitalizacyjnych będzie zgodna z zapisami Ustawy z dnia 3 października 2008 r.  

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227). Ustawa ta 

przenosi kwestie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko ze stosownych 

dyrektyw do krajowego porządku prawnego. Najważniejszą dyrektywą regulującą aspekty 

oceny oddziaływania na środowisko jest Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego  

i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na 

środowisko (Dz. Urz. WE L 197 z 21.07.2001). Kwestie związane z postępowaniem OOŚ 

regulowane są także przez rozporządzenia, w tym Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie 

określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  

(Dz. U. 2004.257.2573 z późn. zm.). 
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IV. Założenia programu rewitalizacji. 

1. Okres programowania 2007-2013 i lata następne 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Kolbuszowa został zakreślony na lata 2009-2015. Jest to 

okres, w ramach którego, przewidziano dla Polski konkretne instrumenty finansowe za 

pomocą których można wspierać rozwój obszarów zdegradowanych.  

Wskazany okres programowania pozwala na szczegółowe określenie harmonogramu realizacji 

zadań ujętych w Programie oraz koszt ich realizacji. Projekty ujęte w dokumencie w większości 

mają charakter zadań wieloletnich, w części ich realizacja uzależniona jest od pozyskania 

dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, dlatego też uznano, że optymalnym okresem 

planowania jest okres 2009-2015. 

Dla okresu programowania opracowano szczegółowe dane o przedsięwzięciach Lokalnego 

Programu Rewitalizacji, pozwalające oszacować ich ogólne, szacunkowe koszty  

w poszczególnych latach realizacji 2009 – 2015. 

W związku z powyższym przyjęto następujące dwa podokresy programowania, które pozwolą 

optymalnie zaplanować i zrealizować projekty rewitalizacyjne: 

 lata 2009– 2011, 

 2012 – 2015. 

Na obecnym etapie nie można przewidzieć, jakie narzędzia dostępne będą w kolejnym okresie 

programowania Unii Europejskiej, dlatego też w ramach LPR na lata 2008 - 2013 należy 

stworzyć jak najszersze możliwości realizacji konkretnych zadań i projektów odnowy 

zdegradowanego obszaru. 

2. Zasięg terytorialny rewitalizowanego obszaru (wyznaczenie granic) i uzasadnienie 

 Na podstawie przeprowadzonej charakterystyki terenu rewitalizowanego -  

3 wydzielonych obszarów w miejscowości Kolbuszowa, można stwierdzić, iż czynnikiem 

kwalifikującym wskazane obszary do Lokalnego Programu Rewitalizacji jest stan przestrzeni 

publicznej. Przestrzeń publiczna to miejsca dostępne powszechnie i nieodpłatnie, jest to 

przestrzeń fizyczna, w której może znaleźć się każda jednostka społeczna. Przykładami 

przestrzeni publicznych są np. drogi i ulice, place miejskie, a także stale dostępne różne 

budowle i budynki stanowiące własność publiczną. Do przestrzeni publicznych można także 

zakwalifikować różne formy krajobrazu przyrodniczego stanowiące własność państwową lub 
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gminną np. stawy. Przestrzenie publiczne to także przestrzenie budynków użyteczności 

publicznej, jak np. pasaże centrów handlowych, hole kinowe, dworcowe, hale targowe, 

muzealne lub inne miejsca udostępniane publicznie przez właściciela lub zarządcę  

w określonym czasie (prywatne parkingi czy ogrodzone parki lub ogrody).  

W obszarze rewitalizacji szczególnie widoczne są: 

 zniszczenia lub braki związane z infrastrukturą ochrony środowiska,  

 zniszczenia infrastruktury towarzyszącej (drogi, chodniki, oświetlenie),  

 braki spowodowane długotrwałym niedoinwestowaniem i brakiem koncepcji funkcjonalnej 

wielu miejsc, głównie budynków, obiektów i miejsc pełniących funkcje o charakterze 

społecznym, kulturalnym, rekreacyjnym czy sportowym, 

 braki związane z rozwojem zasobów ludzkich. 

 

Wybór obszarów rewitalizacji to kluczowe zagadnienie, bowiem rewitalizacja to zawsze reakcja 

na wielopłaszczyznowy kryzys określonego obszaru i żyjących na nim ludzi.  

 

Aby dany obszar mógł być poddany rewitalizacji musi się charakteryzować przynajmniej 

jednym z poniższych negatywnych zjawisk:  

 

1. Wysokim poziomem ubóstwa i wykluczenia,  

2. Wysoką stopą długotrwałego bezrobocia,  

3. Niekorzystnymi trendami demograficznymi,  

4. Niskim poziomem wykształcenia, wyraźnym deficytem kwalifikacji i wysokim 

wskaźnikiem przerywania kształcenia,  

5. Wysokim poziomem przestępczości i wykroczeń,  

6. Szczególnie wysokim stopniem degradacji środowiska,  

7. Niskim wskaźnikiem prowadzenia działalności gospodarczej,  

8. Wysoką liczbą imigrantów, grup etnicznych i mniejszościowych lub uchodźców,  

9. Porównywalnie niskim poziomem wartości zasobu mieszkaniowego,  

10. Niskim poziomem wydajności energetycznej budynków.  

 

Niezwykle istotnym jest, by obszary cechowały się większą liczbą negatywnych zjawisk. 

Zapobiegnie to zbytniemu rozpraszaniu udzielanej pomocy, zaś dla zdegradowanych obszarów 

będzie to szansa na ożywienie wszystkich dziedzin życia, co jest zgodne z ideą rewitalizacji. 
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W wyniku przeprowadzonej analizy występowania niekorzystnych zjawisk wskazano za celowe 

wyznaczenie trzech lokalizacji jako terenów wskazanych do intensyfikacji działań 

rewitalizacyjnych. 

Obszar proponowany do rewitalizacji w Mieście Kolbuszowa zawiera się w trzech zespołach 

architektonicznych: 

a. Obszar nr 1 – obszar miejski – najstarszy teren miasta z centralnie położonym Placem 

Wolności, posiadającego zwartą substancję architektoniczną wymagającą uporządkowania. 

Dzielnica miasta wyznaczona do wdrożenia planu rewitalizacji mieści się w obrębie 

następujących ulic: Piekarska, Mickiewicza, Nowe Miasto, Parkowa i Targowa, Zielona, 

Narutowicza, część ul. Piłsudskiego, część ul. Obrońców Pokoju, Jana Pawła II, Kościuszki, Plac 

Wolności, Niecała, Janka Bytnara.  Na całym obszarze ustanowiono strefę pełnej ochrony 

konserwatorskiej, na której obowiązują przepisy szczególne o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami. Określono bezwzględny priorytet warunków konserwatorskich zapewniających 

zachowanie i rewaloryzację istniejącej struktury zabytkowej i historycznego założenia 

urbanistycznego.  

Podstawowym problemem na I obszarze rewitalizacji miasta Kolbuszowa w zakresie zagadnień 

architektonicznych jest ciągle powiększająca się degradacja stanu technicznego historycznej 

zabudowy najstarszej części miasta. Struktura własności budynków zlokalizowanych  

w centrum miasta jest rozproszona, co spowoduje trudności w zarządzaniu znajdującymi się tu 

budynkami.  

Pogarszający się stan techniczny przedwojennej zabudowy wynikający niejednokrotnie  

z zastosowanej technologii budowy oraz niskiej jakości materiałów budowlanych ma istotny 

wpływ na wysokość kosztów remontu (obiekty te podlegają opiece konserwatora zabytków), co 

przy  ograniczonych możliwościach finansowych właścicieli budynków skutkuje utrudnieniami 

w wykorzystaniu  naturalnych właściwości  tego miejsca. Pomimo trudności miejsce to stanowi 

centrum lokalne skupiające  w sobie funkcje kulturalne, rekreacyjne i reprezentacyjne. 

Kolejnym problemem mieszkańców jest sfera gospodarcza. Na przedmiotowym obszarze 

zauważalne jest to, iż na skutek problemów lokalowych podejmowanie działalności 

gospodarczej na tym terenie napotyka znaczące trudności. 

Zarówno lokalizacja, jak i struktura zabudowy w momencie tworzenia się tkanki miejskiej 

została dostosowana do potrzeb działalności handlowej i usługowej. Rozwój tego typu 

zabudowy jest znacznie ograniczony przez duże zagęszczenie budynków oraz brak wolnej 

przestrzeni pod inwestycje. 
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 Następnym, równie istotnym problemem I obszaru rewitalizacji jest niedostosowanie 

infrastruktury komunikacyjnej do istniejących potrzeb. Występują tu liczne problemy ze 

znalezieniem miejsc parkingowych poruszanie się środkami transportu jest utrudnione ze 

względu na małą  szerokość uliczek oraz ruch pieszy.  

Na obszarze tym występują także niekorzystne zjawiska o charakterze społecznym 

(alkoholizm, przestępczość) oraz zjawiska związane z degradacją substancji mieszkaniowej 

(wysoki udział budynków bez wodociągów do ogólnej liczny budynków mieszkalnych, a także 

budynków wybudowanych przed rokiem 1989).  

Obszar charakteryzuje się porównywalnie niskim poziomem wartości zasobu mieszkaniowego, 

niskim wskaźnikiem prowadzenia działalności gospodarczej, wysokim poziomem ubóstwa  

i wykluczenia, wysoką stopą długotrwałego bezrobocia oraz wysokim poziomem 

przestępczości i wykroczeń. 

Na terenie rewitalizowanym ustala się obowiązek:  

 zachowania obiektów zabytkowych i muru ogrodzeniowego wraz z dzwonnicą  

w zespole kościelnym,  

 zachowania istniejącego charakteru zabudowy w zakresie układów i gabarytów,  

 zachowania ciągów pieszych,  

 maksymalnego zachowania zabytkowej substancji przy remontach obiektów 

zabytkowych,  

 rewaloryzacji elewacji budynków wymagających korekty poprzez przywracanie 

zniszczonego wystroju architektonicznego w postaci podziału . 

 

Obszar ten obejmuje przede wszystkim: 

 teren parkingów ogólnodostępnych, 

 teren usług niepublicznych z dopuszczeniem innego rodzaju działalności gospodarczej,  

 siedziby instytucji publicznych, 

 teren usług, na którym obowiązuje realizacja przedsięwzięć służących lokalnym lub 

ponadlokalnym celom publicznym,  

 teren usługowej działalności gospodarczej,  

 teren rekreacji,  

 teren zieleni urządzonej,  

 tereny budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, 

 teren usług edukacyjnych. 
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b.  Obszar nr 2 – obszar zdegradowany – będący wynikiem zaniechania 

rozpoczętych inwestycji, czyli obszar zdegradowanych terenów miejskich, w postaci 

kompleksu nieruchomości, zawierający się w obrębie następujących ulic: Partyzantów, 

Dembowskiego, Goslara, Sienkiewicza, Wojska Polskiego, Matejki, Szopena, Puszkina, Mała, 

Żeromskiego, Gwardii Ludowej, Krasickiego, Broniewskiego, Słowackiego, Konopnickiej, 

Kazimierza Wielkiego, Krótka, Jagiellońska, Reymonta, Partyzantów, Zawadzkiego, część ul. 

Obrońców Pokoju, Nowe Miasto, Sikorskiego, Starzyńskiego, Pułaskiego, Rataja, Fredry, 

Witosa, Siedmiograj, Tetmajera, Kossaka, Gancarza, Skowrońskiego, Kochanowskiego, 

Miodowa, Warzywna, Makowa, Jesionowa, Siewna, Pszenna, Kasztanowa, Akacjowa, 

Modrzewiowa, Zbożowa, Krakowska, Piaskowa, Piękna, Rzemieślnicza, Brata Alberta, 

Topolowa, część ul. Piłsudskiego. 

II obszar rewitalizacji skupia tereny  charakteryzujące się typową zabudową mieszkaniową   

z budynkami jedno i wielorodzinnymi oraz blokami mieszkalnymi. Ponadto występują tu 

budynki administracyjne, zespoły szkół  oraz szpital.  

W wyniku zaniechania rozpoczętych inwestycji obszar ten wykazuje cechy obszaru 

zdegradowanego. Istotnym problemem jest tu brak infrastruktury technicznej pozwalającej na 

rozwój obszaru. Jednocześnie niewystarczająca infrastruktura oraz zaniedbane obiekty i tereny 

nie sprzyjają rozwojowi przedsiębiorczości. Obszar charakteryzuje się porównywalnie niskim 

poziomem wartości zasobu mieszkaniowego, niskim wskaźnikiem prowadzenia działalności 

gospodarczej, wysokim poziomem ubóstwa i wykluczenia, wysoką stopą długotrwałego 

bezrobocia. 

Jedną z przyczyn degradacji było funkcjonujące po południowej stronie obszaru  składowisko 

odpadów komunalnych przy ul. Alberta i Topolowej w Kolbuszowej. Dopiero po 2007 roku gdy 

składowisko zostało poddane rekultywacji  zostały uwolnione wolne tereny pod zabudowę 

mieszkaniową oraz działalność gospodarczą otwierając nową perspektywę rozwoju obszaru. 

Jednakże konieczna jest  modernizacja istniejącej  oraz budowa nowej infrastruktury drogowej, 

kanalizacyjnej i teleinformatycznej a także rekreacyjnej i sportowej. 

Inwestycje te będą miały wpływ na wzrost atrakcyjności miasta zarówno dla mieszkańców, jak i 

turystów, wskutek czego nastąpi pobudzenie przedsiębiorczości na terenie obszaru 

rewitalizowanego.  
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Obszar 2 obejmuje przede wszystkim tereny zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej  

a także:  

 teren parkingów ogólnodostępnych,  

 teren usług niepublicznych z dopuszczeniem innego rodzaju działalności gospodarczej,  

 teren usług, na którym obowiązuje realizacja przedsięwzięć służących lokalnym lub 

ponadlokalnym celom publicznym,  

 siedziby instytucji publicznych, 

 teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, z dopuszczeniem usługowej 

działalności gospodarczej,  

 teren sportu i rekreacji,  

 teren zieleni urządzonej, ogólnodostępnej, z uzupełniającym dopuszczeniem obiektów 

i urządzeń rekreacji i wypoczynku, w tym: placów dziecięcych zabaw, kortów 

tenisowych, górki saneczkowej, boisk do badmintona i siatkówki oraz obiektów małej 

architektury,  

 tereny rolnicze z dopuszczeniem ogrodów działkowych lub budynków mieszkalnych 

jedno i wielorodzinnych, 

 teren usług edukacyjnych, 

 teren usług kulturalnych. 

 

c.  Obszar nr 3 – obszar zdegradowany, przemysłowy i poprzemysłowy – obejmujący 

tereny przemysłowe i poprzemysłowe miasta, które cechują się znaczną dewaloryzacją 

estetycznej przestrzeni architektonicznej. Tereny te znajdują się w obrębie ulic: Wiktora, 

Handlowa, Towarowa, Kolejowa, Rzeszowska, 11-go Listopada, Ruczki, Tyszkiewiczów, 

Fabryczna, Sokołowska, Żytnia, Jaśminowa, Wrzosowa, Klonowa, Rolnika, Chrobrego, 

Batorego. 

W III obszarze rewitalizacji miasta Kolbuszowa występują liczne niekorzystne zjawiska 

gospodarcze (np. niska aktywność gospodarcza obszaru, duży udział przemysłu przetwórczego 

w strukturze gospodarki), które pogłębiają się także przez niekorzystne cechy przestrzeni. 

Koniecznie jest więc przedsięwzięcie kompleksowych działań, obejmujących obszar III obszar 

rewitalizacji, które nie tylko pozwolą na likwidację negatywnych zjawisk cechujących obszar, 

lecz także pozwolą na wykorzystanie jego potencjału.  

W obszarze tym charakterystyczne jest przenoszenie działalności do innych lepiej 

wyposażonych w infrastrukturę techniczna obszarów, a nawet zamykanie działalności (PB 
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ROL, MARWO s.c., Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Aga”, Dachbud, itd.). Ponadto na 

obszarze tym nie notuje się lokalizowania podmiotów spoza Gminy Kolbuszowa z udziałem 

kapitału zagranicznego.  

Miasto Kolbuszowa stanowi więc obszar problemowy, który w całości powinien być poddany 

procesowi rewitalizacji, zgodnie z założeniem, że jest ona kompleksowym, skoordynowanym, 

wieloletnim, procesem przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, 

inicjowanym przez samorząd terytorialny, w celu wyprowadzenia obszaru ze stanu 

kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego 

rozwoju. III obszar rewitalizacji obejmuje tereny poprzemysłowe, jest to obszar zdegradowany, 

gdzie  bardzo istotnym problemem jest brak infrastruktury technicznej pozwalającej na rozwój 

obszaru.  

Na terenach tych zlokalizowanych jest szereg firm produkcyjnych, usługowych i handlowych. 

Jest tam również wiele wolnych terenów przeznaczonych pod inwestycje, na których 

prowadzona była działalność jednak z braku odpowiedniej infrastruktury technicznej część 

firm musiało zrezygnować z lokalizacji w tym terenie i przenieść działalność z miasta 

Kolbuszowa. Na brak kanalizacji sanitarnej i deszczowej w uprzemysłowionym terenie miasta 

narzekają wszyscy przedsiębiorcy a spora ich część zapowiada konieczność zrezygnowania 

z prowadzenia tam działalności. Duże firmy nie chcą lokalizować swojej działalności na 

terenach inwestycyjnych III obszaru jako przyczynę podając brak infrastruktury technicznej 

pozwalającej na prowadzenie działalności. 

Obszar charakteryzuje się niskim wskaźnikiem prowadzenia działalności gospodarczej, 

wysokim poziomem ubóstwa i wykluczenia oraz wysoką stopą długotrwałego bezrobocia. 

wysokim poziomem ubóstwa i wykluczenia oraz wysoką stopą długotrwałego bezrobocia. 

Teren ten znajduje się po prawej stronie rzeki Nil i obejmuje:  

 teren parkingów ogólnodostępnych,  

 teren usług niepublicznych z dopuszczeniem innego rodzaju działalności gospodarczej,  

 teren usług, na którym obowiązuje realizacja przedsięwzięć służących lokalnym lub 

ponadlokalnym celom publicznym,  

 siedziby instytucji publicznych, 

 tereny zakładów transportu publicznego, 

 tereny inwestycyjne, 
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 teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, z dopuszczeniem usługowej 

działalności gospodarczej,  

 teren sportu i rekreacji,  

 teren zieleni urządzonej, ogólnodostępnej, z uzupełniającym dopuszczeniem obiektów 

i urządzeń rekreacji i wypoczynku, w tym: placów dziecięcych zabaw, kortów 

tenisowych, boisk do badmintona i siatkówki oraz obiektów małej architektury,  

 tereny budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych ,  

 teren usług edukacyjnych, 

 tereny magazynów,  

 tereny nieużytków. 

Przyrównując powyższe kryteria z terenu rewitalizacji – 3 obszarów wyznaczonych w mieście 

Kolbuszowa zauważyć można następujące problemy: 

Obszar infrastrukturalny (przestrzenno – środowiskowy)  

 Wymagający modernizacji  Placu Wolności,  

 Wymagający poprawy system zieleni miejskiej, 

 Postępująca degradacja zabudowa urbanistyczna,  

 Zniszczone kamienice, szczególnie w centrum Miasta,  

 Zły stan infrastruktury drogowej i natężenie ruchu w mieście,  

 Zły stan infrastruktury technicznej.  

 

Obszar gospodarczy  

 Wysoki poziom bezrobocia i niepewność utrzymania miejsc pracy,  

 Niski poziom kwalifikacji osób bezrobotnych,  

 Niski poziom przedsiębiorczości wśród społeczności lokalnej,  

 Niewystarczająca jakość usług.  

 

Obszar społeczny 

 Wysoka stopa bezrobocia,  

 Emigracja młodych i wykształconych mieszkańców z miasta,  

 Wzrost zagrożenia patologiami społecznymi (groźba wykluczenia społecznego części 

społeczeństwa),  

 Rosnąca liczba rodzin korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej,  

 Przejaw patologii społecznych: narkomania, alkoholizm, przemoc w rodzinie,  

 Ograniczona możliwość aktywnego i kulturalnego spędzania czasu wolnego przez 

młodzież,  
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 Niskie poczucie dobra wspólnego,  

 Wyeksploatowana infrastruktura komunikacyjna,  

 Ograniczony dostęp do Internetu,  

 Bariery architektoniczne dla niepełnosprawnych,  

 Niewystarczające poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.  

Opisane powyżej problemy w strefach społecznej, gospodarczej oraz przestrzennej 

zdecydowały o wyborze obszaru objętego rewitalizacją. Na poniższej mapie przedstawiono  

3 obszary wydzielone w mieście Kolbuszowa do odnowy w ramach Programu. 

Na Mapie poniżej szczegółowo wyznaczono obszary do rewitalizacji w Mieście Kolbuszowa.  
 

 Kolorem czerwonym oznaczono Obszar Nr 1,  
  

 Kolorem brązowym oznaczono Obszar Nr 2,  
 

 Kolorem niebieskim oznaczono Obszar Nr 3.  
  

Mapa 5 Obszary rewitalizacji w Mieście Kolbuszowa – stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

dokumentu 

Kryteria, na podstawie których wyznaczono obszary wsparcia w zakresie mieszkalnictwa dla 

miasta Kolbuszowa zostały opisane w załączniku nr 2 do niniejszego dokumentu.  

3. Podział na projekty i zadania inwestycyjne. 

Obszar 1: 

1. Rewitalizacja budynków przy ul. Plac Wolności 13, 15, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 29, 34, 36, 

37, 39,40, 42 i 43, 

2. Remont budynków handlowo – usługowych przy ul. Plac Wolności 28, 30, 31, 32, 35, 

39, 44, 45, 

3. Renowacja budynku przy ul. Placu Wolności 54, 

4. Rewitalizacja budynku przy ul. Mickiewicza 2,  

5. Rewitalizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piłsudskiego 9  

6. Muzeum Historii Kolbuszowej i Sztuki Użytkowej – prezentacja zbiorów 

archiwalnych i historycznych, 

7. Remont budynku mieszkalno – usługowego przy ul. Piłsudskiego 4 w Kolbuszowej, 

8. Remont budynków mieszkalno – usługowych przy ul. Piekarskiej 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13 

w Kolbuszowej, 

9. Rewaloryzacja cmentarza przy ul. Narutowicza w Kolbuszowej 
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10. Rewitalizacja miasta Kolbuszowa – zadanie planowane do realizacji w ramach 

działania 7.1 RPO WP na lata 2007-2013 

11. Budowa krytej pływalni przy ul. Jana Pawła II w Kolbuszowej, 

 

Obszar 2: 

12. Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Partyzantów 1, 3, 5, 5A 

i 5B w Kolbuszowej, 

13. Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Jana Pawła II 21 i 23  

w Kolbuszowej, 

14. Rewitalizacja budynku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 19, 

15. Rewitalizacja budynku mieszkalno - gospodarczego przy ul. Krakowskiej 81, 

Kolbuszowa, 

16. Modernizacja budynku wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 

Obrońców Pokoju 74  A w Kolbuszowej,  

17. Modernizacja budynku wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 

Obrońców Pokoju 74 D w Kolbuszowej,  

18. Rewitalizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 3. 

19. Modernizacja Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej, 

20. Budowa budynku komunalnego przy ul Wojska Polskiego, 

21. Instalacja systemu monitoringu (ul. Obrońców Pokoju –Urzędu Miejski) 

22. Oznakowanie obiektów (II obszar rewitalizacji), 

23. Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Osiedle Prefabet w Kolbuszowej, 

24. Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Osiedle Polna w Kolbuszowej, 

25. Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w zlewni ul. Wojska Polskiego, Matejki, 

Szopena, Bytnara, Obrońców Pokoju w Kolbuszowej na system kanalizacji rozdzielczej 

i sprawowanie nadzoru autorskiego nad inwestycją, 

26. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Krakowskiej w Kolbuszowej, 

27. Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w zlewni ul. Partyzantów w Kolbuszowej na 

system kanalizacji rozdzielczej, 

 

Obszar 3 

28. Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Tyszkiewiczów 10  

i 12 w Kolbuszowej, 
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29. Modernizacja budynku wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 

Tyszkiewiczów 14 w Kolbuszowej. 

30. Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. 11 Ruczki 8 i 10  

w Kolbuszowej, 

31. Modernizacja budynku wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej „CERAMIKA” 

przy ul. Ruczki 6 w Kolbuszowej  

32. Rewitalizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 11 Listopada 13 oraz 

budynku wielolokalowego usługowego przy ul. 11 Listopada 15 w Kolbuszowej, 

33. Rewitalizacja budynków mieszkalnych przy ul. Kolejowej 2a, 2b, 4. 

34. Modernizacja budynku wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kolejowej 

12 w Kolbuszowej. 

35. Modernizacja budynku gorzelni oraz jego adaptacja na cele działalności kulturalno – 

rozrywkowej, szkoleniowej, gastronomicznej i hotelowej - Zakład Przetwórstwa 

Owocowo – Warzywnego „ORZECH” Sp. z o. o., 

36. Modernizacja budynku produkcyjnego przy ul. Sokołowskiej 28 w Kolbuszowej – 

przedsiębiorstwo ARTFOL, 

37. Wymiana ogrodzenia Zakładu SOLBET KOLBUSZOWA S.A. w Kolbuszowej, 

38. Remont budynków handlowo – usługowych Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu „SCH”  

w Kolbuszowej, 

39. Instalacja systemu monitoringu (skrzyżowanie ul. Kościuszki i ul. 11-go Listopada –  

1 szt., Szkoła Podstawowa Nr 1  - Rondo – 1 szt., ul. Ruczki – Dworzec Kolejowy – 1 szt., 

Peron PKP – 2 szt.) 

40. Oznakowanie obiektów (III obszarze rewitalizacji), 

41. Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w obszarze ulic: Rzeszowska, Kolejowa, 

Towarowa, Handlowa i Wiktora w Kolbuszowej na system kanalizacji rozdzielczej  

i sprawowanie nadzoru autorskiego nad tą inwestycją – zadanie planowane do realizacji 

w ramach działania 7.2 RPO WP na lata 2007-2013. 

42. Remont ulicy Handlowej i Wiktora. 

Obszar nr 1 – obszar miejski 

Obszar realizacji projektu 

Nr 1 

1.  Nazwa i adres 

zleceniodawcy 

Maria Sukiennik, Plac Wolności 13, Kolbuszowa  

Maria Szustalik, Antoni Jagodziński, Plac Wolności 15, 

Kolbuszowa 
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Zofia Wisz, plac Wolności 20, Kolbuszowa 

Andrzej Graliński, Plac Wolności 21, Kolbuszowa 

Ewa Wilk, Plac Wolności 24, Kolbuszowa 

Andrzej Golowik, Plac Wolności 25, Kolbuszowa 

Zofia Biesiadecka, Plac Wolności 26, Kolbuszowa 

Jan i Janina Skowrońscy, Plac Wolności, Kolbuszowa 

Stefania Rożek, Plac Wolności 27, Kolbuszowa 

Bogusław i Monika Wyparło, Plac Wolności 29, 

Roman Wilk, Plac Wolności 34, 

Kazimierz Biesiadecki, Plac Wolności 36 

Jarosław Korbecki, ul. Rejtana 14a/10, Rzeszów 

Marian Tokarz, Plac Wolności 39, Kolbuszowa, 

Ewa Draus, Plac Wolności 40, Kolbuszowa 

Eugeniusz Więcek, Plac Wolności 42, Kolbuszowa 

Marek i Wiktor Matejek, Plac Wolności 43, Kolbuszowa,  

Tadeusz Zach, Plac Wolności 48, Kolbuszowa 

Anna i Grzegorz Zielińscy, Plac Wolności 55, Kolbuszowa 

 Status prawny 

projektodawcy 

Wspólnota mieszkaniowa, Stowarzyszenie 

 Nazwa projektu Rewitalizacja budynków przy ul. Plac Wolności 13, 15, 20, 

21, 24, 25, 26, 27, 29, 34, 36, 37, 39,40, 42 i 43 

 Przedmiot projektu  wymiana pokrycia dachowego,  

 malowanie dachu 

 odnowienie elewacji,  

 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,  

 wymiana balustrady balkonowej 

 Koszt całkowity projektu 1 485 100,00 zł 

 Możliwość wkładu 

własnego 

W zależności od warunków określonych w dokumentacji 

konkursowej 

 Obszar realizacji projektu Obszar 1 - Rynek 

 Harmonogram realizacji 

projektu 

2009 - 2010 

 Oczekiwane produkty, 

rezultaty i oddziaływanie 

Poprawa zagospodarowania przestrzennego Rynku w 

Kolbuszowej, 



73 

 

Poprawa estetyki miasta, 

Poprawa stanu technicznego budynków 

 Podmioty uczestniczące 

we wdrażaniu zadania 

Wspólnota mieszkaniowa 

2.  Nazwa i adres 

zleceniodawcy 

Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu „SCH” w Kolbuszowej, 

ul. Rzeszowska 28: 

 Sklep Nr 11, Plac Wolności 30,  

 Budynek Handlowo – Usługowy, Plac Wolności 31 

 Sklep „Merkury”, Plac Wolności 32,  

 Sklep „Jedynka”, Plac Wolności 35,  

 Restauracja „Krokodyl”, Plac Wolności 39,  

 Sklep „Kokos”, Plac Wolności 44,  

 Restauracja Laskowiak, Plac Wolności 45. 

 Status prawny 

projektodawcy 

Osoba prawna 

 Nazwa projektu Remont budynków handlowo - usługowych przy ul. Plac 

Wolności 28, 30, 31, 32, 35, 39, 44, 45. 

 Przedmiot projektu  Odnowienie elewacji budynków, 

 Wymiana stolarki okiennej i schodów 

 Wymiana pokrycia dachowego i konstrukcji 

dachowej, 

 Obróbki blacharskie 

 Koszt całkowity projektu 200 000,00 zł 

 Możliwość wkładu 

własnego 

W zależności od warunków określonych w dokumentacji 

konkursowej 

 Obszar realizacji projektu Obszar 1 

 Harmonogram realizacji 

projektu 

2007 - 2013 

 Oczekiwane produkty, 

rezultaty i oddziaływanie 

Poprawa zagospodarowania przestrzennego miasta, 

Poprawa estetyki miasta, 

Poprawa stanu technicznego budynków 

 Podmioty uczestniczące 

we wdrażaniu zadania 

Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu „SCH” w Kolbuszowej 
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3.  Nazwa i adres 

zleceniodawcy 

Maria i Zygmunt Wilk, ul Plac Wolności 54 

 Status prawny 

projektodawcy 

Osoba fizyczna 

 Nazwa projektu Renowacja budynku przy ul. Placu Wolności 54 

 Przedmiot projektu Remont zewnętrzny budynku przy Placu Wolności 

 Koszt całkowity projektu 40 000,00 zł 

 Możliwość wkładu 

własnego 

W zależności od warunków określonych w dokumentacji 

konkursowej 

 Obszar realizacji projektu Obszar 1 - Rynek 

 Harmonogram realizacji 

projektu 

2009 - 2013 

 Oczekiwane produkty, 

rezultaty i oddziaływanie 

Poprawa stanu technicznego budynku, 

Docieplenie (zwiększenie oszczędności energii), 

Poprawa estetyki Rynku 

 Podmioty uczestniczące 

we wdrażaniu zadania 

Wspólnota mieszkaniowa funkcjonująca przy ul. Plac 

Wolności 

4.  Nazwa i adres 

zleceniodawcy 

Stanisław i Władysława Goreccy, ul. Mickiewicza 2 

 Status prawny 

projektodawcy 

Wspólnota mieszkaniowa 

 Nazwa projektu Rewitalizacja budynku przy ul. Mickiewicza 2  

 Przedmiot projektu  Remont dachu,  

 odnowienie elewacji,  

 wymiana rynien,  

 Koszt całkowity projektu 20 000,00 zł 

 Możliwość wkładu 

własnego 

W zależności od warunków określonych w dokumentacji 

konkursowej 

 Obszar realizacji projektu Obszar 1 - Rynek 

 Harmonogram realizacji 

projektu 

2009 - 2013 

 Oczekiwane produkty, 

rezultaty i oddziaływanie 

Poprawa zagospodarowania przestrzennego Rynku w 

Kolbuszowej, 
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Poprawa estetyki miasta, 

Poprawa stanu technicznego budynków 

 Podmioty uczestniczące 

we wdrażaniu zadania 

Wspólnota mieszkaniowa 

5.  Nazwa i adres 

zleceniodawcy 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kolbuszowej, ul. ks. Ruczki 

10/3, 36-100 Kolbuszowa 

 Status prawny 

projektodawcy 

Osoba prawna 

 Nazwa projektu Rewitalizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego 

przy ul. Piłsudskiego 9 w Kolbuszowej 

 Przedmiot projektu Remont elewacji, w tym malowanie i wymiana stolarki – 

okna klatkowe i drzwi wejściowe oraz przebudowa 

chodnika 

 Koszt całkowity projektu 70 000,00 

 Możliwość wkładu 

własnego 

W zależności od warunków określonych w dokumentacji 

konkursowej 

 Obszar realizacji projektu Obszar 2 

 Harmonogram realizacji 

projektu 

2008 - 2011 

 Oczekiwane produkty, 

rezultaty i oddziaływanie 

Poprawa stanu technicznego budynku, 

Poprawa estetyki miasta 

 Podmioty uczestniczące 

we wdrażaniu zadania 

Spółdzielnia mieszkaniowa 

6.  Nazwa i adres 

zleceniodawcy 

C. K. Galicja Andrzej Wesołowski, ul. A. Mickiewicza 15, 

Kolbuszowa 

 Status prawny 

projektodawcy 

Osoba fizyczna 

 Nazwa projektu Muzeum Historii Kolbuszowej i Sztuki Użytkowej – 

prezentacja zbiorów archiwalnych i historycznych 

 Przedmiot projektu Adaptacja poddasza Muzeum do celów prezentacji mebli i 

gablot 

 Koszt całkowity projektu 25 000,00zł 

 Możliwość wkładu W zależności od warunków określonych w dokumentacji 
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własnego konkursowej 

 Harmonogram realizacji 

projektu 

2007 - 2013 

 Oczekiwane produkty, 

rezultaty i oddziaływanie 

Wzbogacenie atrakcji turystycznych miasta Kolbuszowa 

 Podmioty uczestniczące 

we wdrażaniu zadania 

Muzeum w Kolbuszowej 

7.  Nazwa i adres 

zleceniodawcy 

Aneta i Aleksander Żak ul. Piłsudskiego 4, Kolbuszowa 

 Status prawny 

projektodawcy 

Osoba fizyczna 

 Nazwa projektu Remont budynku mieszkalno – usługowego przy ul. 

Piłsudskiego 4 w Kolbuszowej 

 Przedmiot projektu Odnowienie elewacji, wymiana stolarki okiennej 

 Koszt całkowity projektu 10 000,00 zł 

 Możliwość wkładu 

własnego 

W zależności od warunków określonych w dokumentacji 

konkursowej 

 Obszar realizacji projektu Obszar 1 

 Harmonogram realizacji 

projektu 

2009 - 2010 

 Oczekiwane produkty, 

rezultaty i oddziaływanie 

Poprawa zagospodarowania przestrzennego miasta, 

Poprawa estetyki miasta, 

Poprawa stanu technicznego budynków 

 Podmioty uczestniczące 

we wdrażaniu zadania 

Wspólnota mieszkaniowa 

8.  Nazwa i adres 

zleceniodawcy 

Helena Popiel, ul. Piekarska 3, Kolbuszowa, 

Anna Rząsa, ul. Piekarska 4 i 6 

Edward Popiel, ul. Piekarska 7, Kolbuszowa, 

Beata i Krzysztof Kolis, ul. Piekarska 8, Kolbuszowa, 

Kazimiera Skłanowska, ul. Piekarska 9, Kolbuszowa 

Andrzej Andryś, ul. Piekarska 10, Kolbuszowa 

Robert Weryński, ul. Piekarska 13, Kolbuszowa 

 Status prawny Osoba fizyczna 
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projektodawcy 

 Nazwa projektu Remont budynków mieszkalno – usługowych przy ul. 

Piekarskiej 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13 w Kolbuszowej 

 Przedmiot projektu Wymiana pokrycia dachowego i konstrukcji dachowej, 

odnowienie elewacji, wymiana rynien i stolarki okiennej 

 Koszt całkowity projektu 454 000,00 zł 

 Możliwość wkładu 

własnego 

W zależności od warunków określonych w dokumentacji 

konkursowej 

 Obszar realizacji projektu Obszar 1 

 Harmonogram realizacji 

projektu 

2009 - 2013 

 Oczekiwane produkty, 

rezultaty i oddziaływanie 

Poprawa zagospodarowania przestrzennego miasta, 

Poprawa estetyki miasta, 

Poprawa stanu technicznego budynków 

 Podmioty uczestniczące 

we wdrażaniu zadania 

Wspólnota mieszkaniowa 

9.  Nazwa i adres 

zleceniodawcy 

Parafia pod wezwaniem Wszystkich Świętych, Kolbuszowa 

 Status prawny 

projektodawcy 

parafia 

 Nazwa projektu Rewaloryzacja cmentarza przy ul. Narutowicza w 

Kolbuszowej 

 Przedmiot projektu Wykonanie  traktów komunikacyjnych, ogrodzenie, 

wykonanie miejsc postojowych,  

 Koszt całkowity projektu 400 000,00 zł 

 Możliwość wkładu 

własnego 

W zależności od warunków określonych w dokumentacji 

konkursowej 

 Obszar realizacji projektu Obszar 1 

 Harmonogram realizacji 

projektu 

2010 - 2012 

 Oczekiwane produkty, 

rezultaty i oddziaływanie 

Poprawa dostępności obiektu, 

Podniesienie wartości technicznej obiektu, 

Poprawa estetyki obiektu, 



78 

 

 Podmioty uczestniczące 

we wdrażaniu zadania 

Parafia 

10.  Nazwa i adres 

zleceniodawcy 

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, Kolbuszowa 

 Status prawny 

projektodawcy 

Jednostka Samorządu Terytorialnego 

 Nazwa projektu Rewitalizacja miasta Kolbuszowa 

 Przedmiot projektu Zadanie  pn.: „Rewitalizacja miasta Kolbuszowa”  

realizowanego w ramach działania 7.1 Rewitalizacja 

miast Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 

 

Zadanie polega na: 

 

a) Przebudowie i zagospodarowaniu płyty 

Rynku Placu Wolności w Kolbuszowej. 

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się: 

 przebudowę studni (wpisanej do rejestru 

zabytków) oraz wykonanie dwóch fontann w jej 

obrębie,  

 budowa schodów terenowych i murków 

oporowych, 

 budowę otoczenia istniejącego pomnika, 

 montaż elementów małej architektury (ławki 

parkowe, siedziska na murkach, maszty, kosze na 

śmieci, pachołki uliczne, łańcuchy do pachołków, 

kraty chroniące drewno, osłony drzewa, stojaki na 

rowery, donice na kwiaty, gabloty ogłoszeniowe, 

słupy ogłoszeniowe, tablice ogłoszeniowe, 

półkabiny telefoniczne, infomat, wiata 

przystankowa, poidełko, rzeźba), 

 utrzymanie, zgodnie z ustaleniami MPZP, 

kolistego placyku wokół zabytkowej studni,  

z korektą jego geometrii przez wykonanie na 

obwodzie placyku rabat kwiatowych otoczonych 

murkami, 

 zagospodarowanie terenu przy pomniku, 

 wydzielenie miejsc na montaż plenerowych 

rozbieranych estrad, 

 zakup rozbieranej estrady, 
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 przebudowa sieci i przyłącza infrastruktury 

technicznej (przebudowa sieci wodociągowej  

z przyłączami do budynków, wykonanie przyłącza 

do projektowanej fontanny i poidełka oraz 

wykonanie kanalizacji deszczowej w celu 

odprowadzenia wód deszczowych  

z przebudowanej płyty Rynku do istniejących 

kolektorów, 

 przebudowa istniejących sieci i przyłączy 

elektroenergetycznych do istniejących budynków 

(z napowietrznych na kablowe), budowa 

przyłączy elektroenergetycznych do zasilenia 

fontanny, nagłośnienia oraz sceny plenerowej na 

placu, budowa oświetlenia ulicznego i parkowego, 

 przebudowa istniejących sieci i przyłączy 

teletechnicznych (napowietrznych na kablowe) dla 

potrzeb montażu półkabin telefonicznych, 

 przebudowa istniejącej sieci gazowej wraz  

z przyłączami do budynków, 

 wymianę oświetlenia płyty Rynku,  

 budowa kanalizacji teletechnicznej i monitoringu, 

 zakup i montaż infomatu, przeniesienie budek 

telefonicznych, 

 przebudowa drogi wojewódzkiej nr 875 

(odbudowa nawierzchni bitumicznej, budowa 

wysp – azyli dla pieszych, wykonanie zatoki 

postojowej – w drugim etapie), 

 przebudowa drogi wojewódzkiej nr 987 

(odbudowa nawierzchni, budowa wyspy, 

poszerzenie chodnika dla pieszych, likwidacja 

istniejących miejsc postojowych oraz wykonanie 

w ich miejscu zatok postojowych przeznaczonych 

na postój taksówek i przystanek „busów”, 

 przebudowa drogi powiatowej (odbudowa 

nawierzchni bitumicznej, korekta łuku narożniku 

północno-zachodnim, wymiana krawężników, 

likwidacja miejsc postojowych, budowa ścieżki 

rowerowej dwukierunkowej), 

 rozbudowę i przebudowę istniejących parkingów 

dla samochodów osobowych oraz zatok 

postojowych, 

 likwidację istniejących miejsc postojowych  

w północnej części Rynku, 
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 przebudowę ciągów komunikacji pieszej, 

 wprowadzeniu nowego przebiegu i zróżnicowania 

szerokości alejek w obrębie płyty rynku  

z zachowaniem ich promienistego układu, 

 uzupełnieniu zieleni wysokiej (wycinka części 

istniejących i nasadzenie nowych drzew  

i krzewów ozdobnych), 

 roboty dodatkowe i zamienne wynikające  

w trakcie realizacji inwestycji. 

b) Zagospodarowaniu Ogródka 

Jordanowskiego w Kolbuszowej. 

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się: 

 modernizację placu zabaw wraz z istniejącymi 

traktami pieszych, 

 nasadzenie roślinności, 

 zmianę oświetlenia w obrębie ogródka 

jordanowskiego na energooszczędne.  

 

c) Instalacji systemu monitoringu 

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się: 

 instalację systemu monitoringu (Plac Wolności – 

4 szt., Ogródek Jordanowski – 1 szt.), 

 zakup sprzętu oraz oprogramowania potrzebnego 

do realizacji monitoringu Miasta Kolbuszowa. 

 

d) Oznakowaniu obiektów – ustawienie 

tabliczek informacyjnych 

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się: 

 zakup i montaż tabliczek informacyjnych 

 

e) Przebudowie ulicy Mickiewicza  

w Kolbuszowej z kompletnym 

odwodnieniem, budową odcinka kanalizacji 

sanitarnej oraz niezbędnym 

zabezpieczeniem urządzeń obcych. 

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się: 
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 budowę ciągu pieszo – jezdnego o długości 

129,61 m, 

 przebudowę odcinka ulicy Mickiewicza o długości 

104,61 m, 

 przebudowę chodników i zjazdów, 

 odwodnienie drogi, 

 zabezpieczenie kolidujących urządzeń 

infrastruktury technicznej (energetycznej  

i teletechnicznej), 

 budowa dwuotworowej kanalizacji 

teletechnicznej, 

 budowa oświetlenia ulicy. 

 

f) Utworzeniu centrum transferu 

nowoczesnych technologii i kolbuszowskiego 

inkubatora przedsiębiorczości. 

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się: 

 modernizację budynku Centrum Kształcenia 

Praktycznego na Centrum Transferu 

Nowoczesnych Technologii i Kolbuszowskiego 

Inkubatora Przedsiębiorczości, 

 przygotowanie powierzchni biurowej oraz 

zapewnienie warunków organizacyjno – 

technicznych dla mikro i małych przedsiębiorstw 

z terenu Powiatu Kolbuszowskiego 

funkcjonujących w ramach kolbuszowskiego 

Inkubatora Przedsiębiorczości, 

 wyposażenie Sali konferencyjnej i szkoleniowej 

oraz zaplecza administracyjno-biurowego w celu 

realizacji zadań związanych z, obsługą biurową, 

świadczeniem usług informacyjnych, doradczych i 

szkoleniowych dla mikro i małych 

przedsiębiorstw z terenu Powiatu 

Kolbuszowskiego.  

g) Rewaloryzacji zachodniej pierzei rynku – 

Plac Wolności Kolbuszowa – o ile zostanie 

wyłoniony partner w drodze otwartego 

naboru partnerów spoza sektora finansów 

publicznych  
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W ramach przedsięwzięcia przewiduje się: 

 wymiana tynków elewacyjnych z zastosowaniem 

tynków naturalnych – ściany zewnętrzne budynku 

stanowiące wartość historyczną, 

 wymiana okien i drzwi ze zmianami aranżacji 

układu otworów w celu przywrócenie historycznej 

kompozycji elewacji, 

 wykonanie cokołów i schodów wejściowych  

z kamienia naturalnego, 

 wykonanie izolacji pionowej i poziomej oraz 

zabezpieczenie fundamentów, 

 wykonanie grymsów zgodnie ze wskazaniem 

konserwatora, 

 wymiana pokrycia dachowego z zastosowaniem 

blach płaskiej lub blacho dachówki, 

 remont i przebudowa więźby dachowej, 

 remont i przebudowa kominów w niektórych 

przypadkach wyburzenie i odbudowanie. 

 

h) Renowacja zabytków na terenie miasta 

Kolbuszowa – o ile zostanie wyłoniony 

partner w drodze otwartego naboru 

partnerów spoza sektora finansów 

publicznych  

 

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się: 

 wymiana pokrycia dachowego, 

 renowacja zabytkowych wnętrz i elewacji, 

 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 

 wykonanie kanalizacji deszczowej, 

 wykonanie polichromii  i elementów artystycznych, 

 zagospodarowanie najbliższego otoczenia zabytku. 

 Koszt całkowity projektu 10 000 000,00 zł 

 Możliwość wkładu 

własnego 

W zależności od warunków określonych w dokumentacji 

konkursowej 

 Obszar realizacji projektu Obszar 1 

 Harmonogram realizacji 

projektu 

2009-2013 

 Oczekiwane produkty, 

rezultaty i oddziaływanie 

Poprawa zagospodarowania przestrzennego miasta, 

Poprawa estetyki miasta, 
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Poprawa stanu technicznego budynków 

 Podmioty uczestniczące 

we wdrażaniu zadania 

Gmina Kolbuszowa 

11.  Nazwa i adres 

zleceniodawcy 

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21 

 Status prawny 

projektodawcy 

Jednostka Samorządu Terytorialnego 

 Nazwa projektu Budowa krytej pływalni przy ul. Jana Pawła II w 

Kolbuszowej 

 Przedmiot projektu 1. Parter:  

 niecka basenowa o wym.12,5x25m z sześcioma 

torami do pływania z głębokością od 1,20 do 1,80m, 

 niecka basenowa do nauki pływania o wym. 

8,0x12,5m z trzema torami pływackimi z 

głębokością od 0,9m do 1,20m, 

 urządzenia rekreacyjne: tzw. „dzika rzeka” – kanał 

o szer. 1,5m z mocnym prądem porywającym; 

ławeczka napowietrzająca, gejzery podwodne, 

zjeżdżalnia dł. 60m, 

 zespół natryskowo-sanitarny z przebieralniami, 

szatnie odzieży wierzchniej, zespół kasowy, 

pomieszczenia techniczne i gospodarcze. 

 

2. Piętro – część rekreacyjna: 

 powierzchnie przygotowane pod wynajem dla 

podmiotów gospodarczych oferujących usługi 

takie jak: zajęcia fitnes, siłownia, sauny, masaż, 

solarium, usługi gastronomiczne (kawiarnia);  

 zespół sanitarno-natryskowy,  

 zaplecze administracyjne, recepcja, szatnia  

 otwarta galeria widokowa.  

 

3. Piwnice: 

pomieszczenia techniczne: kotłownia, wentylatorownia, 
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pomieszczenia magazynowe, socjalne i uzdatniania wody. 

Zakres rzeczowy robót na obiekcie:  

 roboty budowlano-wykończeniowe 

 instalacje uzdatniania wody basenowej i 

urządzenia rekreacyjne 

 instalacje sanitarne: wod-kan, C.O., wentylacyjne, 

gazowe, technologia kotłowni, instalacja solarna 

 instalacje elektryczne i teletechniczne 

 drogi, place i chodniki   

 Koszt całkowity projektu 18 510 765,24 zł 

 Możliwość wkładu 

własnego 

W zależności od warunków określonych w dokumentacji 

konkursowej 

 Obszar realizacji projektu Obszar 2 

 Harmonogram realizacji 

projektu 

2004 - 2010 

 Oczekiwane produkty, 

rezultaty i oddziaływanie 

Poprawa estetyki miasta, 

Poprawa warunków życia mieszkańców 

 Podmioty uczestniczące 

we wdrażaniu zadania 

Gmina Kolbuszowa 
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Obszar nr 2 – obszar zdegradowany – będący wynikiem zaniechania rozpoczętych 

inwestycji 

 

Lp. Obszar realizacji projektu 

Nr 2 

12.  Nazwa i adres 

zleceniodawcy 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kolbuszowej, ul. ks. Ruczki 

10/3, 36-100 Kolbuszowa, 

 Status prawny 

projektodawcy 

Osoba prawna 

 Nazwa projektu Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych 

przy ul. Partyzantów 1, 3, 5, 5A i 5B w Kolbuszowej 

 Przedmiot projektu Remont elewacji, w tym malowanie i uzupełnianie tynku, 

remont balkonów, wymiana stolarki – drzwi wejściowe i 

okna klatkowe oraz przebudowa chodników 

 Koszt całkowity projektu 940 000,00 zł 

 Możliwość wkładu 

własnego 

W zależności od warunków określonych w dokumentacji 

konkursowej 

 Obszar realizacji projektu Obszar 2 

 Harmonogram realizacji 

projektu 

2008 - 2011 

 Oczekiwane produkty, 

rezultaty i oddziaływanie 

Poprawa stanu technicznego budynku, 

Poprawa estetyki miasta 

 Podmioty uczestniczące 

we wdrażaniu zadania 

Spółdzielnia mieszkaniowa 

13.  Nazwa i adres 

zleceniodawcy 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kolbuszowej, ul. ks. Ruczki 

10/3, 36-100 Kolbuszowa 

 Status prawny 

projektodawcy 

Osoba prawna 

 Nazwa projektu Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych 

przy ul. Jana Pawła II 21 i 23 w Kolbuszowej 

 Przedmiot projektu Remont elewacji, w tym malowanie, wymiana obróbek 

blacharskich i stolarki – okna klatkowe i drzwi wejściowe 

oraz przebudowa chodników 
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 Koszt całkowity projektu 365 000,00 zł 

 Możliwość wkładu 

własnego 

W zależności od warunków określonych w dokumentacji 

konkursowej 

 Obszar realizacji projektu Obszar 2 

 Harmonogram realizacji 

projektu 

2008 - 2011 

 Oczekiwane produkty, 

rezultaty i oddziaływanie 

Poprawa stanu technicznego budynku, 

Poprawa estetyki miasta 

 Podmioty uczestniczące 

we wdrażaniu zadania 

Spółdzielnia mieszkaniowa 

14.  Nazwa i adres 

zleceniodawcy 

Halina Kiwak, ul. Wojska Polskiego  19, Kolbuszowa 

 Status prawny 

projektodawcy 

Spółdzielnia mieszkaniowa 

 Nazwa projektu Rewitalizacja budynku mieszkalnego przy ul. Wojska 

Polskiego 19 

 Przedmiot projektu Remont elewacji, w tym malowanie i wymiana stolarki 

 Koszt całkowity projektu 120 000,00 zł 

 Możliwość wkładu 

własnego 

W zależności od warunków określonych w dokumentacji 

konkursowej 

 Obszar realizacji projektu Obszar 2 

 Harmonogram realizacji 

projektu 

2009 

 Oczekiwane produkty, 

rezultaty i oddziaływanie 

Poprawa stanu technicznego budynku, 

Poprawa estetyki miasta 

 Podmioty uczestniczące 

we wdrażaniu zadania 

Spółdzielnia mieszkaniowa 

15.  Nazwa i adres 

zleceniodawcy 

Małgorzata Szymańska, ul. Krakowska 81, Kolbuszowa 

 Status prawny 

projektodawcy 

Spółdzielnia mieszkaniowa 

 Nazwa projektu Rewitalizacja budynku mieszkalno - gospodarczego przy 

ul. Krakowskiej 81, Kolbuszowa 
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 Przedmiot projektu Remont elewacji, w tym malowanie i wymiana stolarki 

 Koszt całkowity projektu 40 000,00 zł 

 Możliwość wkładu 

własnego 

W zależności od warunków określonych w dokumentacji 

konkursowej 

 Obszar realizacji projektu Obszar 2 

 Harmonogram realizacji 

projektu 

2009 

 Oczekiwane produkty, 

rezultaty i oddziaływanie 

Poprawa stanu technicznego budynku, 

Poprawa estetyki miasta 

 Podmioty uczestniczące 

we wdrażaniu zadania 

Spółdzielnia mieszkaniowa 

16.  Nazwa i adres 

zleceniodawcy 

Wspólnota Mieszkaniowa w Kolbuszowej, ul. Obrońców 

Pokoju 74 A, 36-100 Kolbuszowa, Wspólnota  

 Status prawny 

projektodawcy 

Wspólnota mieszkaniowa 

 Nazwa projektu Modernizacja budynku wielorodzinnego Wspólnoty 

Mieszkaniowej przy ul. Obrońców Pokoju 74 A w 

Kolbuszowej 

 Przedmiot projektu Budowa kotłowni gazowej do ogrzewania własnych 

zasobów mieszkaniowych. 

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz  

z opomiarowaniem poszczególnych mieszkań. 

Wykonanie termomodernizacji budynku wspólnoty. 

 Koszt całkowity projektu 200 000,00 zł 

 Możliwość wkładu 

własnego 

W zależności od warunków określonych w dokumentacji 

konkursowej 

 Obszar realizacji projektu Obszar 2 

 Harmonogram realizacji 

projektu 

2010-2013 

 Oczekiwane produkty, 

rezultaty i oddziaływanie 

Poprawa stanu technicznego budynku, 

Poprawa estetyki miasta 

 Podmioty uczestniczące 

we wdrażaniu zadania 

Wspólnota mieszkaniowa 
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17.  Nazwa i adres 

zleceniodawcy 

Wspólnota Mieszkaniowa, ul Obrońców Pokoju 74 D, 

36-100 Kolbuszowa 

 Status prawny 

projektodawcy 

Wspólnota mieszkaniowa 

 Nazwa projektu Modernizacja budynku wielorodzinnego Wspólnoty 

Mieszkaniowej przy ul. Obrońców Pokoju 74 D w 

Kolbuszowej 

 Przedmiot projektu Budowa kotłowni gazowej do ogrzewania własnych 

zasobów mieszkaniowych. 

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz  

z opomiarowaniem poszczególnych mieszkań. 

Wykonanie termomodernizacji budynku wspólnoty. 

 Koszt całkowity projektu 350 000,00 zł 

 Możliwość wkładu 

własnego 

W zależności od warunków określonych w dokumentacji 

konkursowej 

 Obszar realizacji projektu Obszar 2 

 Harmonogram realizacji 

projektu 

2010-2013 

 Oczekiwane produkty, 

rezultaty i oddziaływanie 

Poprawa stanu technicznego budynku, 

Poprawa estetyki miasta 

 Podmioty uczestniczące 

we wdrażaniu zadania 

Wspólnota mieszkaniowa 

18.  Nazwa i adres 

zleceniodawcy 

Stanisława Weryńska, ul. Sienkiewicza 3, Kolbuszowa 

 Status prawny 

projektodawcy 

Spółdzielnia mieszkaniowa 

 Nazwa projektu Rewitalizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 

3 

 Przedmiot projektu Remont elewacji, w tym malowanie i wymiana stolarki, 

wymiana pokrycia dachowego 

 Koszt całkowity projektu 50 000,00 zł 

 Możliwość wkładu 

własnego 

W zależności od warunków określonych w dokumentacji 

konkursowej 
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 Obszar realizacji projektu Obszar 2 

 Harmonogram realizacji 

projektu 

2010 

 Oczekiwane produkty, 

rezultaty i oddziaływanie 

Poprawa stanu technicznego budynku, 

Poprawa estetyki miasta 

 Podmioty uczestniczące 

we wdrażaniu zadania 

Spółdzielnia mieszkaniowa 

19.  Nazwa i adres 

zleceniodawcy 

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21 

 Status prawny 

projektodawcy 

Jednostka Samorządu Terytorialnego 

 Nazwa projektu Modernizacja Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej 

 Przedmiot projektu 1. Remont budynku Sokoła: 

a) wymiana pokrycia dachowego i korekta 

geometrii połaci, 

b) Remont elewacji połączony z termorenowacją, 

przebudowa schodów, częściowa wymiana 

stolarki okiennej oraz drzwiowej, 

c) Przebudowa wewnętrzna z dostosowaniem do 

obecnie obowiązujących warunków technicznych 

i p.poż (dodatkowe węzły sanitarne, 

dostosowanie do osób niepełnosprawnych); 

2. Remont wewnętrznej instalacji wodno – 

kanalizacyjnej; 

3. Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej; 

4. Budowa zewnętrznej instalacji deszczowej; 

5. Budowa wentylacji mechanicznej i klimatyzacji; 

6. Wymiana instalacji c.o.; 

7. Przebudowa instalacji elektrycznej (częściowa 

wymiana instalacji wewnętrznej); 

8. Wymiana oświetlenia zewnętrznego; 

9.  Zagospodarowanie terenu: 
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a) Parking (wymiana nawierzchni,  korekta 

spadków terenu) 

b) Zieleń, 

Mała architektura. 

 Koszt całkowity projektu 1 500 000,00 zł 

 Możliwość wkładu 

własnego 

W zależności od warunków określonych w dokumentacji 

konkursowej 

 Obszar realizacji projektu Obszar 2 

 Harmonogram realizacji 

projektu 

2010-2011 

 Oczekiwane produkty, 

rezultaty i oddziaływanie 

Poprawa stanu technicznego budynku, 

Poprawa estetyki miasta 

 Podmioty uczestniczące 

we wdrażaniu zadania 

Gmina Kolbuszowa 

20.  Nazwa i adres 

zleceniodawcy 

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21 

 Status prawny 

projektodawcy 

Jednostka Samorządu Terytorialnego 

 Nazwa projektu Budowa budynku komunalnego przy ul Wojska Polskiego 

 Przedmiot projektu Budowa budynku komunalnego 

 Koszt całkowity projektu 6 000 000,00 zł 

 Możliwość wkładu 

własnego 

W zależności od warunków określonych w dokumentacji 

konkursowej 

 Obszar realizacji projektu Obszar 2 

 Harmonogram realizacji 

projektu 

2010 - 2013 

 Oczekiwane produkty, 

rezultaty i oddziaływanie 

Poprawa estetyki miasta, 

Poprawa warunków życia mieszkańców 

 Podmioty uczestniczące 

we wdrażaniu zadania 

Gmina Kolbuszowa 

21.  Nazwa i adres 

zleceniodawcy 

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, Kolbuszowa 

 Status prawny Jednostka Samorządu Terytorialnego 
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projektodawcy 

 Nazwa projektu Instalacja systemu monitoringu (ul. Obrońców Pokoju – 

Urząd Miejski) 

 Przedmiot projektu zakup sprzętu oraz oprogramowania potrzebnego do 

realizacji monitoringu Miasta Kolbuszowa  

 Koszt całkowity projektu 25 705,40 zł 

 Możliwość wkładu 

własnego 

W zależności od warunków określonych w dokumentacji 

konkursowej 

 Obszar realizacji projektu Obszar 1 

 Harmonogram realizacji 

projektu 

2009 - 2010 

 Oczekiwane produkty, 

rezultaty i oddziaływanie 

Poprawa bezpieczeństwa 

 Podmioty uczestniczące 

we wdrażaniu zadania 

Gmina Kolbuszowa 

22.  Nazwa i adres 

zleceniodawcy 

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21 

 Status prawny 

projektodawcy 

Jednostka Samorządu Terytorialnego 

 Nazwa projektu Oznakowanie obiektów (II obszar rewitalizacji) 

 Przedmiot projektu Zakup i montaż tabliczek informacyjnych 

 Koszt całkowity projektu 4 000,00 zł 

 Możliwość wkładu 

własnego 

W zależności od warunków określonych w dokumentacji 

konkursowej 

 Obszar realizacji projektu Obszar 2 

 Harmonogram realizacji 

projektu 

2010 

 Oczekiwane produkty, 

rezultaty i oddziaływanie 

Poprawa estetyki miasta, 

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców 

Poprawa warunków życia mieszkańców 

 Podmioty uczestniczące 

we wdrażaniu zadania 

Gmina Kolbuszowa 

23.  Nazwa i adres Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21 
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zleceniodawcy 

 Status prawny 

projektodawcy 

Jednostka Samorządu Terytorialnego 

 Nazwa projektu Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Osiedle 

Prefabet w Kolbuszowej 

 Przedmiot projektu Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą: 

Rządzkiego, Bema, Budowlanych, Lelewela, Armii 

Krajowej, Prusa, Reja. 

 Koszt całkowity projektu 2 715 000,00 zł 

 Możliwość wkładu 

własnego 

W zależności od warunków określonych w dokumentacji 

konkursowej 

 Obszar realizacji projektu Obszar 2 

 Harmonogram realizacji 

projektu 

2005 - 2011 

 Oczekiwane produkty, 

rezultaty i oddziaływanie 

Poprawa estetyki przestrzennej miasta, 

Poprawa warunków gospodarowania, 

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. 

 Podmioty uczestniczące 

we wdrażaniu zadania 

Gmina Kolbuszowa 

24.  Nazwa i adres 

zleceniodawcy 

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21 

 Status prawny 

projektodawcy 

Jednostka Samorządu Terytorialnego 

 Nazwa projektu Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Osiedle 

Polna w Kolbuszowej 

 Przedmiot projektu Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą: Zbożowa, 

Polna, Modrzewiowa, Miodowa, Siewna, Pszenna, 

Makowa 

 Koszt całkowity projektu 3 381 000,00 zł 

 Możliwość wkładu 

własnego 

W zależności od warunków określonych w dokumentacji 

konkursowej 

 Obszar realizacji projektu Obszar 2 

 Harmonogram realizacji 2005-2011 
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projektu 

 Oczekiwane produkty, 

rezultaty i oddziaływanie 

Poprawa estetyki przestrzennej miasta, 

Poprawa warunków gospodarowania, 

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. 

 Podmioty uczestniczące 

we wdrażaniu zadania 

Gmina Kolbuszowa 

25.  Nazwa i adres 

zleceniodawcy 

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21 

 Status prawny 

projektodawcy 

Jednostka Samorządu Terytorialnego 

 Nazwa projektu Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w zlewni ul. 

Wojska Polskiego, Matejki, Szopena, Bytnara, Obrońców 

Pokoju w Kolbuszowej na system kanalizacji rozdzielczej i 

sprawowanie nadzoru autorskiego nad inwestycją 

 Przedmiot projektu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do 

budynków mieszkalnych oraz budowa sieci kanalizacji 

deszczowej  

 Koszt całkowity projektu 5 935 400,00 zł 

 Możliwość wkładu 

własnego 

W zależności od warunków określonych w dokumentacji 

konkursowej 

 Obszar realizacji projektu Obszar 2 

 Harmonogram realizacji 

projektu 

2011-2013 

 Oczekiwane produkty, 

rezultaty i oddziaływanie 

Poprawa estetyki miasta, 

Ograniczenie zanieczyszczenia środowiska, 

Poprawa warunków życia mieszkańców 

 Podmioty uczestniczące 

we wdrażaniu zadania 

Gmina Kolbuszowa 

26.  Nazwa i adres 

zleceniodawcy 

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21 

 Status prawny 

projektodawcy 

Jednostka Samorządu Terytorialnego 

 Nazwa projektu Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie 
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Krakowskiej w Kolbuszowej 

 Przedmiot projektu 5 483 584,36 zł 

 Koszt całkowity projektu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do 

budynków mieszkalnych oraz budowa sieci kanalizacji 

deszczowej 

 Możliwość wkładu 

własnego 

W zależności od warunków określonych w dokumentacji 

konkursowej 

 Obszar realizacji projektu Obszar 2 

 Harmonogram realizacji 

projektu 

2009-2010 

 Oczekiwane produkty, 

rezultaty i oddziaływanie 

Poprawa estetyki miasta, 

Ograniczenie zanieczyszczenia środowiska, 

Poprawa warunków życia mieszkańców 

 Podmioty uczestniczące 

we wdrażaniu zadania 

Gmina Kolbuszowa 

27.  Nazwa i adres 

zleceniodawcy 

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21 

 Status prawny 

projektodawcy 

Jednostka Samorządu Terytorialnego 

 Nazwa projektu Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w zlewni ul. 

Partyzantów w Kolbuszowej na system kanalizacji 

rozdzielczej 

 Przedmiot projektu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do 

budynków mieszkalnych oraz budowa sieci kanalizacji 

deszczowej 

 Koszt całkowity projektu 5 751 156,16 zł 

 Możliwość wkładu 

własnego 

W zależności od warunków określonych w dokumentacji 

konkursowej 

 Obszar realizacji projektu Obszar 2 

 Harmonogram realizacji 

projektu 

2011-2015 

 Oczekiwane produkty, 

rezultaty i oddziaływanie 

Poprawa estetyki miasta, 

Ograniczenie zanieczyszczenia środowiska, 
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Poprawa warunków życia mieszkańców 

 Podmioty uczestniczące 

we wdrażaniu zadania 

Gmina Kolbuszowa 
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Obszar nr 3 – obszar zdegradowany – będący wynikiem zaniechania rozpoczętych 

inwestycji 

 

Obszar realizacji projektu 

Nr 3 

28.  Nazwa i adres 

zleceniodawcy 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kolbuszowej, ul. ks. Ruczki 

10/3, 36-100 Kolbuszowa 

 Status prawny 

projektodawcy 

Osoba prawna 

 Nazwa projektu Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych 

przy ul. Tyszkiewiczów 10 i 12 w Kolbuszowej 

 Przedmiot projektu Remont elewacji, w tym wymiana drzwi wejściowych i 

stolarki okiennej na klatkach schodowych oraz 

przebudowa chodnika  

 Koszt całkowity projektu 355 000,00 zł 

 Możliwość wkładu 

własnego 

W zależności od warunków określonych w dokumentacji 

konkursowej 

 Obszar realizacji projektu Obszar 3 

 Harmonogram realizacji 

projektu 

2008 - 2011 

 Oczekiwane produkty, 

rezultaty i oddziaływanie 

Poprawa stanu technicznego budynku, 

Poprawa estetyki miasta 

 Podmioty uczestniczące we 

wdrażaniu zadania 

Spółdzielnia mieszkaniowa 

29.  Nazwa i adres 

zleceniodawcy 

Wspólnota Mieszkaniowa w Kolbuszowej, ul. 

Tyszkiewiczów 14,  36-100 Kolbuszowa 

 Status prawny 

projektodawcy 

Wspólnota mieszkaniowa 

 Nazwa projektu Modernizacja budynku wielorodzinnego Wspólnoty 

Mieszkaniowej przy ul. Tyszkiewiczów 14 w Kolbuszowej  

 Przedmiot projektu Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz  

z opomiarowaniem poszczególnych mieszkań. 

Wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynku. 

Wykonanie termomodernizacji budynku wspólnoty. 
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 Koszt całkowity projektu 250 000,00 zł 

 Możliwość wkładu 

własnego 

W zależności od warunków określonych w dokumentacji 

konkursowej 

 Obszar realizacji projektu Obszar 3 

 Harmonogram realizacji 

projektu 

20010- 2013 

 Oczekiwane produkty, 

rezultaty i oddziaływanie 

Poprawa stanu technicznego budynku, 

Poprawa estetyki miasta 

 Podmioty uczestniczące we 

wdrażaniu zadania 

Wspólnota mieszkaniowa 

30.  Nazwa i adres 

zleceniodawcy 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kolbuszowej, ul. ks. Ruczki 

10/3, 36-100 Kolbuszowa 

 Status prawny 

projektodawcy 

Osoba prawna 

 Nazwa projektu Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych 

przy ul. 11 Ruczki 8 i 10 w Kolbuszowej 

 Przedmiot projektu Remont elewacji, w tym remont balkonów, wymiana 

stolarki – okna klatkowe i drzwi wejściowe oraz 

przebudowa chodnika 

 Koszt całkowity projektu 325 000,00 zł 

 Możliwość wkładu 

własnego 

W zależności od warunków określonych w dokumentacji 

konkursowej 

 Obszar realizacji projektu Obszar 3 

 Harmonogram realizacji 

projektu 

2008 - 2011 

 Oczekiwane produkty, 

rezultaty i oddziaływanie 

Poprawa stanu technicznego budynku, 

Poprawa estetyki miasta 

 Podmioty uczestniczące we 

wdrażaniu zadania 

Spółdzielnia mieszkaniowa 

31.  Nazwa i adres 

zleceniodawcy 

Wspólnota Mieszkaniowa w Kolbuszowej, ul. Ks. Ruczki 6,  

36-100 Kolbuszowa 

 Status prawny 

projektodawcy 

Wspólnota mieszkaniowa 

 Nazwa projektu Modernizacja budynku wielorodzinnego Wspólnoty 
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Mieszkaniowej „CERAMIKA” przy ul. Ruczki 6  

w Kolbuszowej  

 Przedmiot projektu Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz  

z opomiarowaniem poszczególnych mieszkań. 

Wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynku. 

Wykonanie termomodernizacji budynku wspólnoty. 

 Koszt całkowity projektu 250 000,00 zł 

 Możliwość wkładu 

własnego 

W zależności od warunków określonych w dokumentacji 

konkursowej 

 Obszar realizacji projektu Obszar 3 

 Harmonogram realizacji 

projektu 

20010- 2013 

 Oczekiwane produkty, 

rezultaty i oddziaływanie 

Poprawa stanu technicznego budynku, 

Poprawa estetyki miasta 

 Podmioty uczestniczące we 

wdrażaniu zadania 

Wspólnota mieszkaniowa 

32.  Nazwa i adres 

zleceniodawcy 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kolbuszowej, ul. ks. Ruczki 

10/3, 36-100 Kolbuszowa 

 Status prawny 

projektodawcy 

Osoba prawna 

 Nazwa projektu Rewitalizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego 

przy ul. 11 Listopada 13 oraz budynku wielolokalowego 

usługowego przy ul. 11 Listopada 15 w Kolbuszowej 

 Przedmiot projektu Remont elewacji, w tym remont balkonów, wymiana 

stolarki – okna klatkowe i drzwi wejściowe oraz 

przebudowa chodnika 

 Koszt całkowity projektu 510 000,00 zł 

 Możliwość wkładu 

własnego 

W zależności od warunków określonych w dokumentacji 

konkursowej 

 Obszar realizacji projektu Obszar 3 

 Harmonogram realizacji 

projektu 

2008 - 2011 

 Oczekiwane produkty, 

rezultaty i oddziaływanie 

Poprawa stanu technicznego budynku, 

Poprawa estetyki miasta 
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 Podmioty uczestniczące we 

wdrażaniu zadania 

Spółdzielnia mieszkaniowa 

33.  Nazwa i adres 

zleceniodawcy 

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21 

 Status prawny 

projektodawcy 

Jednostka Samorządu Terytorialnego 

 Nazwa projektu Rewitalizacja budynków mieszkalnych przy ul. Kolejowej 

2a, 2b, 4 

 Przedmiot projektu Remont budynków mieszkalnych 

 Koszt całkowity projektu 850 000,00 zł 

 Możliwość wkładu 

własnego 

W zależności od warunków określonych w dokumentacji 

konkursowej 

 Obszar realizacji projektu Obszar 3 

 Harmonogram realizacji 

projektu 

2015 

 Oczekiwane produkty, 

rezultaty i oddziaływanie 

Poprawa stanu technicznego budynku, 

Poprawa estetyki miasta 

 Podmioty uczestniczące we 

wdrażaniu zadania 

Gmina Kolbuszowa, Wspólnota mieszkaniowa 

34.  Nazwa i adres 

zleceniodawcy 

Wspólnota Mieszkaniowa w Kolbuszowej, ul Kolejowa 12,  

36-100 Kolbuszowa   

 Status prawny 

projektodawcy 

Wspólnota mieszkaniowa 

 Nazwa projektu Modernizacja budynku wielorodzinnego Wspólnoty 

Mieszkaniowej przy ul. Kolejowej 12 w Kolbuszowej  

 Przedmiot projektu Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz  

z opomiarowaniem poszczególnych mieszkań. 

Wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynku. 

Wykonanie termomodernizacji budynku wspólnoty. 

 Koszt całkowity projektu 350 000,00 zł 

 Możliwość wkładu 

własnego 

W zależności od warunków określonych w dokumentacji 

konkursowej 

 Obszar realizacji projektu Obszar 3 

 Harmonogram realizacji 20010- 2013 
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projektu 

 Oczekiwane produkty, 

rezultaty i oddziaływanie 

Poprawa stanu technicznego budynku, 

Poprawa estetyki miasta 

 Podmioty uczestniczące we 

wdrażaniu zadania 

Wspólnota mieszkaniowa 

35.  Nazwa i adres 

zleceniodawcy 

Zakład Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego „ORZECH” 

Sp. z o. o. 

 Status prawny 

projektodawcy 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

 Nazwa projektu Modernizacja budynku gorzelni oraz jego adaptacja na 

cele działalności kulturalno – rozrywkowej, szkoleniowej, 

gastronomicznej i hotelowej - Zakład Przetwórstwa 

Owocowo – Warzywnego „ORZECH” Sp. z o. o. 

 Przedmiot projektu Modernizacja budynku gorzelni oraz jego adaptacja 

 Koszt całkowity projektu 3 000 000 zł brutto 

 Możliwość wkładu 

własnego 

W zależności od warunków określonych w dokumentacji 

konkursowej 

 Obszar realizacji projektu Obszar 3 

 Harmonogram realizacji 

projektu 

2008 - 2011 

 Oczekiwane produkty, 

rezultaty i oddziaływanie 

Uzupełnienie bazy kulturalno – oświatowej, hotelowej i 

gastronomicznej, 

Wprowadzenie nowych usług kulturalno – rozrywkowych 

Wzrost zatrudnienia w Mieście Kolbuszowa 

 Podmioty uczestniczące we 

wdrażaniu zadania 

Podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie 

publiczno-prywatnym 

36.  Nazwa i adres 

zleceniodawcy 

ARTFOL, sp. jawna, Janusz i Lucjan Libera, ul. Sokołowska 

28 Kolbuszowa 

 Status prawny 

projektodawcy 

Spółka prawa handlowego 

 Nazwa projektu Modernizacja budynku produkcyjnego przy ul. 

Sokołowskiej 28 w Kolbuszowej 

 Przedmiot projektu Budynek produkcyjny przy ul. Sokołowskiej 28 

 Koszt całkowity projektu 278 040,00 zł brutto, 235 570,00 zł netto 



101 

 

 Możliwość wkładu 

własnego 

W zależności od warunków określonych w dokumentacji 

konkursowej 

 Obszar realizacji projektu Obszar 3  

 Harmonogram realizacji 

projektu 

2007 - 2008 

 Oczekiwane produkty, 

rezultaty i oddziaływanie 

Poprawa estetyki zewnętrznej i wewnętrznej budynku, 

Termomodernizacja budynku – oszczędność energii, 

Poprawa warunków pracy zatrudnionych pracowników), 

Zwiększenie potencjału produkcyjnego spółki 

 Podmioty uczestniczące we 

wdrażaniu zadania 

Podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie 

publiczno-prywatnym 

37.  Nazwa i adres 

zleceniodawcy 

SOLBET KOLBUSZOWA S.A., ul. Kolejowa 10 

 Status prawny 

projektodawcy 

Spółka Akcyjna 

 Nazwa projektu Wymiana ogrodzenia Zakładu SOLBET KOLBUSZOWA 

S.A. w Kolbuszowej 

 Przedmiot projektu Wymiana ogrodzenia Zakładu od strony wschodniej 

(wzdłuż planowanej ulicy łączącej ul. ks. Ruczki z ul. 

Towarową, długość ogrodzenia - 450 m, 

 Koszt całkowity projektu 137 000,00 zł brutto, 112 000,00 zł netto 

 Możliwość wkładu 

własnego 

W zależności od warunków określonych w dokumentacji 

konkursowej 

 Obszar realizacji projektu Obszar 3 

 Harmonogram realizacji 

projektu 

2009-2015 

 Oczekiwane produkty, 

rezultaty i oddziaływanie 

Poprawa estetyki przestrzennej miasta, 

Poprawa warunków gospodarowania 

 

 Podmioty uczestniczące we 

wdrażaniu zadania 

Podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie 

publiczno-prywatnym 

38.  Nazwa i adres 

zleceniodawcy 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kolbuszowej, ul. ks. Ruczki 

10/3, 36-100 Kolbuszowa 

 Status prawny Osoba prawna 
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projektodawcy 

 Nazwa projektu Remont budynków handlowo – usługowych Spółdzielni 

Zaopatrzenia i Zbytu „SCH” w Kolbuszowej 

 Przedmiot projektu Remont elewacji, w tym remont balkonów, wymiana 

stolarki – okna klatkowe i drzwi wejściowe oraz 

przebudowa chodnika 

 Koszt całkowity projektu 50 000,00 zł 

 Możliwość wkładu 

własnego 

W zależności od warunków określonych w dokumentacji 

konkursowej 

 Obszar realizacji projektu Obszar 3 

 Harmonogram realizacji 

projektu 

2010-2015 

 Oczekiwane produkty, 

rezultaty i oddziaływanie 

Poprawa estetyki przestrzennej miasta, 

Poprawa warunków gospodarowania 

 

 Podmioty uczestniczące we 

wdrażaniu zadania 

Spółdzielnia mieszkaniowa 

39.  Nazwa i adres 

zleceniodawcy 

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21 

 Status prawny 

projektodawcy 

Jednostka Samorządu Terytorialnego 

 Nazwa projektu Instalacja systemu monitoringu (skrzyżowanie ul. 

Kościuszki i ul. 11-go Listopada – 1 szt., Szkoła Podstawowa 

Nr 1  - Rondo – 1 szt., ul. Ruczki – Dworzec Kolejowy – 1 

szt., Peron PKP – 2 szt.) 

 Przedmiot projektu zakup sprzętu oraz oprogramowania potrzebnego do 

realizacji monitoringu Miasta Kolbuszowa 

 Koszt całkowity projektu 116 247,70 zł 

 Możliwość wkładu 

własnego 

W zależności od warunków określonych w dokumentacji 

konkursowej 

 Obszar realizacji projektu Obszar 2 

 Harmonogram realizacji 

projektu 

2010 

 Oczekiwane produkty, Poprawa estetyki miasta, 
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rezultaty i oddziaływanie Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców 

Poprawa warunków życia mieszkańców 

 Podmioty uczestniczące we 

wdrażaniu zadania 

Gmina Kolbuszowa 

40.  Nazwa i adres 

zleceniodawcy 

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, Kolbuszowa 

 Status prawny 

projektodawcy 

Jednostka Samorządu Terytorialnego 

 Nazwa projektu Oznakowanie obiektów (III obszar rewitalizacji) 

 Przedmiot projektu Zakup i montaż tabliczek informacyjnych 

 Koszt całkowity projektu 4 000,00 zł 

 Możliwość wkładu 

własnego 

W zależności od warunków określonych w dokumentacji 

konkursowej 

 Obszar realizacji projektu Obszar 3 

 Harmonogram realizacji 

projektu 

2009 - 2011 

 Oczekiwane produkty, 

rezultaty i oddziaływanie 

Poprawa zagospodarowania przestrzennego miasta, 

Poprawa estetyki miasta, 

Poprawa stanu technicznego budynków 

 Podmioty uczestniczące we 

wdrażaniu zadania 

Gmina Kolbuszowa 

41.  Nazwa i adres 

zleceniodawcy 

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21 

 Status prawny 

projektodawcy 

Jednostka Samorządu Terytorialnego 

 Nazwa projektu Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w obszarze ulic: 

Rzeszowska, Kolejowa, Towarowa, Handlowa i Wiktora w 

Kolbuszowej na system kanalizacji rozdzielczej  

i sprawowanie nadzoru autorskiego nad tą inwestycją. 

 Przedmiot projektu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do 

budynków mieszkalnych oraz budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej 

Kanalizacja sanitarna – 8 152,0 m 

Kanalizacja deszczowa – 2 863,5 m 
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 Koszt całkowity projektu 6 500 000,00 zł 

 Możliwość wkładu 

własnego 

W zależności od warunków określonych w dokumentacji 

konkursowej 

 Obszar realizacji projektu Obszar 3 

 Harmonogram realizacji 

projektu 

2011-2015 

 Oczekiwane produkty, 

rezultaty i oddziaływanie 

Poprawa estetyki miasta, 

Ograniczenie zanieczyszczenia środowiska, 

Poprawa warunków życia mieszkańców 

 Podmioty uczestniczące we 

wdrażaniu zadania 

Gmina Kolbuszowa 

42.  Nazwa i adres 

zleceniodawcy 

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21 

 Status prawny 

projektodawcy 

Jednostka Samorządu Terytorialnego 

 Nazwa projektu Remont ulicy Handlowej i Wiktora 

 Przedmiot projektu Remont ulicy Handlowej i Wiktora 

 Koszt całkowity projektu 1 000 000,00 zł 

 Możliwość wkładu 

własnego 

W zależności od warunków określonych w dokumentacji 

konkursowej 

 Obszar realizacji projektu Obszar 3 

 Harmonogram realizacji 

projektu 

2011-2015 

 Oczekiwane produkty, 

rezultaty i oddziaływanie 

Poprawa estetyki miasta, 

Poprawa warunków życia mieszkańców 

Poprawa bezpieczeństwa 

 Podmioty uczestniczące we 

wdrażaniu zadania 

Gmina Kolbuszowa 
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4. Kryteria wyboru pilotażu i kolejności realizacji 

 Z przeprowadzonej analizy uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych (w tym 

potencjału własnego) oraz szans i zagrożeń rozwoju obszaru zdegradowanego miasta 

Kolbuszowa, a także założeń planowania strategicznego zawartego w dokumentach 

sporządzonych przez władze gminy, wynikają priorytetowe działania władz samorządowych, 

które mają być podjęte, w obszarze rewitalizacji, dla których sporządzony jest ten program. 

Niniejszy Lokalny Program Rewitalizacji obejmuje swoim obszarem najważniejsze z punktu 

widzenia interesu lokalnej społeczności tereny. Pilotażowe projekty rewitalizacyjne ujęte  

w niniejszym dokumencie zostały zidentyfikowane na podstawie analizy kluczowych 

płaszczyzn rozwojowych gminy oraz potrzeby interwencji, zwłaszcza władz samorządowych,  

w specyficzne obszary społeczne, gospodarcze i przestrzenne na terenie rewitalizowanych 

części gminy. 

Pilotażowe projekty zostały zidentyfikowane i opisane według dostępnej dokumentacji oraz 

wiedzy osób, które będą odpowiedzialne za ich przyszłe wdrażanie, a także według stanu 

zaawansowania ich przygotowania. Wzięto również pod uwagę możliwości budżetowe władz 

gminy, a także organizacji i podmiotów zaangażowanych w ich realizację. 

Zawarty w niniejszym opracowaniu zbiór pilotażowych projektów wskazuje na potrzebę 

interwencji w określonych płaszczyznach życia społeczno-gospodarczego miasta Kolbuszowa. 

Stanowić może podstawę do ubiegania się o środki z funduszy strukturalnych UE. 

Wskazane poniżej kryteria są ogólnymi aspektami, którymi kierowano się i które wpłynęły na 

pilotaż i kolejność realizacji zadań wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta 

Kolbuszowa. 

Przy wyborze projektów oraz ustaleniu kolejności realizacji zadań wzięto pod uwagę 

następujące kryteria: 

 Zgodność zapisów dokumentów programowych rozwoju gminy oraz regionu, 

 Poziom zaawansowania w przygotowaniu dokumentacji projektów w ramach 

rewitalizacji, 

 Intensywność wpływu na osiągniecie zakładanych celów – spójności społeczno-

gospodarczej, 

 Intensywność wpływu realizacji projektu na podniesienie walorów i atrakcyjności 

terenów zdegradowanych, 
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 Powiązanie z innymi projektami dotyczącymi rozwoju przestrzennego, społecznego i 

gospodarczego, 

 Akceptacja społeczna i poziom zaspokojenia potrzeb mieszkańców, 

 Określone zasoby finansowe, 

 Możliwość uzyskania współfinansowania ze źródeł zewnętrznych. 

5. Oczekiwane wskaźniki osiągnięd. 

 Lokalny Program Rewitalizacji jest niezbędnym załącznikiem w przypadku aplikowania 

o środki zewnętrzne na realizację zawartych w nim zadań. 

Priorytetowym celem Lokalnego Programu Rewitalizacji jest ogólny wzrost społeczno - 

gospodarczy. Koncepcja ta ma charakter długoterminowy. W wyniku jej realizacji powstaną 

następujące efekty, których miernikiem są oczekiwane wskaźniki produktów, rezultatów  

i oddziaływania. 

 Produkt to bezpośredni, materialny efekt zrealizowanych działań, musi być osiągnięty 

w trakcie „życia” projektu, przyczynia się do osiągnięcia rezultatów, a przez to celów 

bezpośrednich. Wskaźniki produktu odnoszą się do działalności. Liczone są w jednostkach 

materialnych lub monetarnych (np. długość zbudowanej drogi czy ilość firm, które uzyskały 

pomoc). 

 Rezultat jest fizycznym efektem osiągnięcia celu bezpośredniego i bezpośrednim 

wpływem zrealizowanych działań - stworzonych produktów. Rezultat osiągany jest 

natychmiast po realizacji projektu i określa zmiany jakie nastąpiły u beneficjentów. Wskaźniki 

rezultatu odpowiadają bezpośrednim z natychmiastowych efektów wynikających z programu. 

Dostarczają one informacji o zmianach dotyczących beneficjentów. Wskaźniki te mogą 

przybierać formę wskaźników materialnych (skrócenie czasu podróży, liczba skutecznie 

przeszkolonych, liczba wypadków drogowych, itp.) lub finansowych (zwiększenie się środków 

finansowych sektora prywatnego, zmniejszenie kosztów transportu). 

 Oddziaływanie to długofalowe konsekwencje z wytworzenia produktów dla 

beneficjentów pośrednich, a także pośrednie konsekwencje dla innych adresatów. Wskaźniki 

oddziaływania odnoszą się natomiast do skutków danego programu wykraczających poza 

natychmiastowe efekty dla beneficjentów (np. wpływ projektu na sytuację społeczno-

gospodarczą w pewnym okresie od zakończenia jego realizacji). 
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Poniżej zestawiono przykładowe wskaźniki realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 

Kolbuszowa na lata 2009 –2015. Na kilkuletni okres planowania trudno określić szczegółowe 

miary wskaźników, dlatego podane wskaźniki mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie 

w toku realizacji projektów rewitalizacji. 
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Faza cyklu 

interwencji 
Wskaźnik 

Szacunkowa 

wartość 

wskaźnika 

Jednostka 

miary 

Produkt 

Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój i poprawiających atrakcyjność obszaru 

rewitalizacji 

38 sztuk 

Liczba zrewitalizowanych obszarów 3 sztuk 

 
Długość wybudowanych i zmodernizowanych ulic 

 

4 km 

 
Liczba budynków użyteczności publicznej poddanych renowacji/remontowi 

 

11 sztuk 

 
Liczba budynków poddanych termomodernizacji 

 

3 sztuk 

 
Liczba zrealizowanych projektów z zakresu lokalnej infrastruktury turystycznej 

 

1 sztuk 

 
Długość przebudowanych i wybudowanych sieci kanalizacji 

sanitarnej 

38,50 km 

 
Długość przebudowanych i wybudowanych sieci kanalizacji deszczowej 

 

4,5 km 

 
Liczba wyremontowanych obiektów zabytkowych 

 

2 sztuk 

 
Długość wyremontowanych przebudowanych chodników 

 

7 km 

Rezultat 

Liczba imprez organizowanych z wykorzystaniem infrastruktury objętej wsparciem 10/rok sztuk 

Liczba osób korzystających z infrastruktury objętej wsparciem 20 000/rok osoby 

Powierzchnia rewitalizowanego obszaru 600 ha 

Liczba nowych przedsiębiorstw zlokalizowanych na obszarze objętym wsparciem 10/rok sztuk 
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Zmniejszenie liczby wypadków 2 sztuk 

Oddziaływanie 

Liczba nowych lub utrzymanych miejsc pracy (stałych, czasowych) na zrewitalizowanym 
obszarze w ciągu 2 lat po zakończeniu projektu 

7 nowych/rok sztuk 

 
Liczba powstałych jednostek zajmujących się działalnością kulturalną, edukacyjną, 
turystyczną, rekreacyjną, sportową na zrewitalizowanym obszarze w ciągu 2 lat po 

zakończeniu projektu 
 

5 sztuk 

 
Liczba imprez odbywających się w odnowionych obiektach w okresie 1-2 lat po zakończeniu 

projektu, wraz z liczbą uczestników 
 

10 imprez/rok 

5 000 

uczestników/rok 

sztuk 

 
Wzrost ceny gruntów i nieruchomości jako miernik wzrostu atrakcyjności terenów 

 

30 procent 

 
Procent mieszkańców mieszkających na wspieranym obszarze wyrażających chęć pozostania 

tam przez następne 5 lat 
 

98 procent 
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Dzięki realizacji wyżej wymienionych wskaźników zostaną osiągnięte następujące cele 

Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kolbuszowa: 

 ożywienie społeczno-gospodarcze zdegradowanego obszaru rewitalizacji, 

 osiągnięcie ładu przestrzennego i estetyki przestrzeni publicznej obszaru rewitalizacji, 

 poprawa wizerunku i tożsamości lokalnej mieszkańców, 

 integracja mieszkańców, tworzenie równych szans oraz rozwój zasobów ludzkich, 

 ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego obszaru rewitalizacji, 

 rozwój turystyki i kultury, 

 poprawa warunków oraz bazy turystycznej, rekreacyjnej i sportowej umożliwiającej 

rozwój aktywności mieszkańców gminy i turystów, 

 poprawa bezpieczeństwa zbiorowego i osobistego mieszkańców. 

Powyższe cele procesów rewitalizacji zdegradowanych obszarów, analiza SWOT oraz diagnoza 

stanu obszaru rewitalizacji posłużyły jako podstawa do określenia celu nadrzędnego  

i strategicznych celów realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kolbuszowa, a także 

działań proponowanych do podjęcia w ramach programu. 

CEL NADRZĘDNY LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA KOLBUSZOWA: 

pobudzenie rozwoju społeczno – gospodarczego rewitalizowanych obszarów. 

Cele strategiczne: 

CEL I: Obszar infrastrukturalno-przestrzenny – podniesienie warunków życia 

mieszkańców. 

Działania: 

1.1 Zachowanie i ochrona układu urbanistycznego Miasta Kolbuszowa 

1.2 Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej 

1.3 Remont i budowa dróg i chodników  i oświetlenia na terenie Miasta Kolbuszowa 

CEL II: Obszar gospodarczy – wspieranie lokalnej gospodarki. 

Działania: 

1.1 Rozszerzenie działalności w sferze usług i handlu na obszarze rewitalizowanym 

1.2 Wsparcie rozwoju MŚP 

1.3 Opracowanie kompleksowego programu promocji gospodarczej Miasta i Gminy 

1.4 Horyzontalne wsparcie rozwoju turystyki 
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CEL III: Obszar społeczny – rozwój segmentu usług dla mieszkańców Miasta i Gminy. 

Działania: 

1.1 Rozbudowa obiektów sportowych na terenie Gminy 

1.2 Modernizacja i uzupełnienie bazy oświatowej 

1.3 Rozbudowa bazy i wzbogacenie oferty kulturalnej 

1.4 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców 

1.5 Zwiększenie dostępności do usług medycznych i opracowanie programów 

profilaktyki zdrowotnej 

1.6 Wspieranie działalności organizacji społecznych i poszerzenie oferty sposobów 

spędzania wolnego czasu  
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V. Plan działao przestrzennych (techniczno-materialnych), gospodarczych i 

społecznych w okresie 2007-2013 i latach następnych. 
 

Planowane w latach 2008-2013 oraz latach późniejszych działania na obszarze zdegradowanym 

Miasta Kolbuszowa podzielono na trzy kategorie: przestrzenne, gospodarcze i społeczne. 

Działania przestrzenne mają na celu kształtowanie nowego ładu przestrzennego obszaru 

rewitalizowanego i integrację zdegradowanych terenów. Porządkowanie "starej tkanki 

urbanistycznej", wprowadzanie nowych elementów architektonicznych jest także sposobem 

promocji nowego wizerunku miasta i gminy. Do działań przestrzennych zalicza się m.in.: 

rozwój infrastruktury technicznej, a także rozwój infrastruktury społecznej, kulturalnej  

i turystycznej. 

Działania gospodarcze to m.in.: wsparcie przedsiębiorczości czy działania dotyczące rozwoju 

turystyki oraz innych sektorów gospodarki. Działania gospodarcze prowadzą do pozytywnych 

skutków ekonomicznych takich jak: wzrost dochodu firm, wzrost oddziaływania na rozwój 

różnych działalności lokalnych, ożywienie życia społeczno-gospodarczego, pobudzenie 

aktywności lokalnych środowisk, stworzenie nowych miejsc pracy. 

Działania społeczne to przede wszystkim rozwój zasobów ludzkich, przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu, tworzenie równych szans, zapobieganie zjawisku bezrobocia czy 

aktywizacja środowisk dziecięcych i młodzieżowych. 

W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kolbuszowa określono następujące cele 

szczegółowe – priorytety: 

 przestrzenne: 

 rozwój infrastruktury technicznej, 

 remont i renowacja istniejących zasobów mieszkaniowych, 

 budowa nowych mieszkań, 

 rozwój transportu, 

 rozwój infrastruktury społecznej, kulturalnej i turystycznej. 

 gospodarcze: 
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 rozwój turystyki, 

 wspieranie przedsiębiorczości. 

 społeczne: 

 rozwój zasobów ludzkich, 

 walka z patologiami społecznymi, 

 tworzenie równych szans, 

 aktywizacja środowisk dziecięcych i młodzieżowych, 

 przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, 

 zapobieganie zjawisku bezrobocia, 

 zapobieganie zjawisku bezdomności. 
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Planowane działania 

Lp. Nazwa planowanego 
działania 

Rodzaj działania Cele szczegółowe 
– priorytety 

Etapy 
działania 

wraz z 
czasem 

realizacji 

Oczekiwane 
rezultaty 

Instytucje i 
podmioty 

uczestniczące 
we wdrażaniu 

Nakłady do 
poniesienia 

(PLN) 

1.  

Rewitalizacja budynków 
przy ul. Plac Wolności 13, 
15, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 29, 

34, 36, 37, 39,40, 42 i 43, 

przestrzenne 

renowacja i 
remont 

istniejących 
zasobów 

mieszkaniowych 

2009-2010 

Poprawa 
zagospodarowania 

przestrzennego 
Rynku w 

Kolbuszowej, 
Poprawa estetyki 

miasta, 
Poprawa stanu 
technicznego 

budynków 

Wspólnota 
Mieszkaniowa, 
Stowarzyszenie 

1 485 100,00zł 

2.  

Remont budynków 
handlowo - usługowych 

przy ul. Plac Wolności 28, 
30, 31, 32, 35, 39, 44, 45. 

działanie 
wiodące: 

gospodarcze, 
działanie 

dodatkowe: 
przestrzenne 

wspieranie 
przedsiębiorczości 

2007-2013 

Poprawa 
zagospodarowania 

przestrzennego 
miasta, 

Poprawa estetyki 
miasta, 

Poprawa stanu 
technicznego 

budynków 

Spółdzielnia 
Zaopatrzenia i 
Zbytu „SCH” w 
Kolbuszowej 

200 000,00zł 
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3.  
Renowacja budynku przy 

ul. Placu Wolności 54 
przestrzenne 

renowacja i 
remont 

istniejących 
zasobów 

mieszkaniowych 

2009-2013 

Poprawa stanu 
technicznego 

budynku, 
Docieplenie 
(zwiększenie 
oszczędności 

energii), 
Poprawa estetyki 

Rynku 

Wspólnota 
mieszkaniowa 
funkcjonująca 
przy ul. Plac 

Wolności 

40 000,00zł 

4.  
Rewitalizacja budynku 
przy ul. Mickiewicza 2 

przestrzenne 

renowacja i 
remont 

istniejących 
zasobów 

mieszkaniowych 

2009-2013 

Poprawa 
zagospodarowania 

przestrzennego 
Rynku w 

Kolbuszowej, 
Poprawa estetyki 

miasta, 
Poprawa stanu 
technicznego 

budynków 

Wspólnota 
mieszkaniowa 

20 000,00zł 

5.  

Rewitalizacja budynku 
mieszkalnego 

wielorodzinnego przy ul. 
Piłsudskiego 9 w 

Kolbuszowej 

przestrzenne 

renowacja i 
remont 

istniejących 
zasobów 

mieszkaniowych 

2008-2011 

Poprawa stanu 
technicznego 

budynku, 
Poprawa estetyki 

miasta 

Spółdzielnia 
mieszkaniowa 

70 000,00zł 

6.  

Muzeum Historii 
Kolbuszowej i Sztuki 

Użytkowej – prezentacja 
zbiorów archiwalnych i 

historycznych 

działanie 
wiodące: 

gospodarcze, 
działanie 

dodatkowe: 
społeczne 

rozwój 
infrastruktury 
turystycznej, 

działanie na rzecz 
aktywizacji 
środowisk 

dziecięcych i 
młodzieżowych 

2007-2013 

Wzbogacenie 
atrakcji 

turystycznych 
miasta Kolbuszowa 

Muzeum w 
Kolbuszowej 

25 000,00zł 
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7.  

Remont budynku 
mieszkalno – usługowego 
przy ul. Piłsudskiego 4 w 

Kolbuszowej 

działanie 
wiodące: 

przestrzenne, 
działanie 

dodatkowe: 
gospodarcze 

remont i 
renowacja 

istniejących 
zasobów 

mieszkaniowych, 
wspieranie 

przedsiębiorczości 

2009-2010 

Poprawa 
zagospodarowania 

przestrzennego 
miasta, 

Poprawa estetyki 
miasta, 

Poprawa stanu 
technicznego 

budynków 

Wspólnota 
mieszkaniowa 

10 000,00zł 

8.  

Remont budynków 
mieszkalno – usługowych 
przy ul. Piekarskiej 3, 4, 6, 

7, 8, 9, 10, 13 w 
Kolbuszowej 

działanie 
wiodące: 

przestrzenne, 
działanie 

dodatkowe: 
gospodarcze 

remont i 
renowacja 

istniejących 
zasobów 

mieszkaniowych, 
wspieranie 

przedsiębiorczości 

2009-2013 

Poprawa 
zagospodarowania 

przestrzennego 
miasta, 

Poprawa estetyki 
miasta, 

Poprawa stanu 
technicznego 

budynków 

Wspólnota 
mieszkaniowa 

454 000,00zł 

9.  
Rewaloryzacja cmentarza 
przy ul. Narutowicza w 

Kolbuszowej 
przestrzenne 

rozwój transportu, 
infrastruktury 

społeczno-
kulturalnej 

2010-2012 

Poprawa 
dostępności 

obiektu, 
Podniesienie 

wartości 
technicznej 

obiektu, 
Poprawa estetyki 

obiektu, 

Parafia 400 000,00zł 
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10.  
Rewitalizacja miasta 

Kolbuszowa 
gospodarcze 

remont i 
renowacja 

istniejących 
zasobów 

mieszkaniowych, 
rozwój transportu, 

wspieranie 
przedsiębiorczości 
rozwój turystyki 

lub innych 
sektorów 

gospodarki 
lokalnej 

2009-2012 

Poprawa 
zagospodarowania 

przestrzennego 
miasta, 

Poprawa estetyki 
miasta, 

Poprawa stanu 
technicznego 

budynków  

Gmina 
Kolbuszowa 

10 000 000,00zł 

11.  
Budowa krytej pływalni 
przy ul. Jana Pawła II w 

Kolbuszowej 

działanie 
wiodące: 

gospodarcze, 
działania 

dodatkowe: 
przestrzenne i 

społeczne 

rozwój turystyki, 
rozwój infrastruktury 

społecznej, 
kulturalnej, 

turystycznej, rozwój 
zasobów 

ludzkich, walka 
z patologiami 
społecznymi, 

tworzenie 
równych szans, 

aktywizacja 
środowisk 

dziecięcych 
i młodzieżowych 

2004-2010 

Poprawa estetyki 
miasta, 

Poprawa warunków 
życia mieszkańców 

Gmina 
Kolbuszowa 

18 510 765,24 zł 

12.  

Rewitalizacja budynków 
mieszkalnych 

wielorodzinnych przy ul. 
Partyzantów 1, 3, 5, 5A i 5B 

w Kolbuszowej 

przestrzenne 

renowacja i 
remont 

istniejących 
zasobów 

mieszkaniowych 

2008-2011 

Poprawa stanu 
technicznego 

budynku, 
Poprawa estetyki 

miasta 

Spółdzielnia 
mieszkaniowa 

940 000,00zł 
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13.  

Rewitalizacja budynków 
mieszkalnych 

wielorodzinnych przy ul. 
Jana Pawła II 21 i 23 w 

Kolbuszowej 

przestrzenne 

renowacja i 
remont 

istniejących 
zasobów 

mieszkaniowych 

2008-2011 

Poprawa stanu 
technicznego 

budynku, 
Poprawa estetyki 

miasta 

Spółdzielnia 
mieszkaniowa 

365 000,00zł 

14.  
Rewitalizacja budynku 
mieszkalnego przy ul. 
Wojska Polskiego 19 

przestrzenne 

renowacja i 
remont 

istniejących 
zasobów 

mieszkaniowych 

2009 

Poprawa stanu 
technicznego 

budynku, 
Poprawa estetyki 

miasta 

Spółdzielnia 
mieszkaniowa 

120 000,00zł 

15.  

Rewitalizacja budynku 
mieszkalno - 

gospodarczego przy ul. 
Krakowskiej 81, 

Kolbuszowa 

przestrzenne 

renowacja i 
remont 

istniejących 
zasobów 

mieszkaniowych 

2009 

Poprawa stanu 
technicznego 

budynku, 
Poprawa estetyki 

miasta 

Spółdzielnia 
mieszkaniowa 

40 000,00zł 

16.  

Modernizacja budynku 
wielorodzinnego 

Wspólnoty Mieszkaniowej 
przy ulicy Obrońców 

Pokoju 74 A  
w Kolbuszowej  

przestrzenne 

renowacja i 
remont 

istniejących 
zasobów 

mieszkaniowych 

2010-2013 

Poprawa stanu 
technicznego 

budynku, 
Poprawa estetyki 

miasta 

Wspólnota 
mieszkaniowa  

200 000,00zł 

17.  

Modernizacja budynku 
wielorodzinnego 

Wspólnoty Mieszkaniowej 
przy ulicy Obrońców 

Pokoju 74 D  
w Kolbuszowej 

przestrzenne 

renowacja i 
remont 

istniejących 
zasobów 

mieszkaniowych 

2010 - 2013 

Poprawa stanu 
technicznego 

budynku, 
Poprawa estetyki 

miasta 

Wspólnota 
mieszkaniowa  

350 000,00zł 

18.  
Rewitalizacja budynku 

mieszkalnego 
Sienkiewicza 3 

przestrzenne 

renowacja i 
remont 

istniejących 
zasobów 

mieszkaniowych 

2010 

Poprawa stanu 
technicznego 

budynku, 
Poprawa estetyki 

miasta 

Spółdzielnia 
mieszkaniowa 

50 000,00zł 
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19.  
Modernizacja Miejskiego 

Domu Kultury  
w Kolbuszowej 

działanie 
wiodące: 

gospodarcze, 
działania 

dodatkowe: 
społeczne, 

przestrzenne 

rozwój 
infrastruktury 

społecznej, 
kulturalnej, 
turystycznej, 
aktywizacja 
środowisk 

dziecięcych i 
młodzieżowych, 

rozwój 
infrastruktury 
technicznej, 

transportowej 

2010-2011 

Poprawa stanu 
technicznego 

budynku, 
Poprawa estetyki 

miasta 

Gmina 
Kolbuszowa 

1 500 000,00zł 

20.  
Budowa budynku 

komunalnego przy ul 
Wojska Polskiego 

działanie 
wiodące: 

przestrzenne, 
działanie 

dodatkowe: 
przeciwdziałanie 

wykluczeniu 
społecznemu 

oraz 
bezdomności 

budowa nowych 
mieszkań 

2010-2013 

Poprawa estetyki 
miasta, 

Poprawa warunków 
życia mieszkańców 

Gmina 
Kolbuszowa 

6 000 000,00zł 

21.  

Instalacja systemu 
monitoringu (ul. 

Obrońców Pokoju – Urząd 
Miejski) 

społeczne 
walka z 

patologiami 
społecznymi 

2010 
Poprawa 

bezpieczeństwa 
Gmina 

Kolbuszowa 
25 705,40 zł 
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22.  
Oznakowanie obiektów  
(II obszar rewitalizacji) 

gospodarcze 

rozwój turystyki 
lub innych 
sektorów 

gospodarki 
lokalnej 

2010 

Poprawa 
zagospodarowania 

przestrzennego 
miasta, 

Poprawa estetyki 
miasta 

 

Gmina 
Kolbuszowa 

4 000,00zł 

23.  

Budowa ulic wraz z 
infrastrukturą 

towarzyszącą – Osiedle 
Prefabet w Kolbuszowej 

przestrzenne rozwój transportu 2005-2011 

Poprawa estetyki 
przestrzennej 

miasta, 
Poprawa warunków 

gospodarowania, 
Poprawa 

bezpieczeństwa 
mieszkańców. 

Gmina 
Kolbuszowa 

2 715 000,00zł 

24.  

Budowa ulic wraz z 
infrastrukturą 

towarzyszącą – Osiedle 
Polna w Kolbuszowej 

przestrzenne rozwój transportu 2005-2011 

Poprawa estetyki 
przestrzennej 

miasta, 
Poprawa warunków 

gospodarowania, 
Poprawa 

bezpieczeństwa 
mieszkańców. 

Gmina 
Kolbuszowa 

3 381 000,00zł 

25.  

Przebudowa kanalizacji 
ogólnospławnej w zlewni 

ul. Wojska Polskiego, 
Matejki, Szopena, Bytnara, 

Obrońców Pokoju w 
Kolbuszowej na system 

kanalizacji rozdzielczej i 
sprawowanie nadzoru 

autorskiego nad 
inwestycją 

przestrzenne 
rozwój 

infrastruktury 
technicznej 

2011-2013 

Poprawa estetyki 
miasta, 

Ograniczenie 
zanieczyszczenia 

środowiska, 
Poprawa warunków 
życia mieszkańców 

Gmina 
Kolbuszowa 

5 935 400,00zł 
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26.  

Budowa kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej w 

rejonie Krakowskiej w 
Kolbuszowej 

przestrzenne 
rozwój 

infrastruktury 
technicznej 

2009-2010 

Poprawa estetyki 
miasta, 

Ograniczenie 
zanieczyszczenia 

środowiska, 
Poprawa warunków 
życia mieszkańców 

Gmina 
Kolbuszowa 

5 483 584,36zł 

27.  

Przebudowa kanalizacji 
ogólnospławnej w zlewni 

ul. Partyzantów w 
Kolbuszowej na system 
kanalizacji rozdzielczej 

przestrzenne 
rozwój 

infrastruktury 
technicznej 

2011-2015 

Poprawa estetyki 
miasta, 

Ograniczenie 
zanieczyszczenia 

środowiska, 
Poprawa warunków 
życia mieszkańców 

Gmina 
Kolbuszowa 

5 751 156,16zł 

28.  

Rewitalizacja budynków 
mieszkalnych 

wielorodzinnych przy ul. 
Tyszkiewiczów 10 i 12 w 

Kolbuszowej 

przestrzenne 

renowacja i 
remont 

istniejących 
zasobów 

mieszkaniowych 

2008-2011 

Poprawa stanu 
technicznego 

budynku, 
Poprawa estetyki 

miasta 

Spółdzielnia 
mieszkaniowa 

355 000,00zł 

29.  

Modernizacja budynku 
wielorodzinnego 

Wspólnoty Mieszkaniowej 
przy ul. Tyszkiewiczów 14 

w Kolbuszowej 

przestrzenne 

renowacja i 
remont 

istniejących 
zasobów 

mieszkaniowych 

2010-2013 

Poprawa stanu 
technicznego 

budynku, 
Poprawa estetyki 

miasta 

Wspólnota 
mieszkaniowa 

250 000,00zł 

30.  

Rewitalizacja budynków 
mieszkalnych 

wielorodzinnych przy ul. 
11 Ruczki 8 i 10 

przestrzenne 

renowacja i 
remont 

istniejących 
zasobów 

mieszkaniowych 

2008-2011 

Poprawa stanu 
technicznego 

budynku, 
Poprawa estetyki 

miasta 

Spółdzielnia 
mieszkaniowa 

325 000,00zł 
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31.  

Modernizacja budynku 
wielorodzinnego 

Wspólnoty Mieszkaniowej 
„CERAMIKA” przy ul. 

Ruczki 6 w Kolbuszowej 

przestrzenne 

renowacja i 
remont 

istniejących 
zasobów 

mieszkaniowych 

2010-2013 

Poprawa stanu 
technicznego 

budynku, 
Poprawa estetyki 

miasta 

Wspólnota 
mieszkaniowa 

250 000,00zł 

32.  

Rewitalizacja budynku 
mieszkalnego 

wielorodzinnego przy ul. 
11 Listopada 13 oraz 

budynku wielolokalowego 
usługowego przy ul. 11 

Listopada 15 w 
Kolbuszowej 

przestrzenne 

renowacja i 
remont 

istniejących 
zasobów 

mieszkaniowych 

2008-2011 

Poprawa stanu 
technicznego 

budynku, 
Poprawa estetyki 

miasta 

Spółdzielnia 
mieszkaniowa 

510 000,00zł 

33.  
Rewitalizacja budynków 

mieszkalnych przy ul. 
Kolejowej 2a, 2b, 4 

przestrzenne 

renowacja i 
remont 

istniejących 
zasobów 

mieszkaniowych 

2015 

Poprawa stanu 
technicznego 

budynku, 
Poprawa estetyki 

miasta 

Gmina 
Kolbuszowa, 
Wspólnota 

mieszkaniowa 

850 000,00zł 

34.  

Modernizacja budynku 
wielorodzinnego 

Wspólnoty Mieszkaniowej 
przy ul. Kolejowej 12 w 

Kolbuszowej 

przestrzenne 

renowacja i 
remont 

istniejących 
zasobów 

mieszkaniowych 

2010-2013 

Poprawa stanu 
technicznego 

budynku, 
Poprawa estetyki 

miasta 

Wspólnota 
mieszkaniowa 

 
350 000,00zł 
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35.  

Modernizacja budynku 
gorzelni oraz jego 
adaptacja na cele 

działalności kulturalno – 
rozrywkowej, 
szkoleniowej, 

gastronomicznej i 
hotelowej - Zakład 

Przetwórstwa Owocowo – 
Warzywnego „ORZECH” 

Sp. z o. o. 

działanie 
wiodące: 

społeczne, 
działania 

dodatkowe: 
przestrzenne i 
gospodarcze 

rozwój zasobów 
ludzkich, 
tworzenie 

równych szans, 
restrukturyzacja 

przemysłu, rozwój 
turystyki 

2008-2011 

Uzupełnienie bazy 
kulturalno – 
oświatowej, 
hotelowej i 

gastronomicznej, 
Wprowadzenie 
nowych usług 
kulturalno – 

rozrywkowych 
Wzrost 

zatrudnienia w 
Mieście 

Kolbuszowa 

Podmioty 
działające w 

oparciu o 
umowę o 

partnerstwie 
publiczno-
prywatnym 

3 000 000,00zł 

36.  

Modernizacja budynku 
produkcyjnego przy ul. 

Sokołowskiej 28 w 
Kolbuszowej 

działanie 
wiodące: 

przestrzenne, 
działanie 

dodatkowe: 
gospodarcze 

restrukturyzacja 
przemysłu, remont 

i renowacja 
istniejących 

zasobów, 
wspieranie 

przedsiębiorczości 

2009-2013 

Poprawa estetyki 
zewnętrznej i 
wewnętrznej 

budynku, 
Termomodernizacja 

budynku – 
oszczędność 

energii, 
Poprawa warunków 

pracy 
zatrudnionych 
pracowników), 

Zwiększenie 
potencjału 

produkcyjnego 
spółki 

Podmioty 
działające w 

oparciu o 
umowę o 

partnerstwie 
publiczno-
prywatnym 

278 040,00zł 
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37.  

Wymiana ogrodzenia 
Zakładu SOLBET 

KOLBUSZOWA S.A. w 
Kolbuszowej 

działanie 
wiodące: 

przestrzenne, 
działanie 

dodatkowe: 
gospodarcze 

restrukturyzacja 
przemysłu, remont 

i renowacja 
istniejących 

zasobów, 
wspieranie 

przedsiębiorczości 

2009-2015 

Poprawa estetyki 
przestrzennej 

miasta, 
Poprawa warunków 

gospodarowania 
 

Podmioty 
działające w 

oparciu o 
umowę o 

partnerstwie 
publiczno-
prywatnym 

137 000,00zł 

38.  

Remont budynków 
handlowo – usługowych 

Spółdzielni Zaopatrzenia i 
Zbytu „SCH” w 
Kolbuszowej 

działanie 
wiodące: 

przestrzenne, 
działanie 

dodatkowe: 
gospodarcze 

remont i 
renowacja 
istniejących 
zasobów, 
wspieranie 
przedsiębiorczości 

2010-2015 

Poprawa estetyki 
przestrzennej 

miasta, 
Poprawa warunków 

gospodarowania 
 

Spółdzielnia 
mieszkaniowa 

50 000,00zł 

39.  
Instalacja systemu 

monitoringu 
społeczne 

walka z 
patologiami 
społecznymi 

2010 
Poprawa 

bezpieczeństwa 
Gmina 

Kolbuszowa 
116 247,70 zł 

40.  
Oznakowanie obiektów  
(III obszar rewitalizacji) 

gospodarcze 

rozwój turystyki 
lub innych 
sektorów 

gospodarki 
lokalnej 

2009-2011 

Poprawa 
zagospodarowania 

przestrzennego 
miasta, 

Poprawa estetyki 
miasta 

 

Gmina 
Kolbuszowa 

4 000,00zł 

41.  

Przebudowa kanalizacji 
ogólnospławnej w 

obszarze ulic: Rzeszowska, 
Kolejowa, Towarowa, 

Handlowa i Wiktora w 
Kolbuszowej na system 
kanalizacji rozdzielczej  
i sprawowanie nadzoru 

autorskiego nad tą 
inwestycją. 

przestrzenne 
rozwój 

infrastruktury 
technicznej 

2011-2015 

Poprawa estetyki 
miasta, 

Ograniczenie 
zanieczyszczenia 

środowiska, 
Poprawa warunków 
życia mieszkańców 

Gmina 
Kolbuszowa 

4 990 870,00zł 
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42.  
Remont ulicy Handlowej  

i Wiktora 
przestrzenne rozwój transportu 2005-2011 

Poprawa estetyki 
przestrzennej 

miasta, 
Poprawa warunków 

gospodarowania, 
Poprawa 

bezpieczeństwa 
mieszkańców. 

Gmina 
Kolbuszowa 

1 000 000,00zł 
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VI. Plan finansowy realizacji rewitalizacji na lata 2010-2013 i lata następne. 
 

Plan finansowy realizacji lokalnego programu rewitalizacji na lata 2009-2013 i lata następne jest sumą planowanych nakładów w rozbiciu na źródła 

finansowania. 

Lp. Projekty i zadania 

inwestycyjne programu 

rewitalizacji 

Budżet JST Środki UE Budżet 

państwa 

Środki prywatne Inne RAZEM 

1.  

Rewitalizacja budynków 

przy ul. Plac Wolności 13, 

15, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 29, 

34, 36, 37, 39,40, 42 i 43 - 1 120 575,00 - 364 525,00 - 1 485 100,00 

2.  

Remont budynku 

handlowo - usługowego 

przy ul. Plac Wolności 28, 

30, 31, 32, 35, 39, 44, 45. - 150 000,00 - 50 000,00 - 200 000,00 

3.  

Renowacja budynku przy 

ul. Placu Wolności 54 - 30 000,00 - 10 000,00 - 40 000,00 

4.  

Rewitalizacja budynku przy 

ul. Mickiewicza 2 - 15 000,00 - 5 000,00 - 20 000,00 
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5.  

Rewitalizacja budynku 

mieszkalnego 

wielorodzinnego przy ul. 

Piłsudskiego 9 w 

Kolbuszowej - 52 500,00   17 500,00 - 70 000,00 

6.  

Muzeum Historii 

Kolbuszowej i Sztuki 

Użytkowej – prezentacja 

zbiorów archiwalnych i 

historycznych - 20 000,00 - 5 000,00 - 25 000,00 

7.  

Remont budynku 

mieszkalno – usługowego 

przy ul. Piłsudskiego w 

Kolbuszowej - 7 500,00 - 2 500,00 - 10 000,00 

8.  

Remont budynków 

mieszkalno – usługowych 

przy ul. Piekarskiej 3, 4, 6, 

7, 8, 9, 10, 13 w Kolbuszowej - 340 500,00 - 113 500,00 - 454 000,00 

9.  

Rewaloryzacja cmentarza 

przy ul. Narutowicza w 

Kolbuszowej - 300 000,00 - 100 000,00 - 400 000,00 

10.  

Rewitalizacja miasta 

Kolbuszowa  1 350 000,00 8 500 000,00 - 150 000,00 - 10 000 000,00 
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11.  

Budowa krytej pływalni 

przy ul. Jan Pawła II w 

Kolbuszowej 4 627 691,31 13 883 073,93 - - - 18 510 765,24 

12.  

Rewitalizacja budynków 

mieszkalnych 

wielorodzinnych przy ul. 

Partyzantów 1, 3, 5, 5A i 5B 

w Kolbuszowej - 705 000,00 - 235 000,00 - 940 000,00 

13.  

Rewitalizacja budynków 

mieszkalnych 

wielorodzinnych przy ul. 

Jana Pawła II 21 i 23 w 

Kolbuszowej - 273 750,00 - 91 250,00 - 365 000,00 

14.  

Rewitalizacja budynku 

mieszkalnego przy ul. 

Wojska Polskiego 19 - 90 000,00 - 30 000,00 - 120 000,00 

15.  

Rewitalizacja budynku 

mieszkalno - 

gospodarczego przy ul. 

Krakowskiej 81, 

Kolbuszowa - 30 000,00 - 10 000,00 - 40 000,00 

16.  

Modernizacja budynku 

wielorodzinnego 

Wspólnoty Mieszkaniowej 

przy ul. Obrońców Pokoju 
- 170 000,00 - 30 000,00 - 200 000,00 
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74 A w Kolbuszowej  

17.  

Modernizacja budynku 

wielorodzinnego 

Wspólnoty Mieszkaniowej 

przy ul. Obrońców Pokoju 

74 D w Kolbuszowej - 52 500,00 - 297 500,00 - 350 000,00 

18.  

Rewitalizacja budynku 

mieszkalnego Sienkiewicza 

3 - 37 500,00 - 12 500,00 - 50 000,00 

19.  

Modernizacja Miejskiego 

Domu Kultury w 

Kolbuszowej 375 000,00 1 125 000,00 - - - 1 500 000,00 

20.  

Budowa budynku 

komunalnego przy ul 

Wojska Polskiego 1 500 000,00 4 500 000,00 - - - 6 000 000,00 

21.  

Instalacja systemu 

monitoringu (ul. Obrońców 

Pokoju - Urząd Miejski) 6 426,35 19 279,05 - - - 25 705,40 

22.  

Oznakowanie obiektów (III 

obszar rewitalizacji) 1 000,00 3 000,00  -   -   -  4 000,00 
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23.  

Budowa ulic wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą 

– Osiedle Prefabet w 

Kolbuszowej 678 750,00 2 036 250,00 - - - 2 715 000,00 

24.  

Budowa ulic wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą 

– Osiedle Polna w 

Kolbuszowej 845 250,00 2 535 750,00 - - - 3 381 000,00 

25.  

Przebudowa kanalizacji 

ogólnospławnej w zlewni 

ul. Wojska Polskiego, 

Matejki, Szopena, Bytnara, 

Obrońców Pokoju w 

Kolbuszowej na system 

kanalizacji rozdzielczej i 

sprawowanie nadzoru 

autorskiego nad inwestycją 1 483 850,00 4 451 550,00 - - - 5 935 400,00 

26.  

Budowa kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej w 

rejonie Krakowskiej w 

Kolbuszowej 975 000,00 5 525 000,00 - - - 6 500 000,00 
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27.  

Przebudowa kanalizacji 

ogólnospławnej w zlewni 

ul. Partyzantów w 

Kolbuszowej na system 

kanalizacji rozdzielczej 1 437 789,04 4 313 367,12 - - - 5 751 156,16 

28.  

Rewitalizacja budynków 

mieszkalnych 

wielorodzinnych przy ul. 

Tyszkiewiczów 10 i 12 w 

Kolbuszowej - 266 250,00 - 88 750,00 - 355 000,00 

29.  

Modernizacja budynku 

wielorodzinnego 

Wspólnoty Mieszkaniowej 

przy ul. Tyszkiewiczów 14 

w Kolbuszowej - 37  500,00 - 212 500,00 - 250 000,00 

30.  

Rewitalizacja budynków 

mieszkalnych 

wielorodzinnych przy ul. 11 

Ruczki 8 i 10 - 243 750,00 - 81 250,00 - 325 000,00 

31.  

Modernizacja budynku 

wielorodzinnego 

Wspólnoty Mieszkaniowej 

„CERAMIKA” przy ul. 
- 37  500,00 - 212 500,00 - 250 000,00 
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Ruczki 6 w Kolbuszowej 

32.  

Rewitalizacja budynku 

mieszkalnego 

wielorodzinnego przy ul. 11 

Listopada 13 oraz budynku 

wielolokalowego 

usługowego przy ul. 11 

Listopada 15 w Kolbuszowej - 382 500,00 - 127 500,00 - 510 000,00 

33.  

Rewitalizacja budynków 

mieszkalnych przy ul. 

Kolejowej 2a, 2b, 4 212 500,00 637 500,00 - - - 850 000,00 

34.  

Modernizacja budynku 

wielorodzinnego 

Wspólnoty Mieszkaniowej 

przy ul. Kolejowej 12 w 

Kolbuszowej - 52 500,00 - 297 500,00 - 350 000,00 
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35.  

Modernizacja budynku 

gorzelni oraz jego 

adaptacja na cele 

działalności kulturalno – 

rozrywkowej, szkoleniowej, 

gastronomicznej i 

hotelowej - Zakład 

Przetwórstwa Owocowo – 

Warzywnego „ORZECH” 

Sp. z o. o. - 2 400 000,00 - 600 000,00 - 3 000 000,00 

36.  

Modernizacja budynku 

produkcyjnego przy ul. 

Sokołowskiej 28 w 

Kolbuszowej - 194 628,00 - 83 412,00 - 278 040,00 

37.  

Wymiana ogrodzenia 

Zakładu SOLBET 

KOLBUSZOWA S.A. w 

Kolbuszowej - 109 600,00 - 27 400,00 - 137 000,00 

38.  

Remont budynków 

handlowo – usługowych 

Spółdzielni Zaopatrzenia i 

Zbytu „SCH” w 

Kolbuszowej - 40 000,00 - 10 000,00 - 50 000,00 
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39.  

Instalacja systemu 

monitoringu (skrzyżowanie 

ul. Kościuszki i ul. 11-go 

Listopada – 1 szt., Szkoła 

Podstawowa Nr 1 – - Rondo 

- 1 szt., ul. Ruczki – 

Dworzec Kolejowy – 1 szt., 

Peron PKP – 2 szt.) 29 061,93 87 185,78 - - - 116 247,71 

40.  

Oznakowanie obiektów (III 

obszar rewitalizacji) 1 000,00 3 000,00 - - - 4 000,00 

41.  

Przebudowa kanalizacji 

ogólnospławnej w obszarze 

ulic: Rzeszowska, Kolejowa, 

Towarowa, Handlowa i 

Wiktora w Kolbuszowej na 

system kanalizacji 

rozdzielczej 1 247 717,50 3 743 152,50 - - - 4 990 870,00 

42.  

Remont ul. Handlowej i 

Wiktora 150 000,00 850 000,00 - - - 1 000 000,00 

Razem 14 21 036,13 5 372 161,38 0,00 3 265 087,00 0,00 77 558 284,51 
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Przewiduje się zmianę wartości  wkładu własnego jeżeli Instytucja Zarządzająca na etapie ogłoszenia konkursu podejmie decyzje o obniżeniu lub 

podwyższeniu maksymalnego udziału środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu, bądź z innych powodów mających istotny 

wpływ na możliwość realizacji projektu. 



136 

 

Podstawową zasadę finansowania projektów Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 

Kolbuszowa będzie montaż finansowy. Preferowane będą programy, finansowane wspólnie 

przez samorząd, środki sektora publicznego i środki pochodzące z funduszy unijnych. Gmina 

zobowiązuje się przeznaczać corocznie w swoim budżecie środki służące finansowaniu zadań 

ujętych w projektach rewitalizacji – w całości lub części. Zakres i wielkość finansowania będą 

określane w uchwale budżetowej. 

Plan finansowy realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kolbuszowa obejmuje 

zidentyfikowane w okresie opracowywania Programu planowane przedsięwzięcia inwestycyjne 

w okresie 2009-2013 i latach późniejszych. Ze względu na dużą liczbę przedsięwzięć możliwych 

do realizacji oraz długi okres planowania objęty programem wymienione projekty oraz zakres 

finansowy mają jedynie charakter szacunkowy. Wielkość nakładów na poszczególne zadania 

będzie uzależniona m.in. od zmiany cen na rynku usług i materiałów budowlanych.  

Z uwagi na zmieniające się wytyczne oraz zmiany kryteriów dofinansowania Unii Europejskiej 

poziom dofinansowania oraz maksymalne limity kwot dofinansowania mogą ulec zmianie. 

Poniższa tabela przedstawia planowane źródła finansowania Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Miasta Kolbuszowa. 

Źródła finansowania Planowana kwota (PLN) 
Procentowy udział  

w planie finansowym 

Budżet JST 14 21 036,13 19,24 

Środki UE 59 372 161,38 76,55 

Środki prywatne 3 265 087,00 4,21 

RAZEM 77 558 284,51 100 
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VII. System wdrażania – wybór prawnej formy zarządzającego projektem 
 

System wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kolbuszowa jest realizowany  

w oparciu o przepisy regulujące sposoby wdrażania pomocy strukturalnej Unii Europejskiej. 

Gmina, korzystając ze środków finansowych funduszy strukturalnych UE zobowiązane jest 

przestrzegać zasad i procedur wspólnotowych, które zostały określone w Rozporządzeniu Rady 

(WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 oraz rozporządzeniach 

odnoszących się do poszczególnych funduszy strukturalnych. 

Poszczególne projekty będą wdrażane w oparciu o zasady wydatkowania środków według 

źródeł ich pochodzenia. Oznacza to, że podmiot korzystający z różnych źródeł finansowania 

będzie musiał sprostać wielu wymaganiom formalnym. Dotyczy to w szczególności 

odmiennych zasad wykorzystania środków pochodzących ze źródeł krajowych oraz środków 

pochodzących ze źródeł unijnych. 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Kolbuszowa realizowany będzie w horyzoncie czasowym 

2008-2015, po jego zatwierdzeniu przez Radę Miejską w Kolbuszowej. Po przyjęciu dokumentu 

przez Radę Miejską, za jego właściwe wdrożenie oraz przedstawianie okresowych ocen  

z postępu jego realizacji odpowiedzialny będzie organ wykonawczy miasta tj. Burmistrz Miasta 

Kolbuszowa. Do pomocy we właściwym wdrożeniu Programu Burmistrz dysponuje aparatem 

wykonawczym, w postaci Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych miasta. 

System wdrażania na poziomie Urzędu Miasta obejmować będzie następujące działania: 

 przygotowanie dokumentacji zadań objętych Programem, 

 występowanie z wnioskami o dofinansowanie, 

 przeprowadzenie procedur wyboru wykonawców zadań, 

 kontraktowanie, 

 monitorowanie przebiegu prac w ramach poszczególnych projektów, 

 raportowanie kwartalne i roczne, 

 przygotowanie propozycji dotyczących korekt w zakresie poszczególnych zadań, 

 prowadzenie rozliczeń finansowych, 

 prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych. 
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 prowadzenie cyklicznych spotkań (zamkniętych i otwartych) w celu optymalizacji 

działań. 

Za poszczególne zakresy zadań odpowiadają wcześniej wymienione komórki organizacyjne 

Urzędu Miasta, zgodnie ze swoją właściwością i zakresem odpowiedzialności. 

Oprócz komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej we wdrażaniu Programu 

uczestniczyć będą jednostki organizacyjne działające na terenie gminy, które zgodnie ze swą 

właściwością, współdziałać będą z komórkami Urzędu Miasta na etapie realizacji projektów 

przestrzennych, gospodarczych i społecznych, a następnie odpowiedzialne będą za ich 

późniejsze funkcjonowanie. 

Warunkiem niezbędnym dla pełnego wdrożenia Programu jest również uwzględnianie 

wydatków z nim związanych w kolejnych budżetach na lata 2009 - 2015. Za ten element 

odpowiada Rada Miejska. Dlatego też Burmistrz, przedkładając Radzie projekty budżetów 

powinien przetransponować do nich założenia finansowe zawarte w Lokalnym Programie 

Rewitalizacji Miasta Kolbuszowa przewidziane w nim na dany rok.  

Funkcję Instytucji Zarządzającej i koordynującej realizację Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Miasta Kolbuszowa będzie pełnił Burmistrz. Burmistrz poprzez zarządzenie powołuje 

pełnomocnika ds. rewitalizacji oraz horyzontalny zespół zadaniowy ds. rewitalizacji. 

Pełnomocnik ds. rewitalizacji pełni funkcję koordynatora zespołu zadaniowego 

przygotowującego program rewitalizacji, natomiast horyzontalny zespół zadaniowy  

ds. rewitalizacji składa się z pracowników Urzędu Miejskiego z różnych referatów niezbędnych 

do przygotowania Programu Rewitalizacji (w tym osób odpowiedzialnych za budżet miasta) 

oraz przedstawicieli jednostek organizacyjnych miasta, a także jednostek współpracujących. 

Zakres zadań Instytucji Zarządzającej obejmuje między innymi: 

 zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat postępów wdrażania oraz 

przebiegu realizacji projektów w ramach Programu, 

 zapewnienie zgodności realizacji Programu z poszczególnymi dokumentami 

programowymi wyższego rzędu, 

 zapewnienie przygotowania i wdrożenia planu działań w zakresie informacji i promocji 

Programu, 

 przygotowanie rocznych raportów nt. wdrażania Programu, zbieranie informacji do 

rocznego raportu o nieprawidłowościach, 
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 dokonanie oceny ex-post po zakończeniu realizacji Programu, 

 zwoływanie spotkań poszczególnych jednostek zainteresowanych określonymi 

projektami. 

Dla właściwej oceny Instytucja Zarządzająca może tworzyć grupy robocze, korzystać z opinii 

niezależnych ekspertów lub usług innych instytucji. 

Urząd Miejski oraz poszczególne jednostki organizacyjne jako instytucje wdrażające Lokalny 

Program Rewitalizacji w ramach realizowanych działań są odpowiedzialne za: 

 tworzenie, przyjmowanie i składanie wniosków aplikacyjnych od instytucji podległych - 

beneficjentów pomocy, 

 kontrolę formalną składanych wniosków, ich zgodności z procedurami, z zapisami 

Programu, 

 ewentualne monitorowanie wdrażania poszczególnych projektów, 

 zapewnienie informowania o współfinansowaniu przez UE realizowanych projektów. 

 

Istotnym elementem wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kolbuszowa jest 

zaangażowanie jak największej liczby podmiotów i jednostek współpracujących w procesie 

realizacji rewitalizacji. Dla powodzenia przedsięwzięcia ważne jest, aby aktywnie występowały 

w nim nie tylko podmioty publiczne (Urząd Miasta Kolbuszowa i jednostki organizacyjne), ale 

także jak najliczniej podmioty społeczne (stowarzyszenia, komitety, związki) - zrzeszające 

mieszkańców oraz przedsiębiorcy prywatni. Ci pierwsi oprócz znajomości zagadnień 

związanych z lokalnymi problemami wnoszą doświadczenie w pracy na rzecz obszarów 

zdegradowanych. Inwestorzy prywatni służyć mogą doświadczeniem w zarządzaniu inwestycją 

oraz wnosić nowe technologie. 

Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji prowadzić powinna do tzw. „efektu dźwigni”, 

gdzie inwestycjom publicznym towarzyszy wzrost inwestycji prywatnych prowadzący do 

ożywienia społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizacji. 
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VIII. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej. 

1. System monitoringu programu rewitalizacji oraz sposoby jego oceny 

 

 Monitorowanie to proces systematycznego zbierania i analizowania wiarygodnych 

informacji finansowych i statystycznych dotyczących wdrażania zadań, którego celem jest 

zapewnienie zgodności realizacji projektów i programu rewitalizacji z wcześniej 

zatwierdzonymi założeniami. Monitorowanie realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Miasta Kolbuszowa na lata 2008 - 2015 prowadzone będzie w zakresie rzeczowym  

i finansowym. 

W celu sprawnego i efektywnego wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji niezbędne jest 

ciągłe monitorowanie efektów rzeczowych projektów, wchodzących w zakres Programu oraz 

wydatków na ich realizację. Sam proces monitorowania obejmuje zbieranie danych, 

obrazujących tempo i jakość wdrażania projektów. Służyć temu mają wcześniej 

zaprezentowane wskaźniki. Za proces monitorowania i raportowania odpowiadać będzie 

Burmistrz poprzez pełnomocnika ds. rewitalizacji, zespół zadaniowy ds. rewitalizacji oraz 

podległy mu aparatem wykonawczy w postaci Urzędu Miasta Kolbuszowa i jednostek 

organizacyjnych. Za monitorowanie wydatków odpowiedzialny będzie Skarbnik Miasta. 

Monitorowanie efektów rzeczowych obejmować będzie skwantyfikowane dane obrazujące 

postęp we wdrażaniu Programu oraz umożliwi dokonanie oceny jego wykonania w odniesieniu 

do celów ustalonych w Programie Rewitalizacji. Monitorowanie rzeczowe będzie prowadzone 

na trzech płaszczyznach: 

 wskaźniki produktu 

 wskaźniki rezultatu 

 wskaźniki oddziaływania. 

Monitorowanie finansowe obejmować będzie dane finansowe z realizacji projektów, będących 

podstawą do oceny sprawności wydatkowania przeznaczonych na nie środków, w oparciu  

o raporty okresowe obrazujące wysokość wkładu finansowego pochodzącego ze środków 

publicznych i prywatnych. 

Burmistrz Miasta jest zobowiązany do corocznego przedkładania Radzie Miejskiej informacji  

z wdrażania Programu. Oprócz raportu monitoringowego, Burmistrz przedkładać będzie 

Radzie prognozę, dotyczącą wdrażania Programu w kolejnym roku wraz z propozycją 



141 

 

ewentualnych modyfikacji, która poddawana będzie analizie każdorazowo przy okazji 

zatwierdzania budżetu. 

Zakres przedmiotowy raportów okresowych przedkładanych przez Burmistrza  powinien 

obejmować co najmniej: 

 przebieg procesu wdrażania poszczególnych projektów, 

 realizację planu finansowego, 

 sposoby promocji projektów, 

 zidentyfikowane i przewidywane zagrożenia realizacji programu. 

Stanowiska wypracowywane przez Radę Miejską w przedmiocie przedkładanych raportów  

z monitoringu, stanowić będą podstawę sporządzenia oceny wdrożenia Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Kolbuszowa sporządzanej na zakończenie okresu planowania. 

Ocena wykonania Lokalnego Programu Rewitalizacji powinna zawierać następujące elementy 

oraz dane: 

 rzeczywiste oraz zawarte w poszczególnych wnioskach daty rozpoczęcia i zakończenia 

poszczególnych projektów, 

 metody zarządzania projektami w czasie ich realizacji oraz po wdrożeniu 

poszczególnych projektów, 

 ocenę społeczną oddziaływania poszczególnych projektów, 

 szczegółowy wykaz kosztów poniesionych w fazie realizacji projektu oraz jego 

funkcjonowania. 

2. Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym  

i organizacjami pozarządowymi 

 

 Do monitorowania, oceny realizacji programu i jego aktualizacji służyć będzie system 

współpracy pomiędzy podmiotami programu oraz osiągane wskaźniki produktów i rezultatów. 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Kolbuszowa jest dokumentem otwartym i powinien być 

uzupełniany poprzez wpis nowych zadań organizacyjnych i inwestycyjnych w okresach 

projektowania budżetu. Wszelkie postulaty i wnioski przedsięwzięć inwestycyjnych 

podmiotów publicznych, prywatnych i organizacji pozarządowych do Lokalnego Programu 

Rewitalizacji przyjmuje pełnomocnik Burmistrza ds. rewitalizacji. 
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Instytucja Zarządzająca i koordynująca realizację Lokalnego Programu Rewitalizacji – 

Burmistrz Miasta poprzez pełnomocnika oraz zespół zadaniowy ds. rewitalizacji, będzie 

kreował i przyjmował propozycje projektów od instytucji partnerskich – instytucji publicznych 

i prywatnych. Instytucja zarządzająca odpowiedzialna będzie również za przyjmowanie 

rocznych sprawozdań z realizacji projektów od instytucji partnerskich zaangażowanych  

w poszczególne ,realizowane już projekty. 

Ważnym elementem współpracy pomiędzy różnymi podmiotami będą okresowe (co najmniej 

raz w roku) spotkania z instytucjami partnerskimi w celu informowania o postępach  

w realizacji Programu i możliwościach finansowania zadań Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Miasta Kolbuszowa. 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Kolbuszowa będzie aktualizowany we współpracy  

z lokalnymi partnerami społeczno-gospodarczymi zgodnie z poniższą procedurą. Należy 

zauważyć, że procedura ta będzie realizowana każdego roku, w celu aktualizacji zamierzeń 

władz miasta. Roczna aktualizacja jest niezbędna wobec następującego rozwoju miasta 

(zwłaszcza obszaru rewitalizacji0, co pociąga za sobą zmieniające się priorytety lokalnej 

społeczności. Powinny one być uwzględnione w aktualnej wersji Lokalnego Programu 

Rewitalizacji. Aktualizacja programu będzie polegać na: 

 uwzględnieniu w treści Lokalnego Programu Rewitalizacji nowych projektów, które 

zostały zgłoszone do Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, 

 zbadaniu stanu realizacji projektów wpisanych do programu, jeżeli przegląd projektów 

wykaże, że dane przedsięwzięcie nie zostało zgłoszone do realizacji bądź wniosek 

został złożony, lecz projekt został odrzucony – Burmistrz wnosi o aktualizację treści 

programu uwzględniającą zaistniałą sytuację. 

Dla właściwej realizacji, oceny i aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Instytucja 

Zarządzająca może skorzystać z wiedzy i opinii lokalnych ekspertów (przedstawiciele 

lokalnych środowisk społeczno - gospodarczych) oraz korzystać z usług innych instytucji oraz 

opinii specjalistów. Pomoc organizacyjną oraz kompetencyjną mogą świadczyć instytucje, 

które nie są bezpośrednio związane z omawianym obszarem, ale mogą być pomocne  

w procesie rewitalizacji tj. środowiska naukowe i oświatowe oraz organizacje społeczne  

i stowarzyszenia. Istotna wydaje się także współpraca z podmiotami, które mogą umożliwić 

realizację programu poprzez udzielenie pożyczek i kredytów na działania inwestycyjne  

i koncepcyjne (np. banki czy inne instytucje finansowe). 
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W celu zachowania aktualności opracowania prowadzony będzie stały monitoring postępów 

realizowanych zgodnie z założeniami programu projektów. Wynikające z określonych 

względów zmiany wymagające dokonania aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji 

zostaną zgłoszone przez Burmistrza, a następnie omówione na posiedzeniu Rady Miejskiej. 

Rada określi czas i tryb wprowadzenia określonych zmian w Lokalnym Programie 

Rewitalizacji. 

Podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie i koordynację Lokalnego Programu Rewitalizacji 

oraz współpracy partnerskiej w ramach rewitalizacji będzie Burmistrz Kolbuszowej, 

pełnomocnik ds. rewitalizacji, zespół zadaniowy ds. rewitalizacji oraz jednostkami 

organizacyjnymi miasta. 

Drugą grupę podmiotów zakwalifikować należy jako współwykonawców programu 

rewitalizacji: 

 instytucje publiczne zlokalizowane w obrębie obszaru, 

 instytucje i przedsiębiorstwa (np. komunalne). 

Ostatnią – trzecią grupę podmiotów stanowią partnerzy programu. Partnerzy programu mogą 

wspomóc jego realizację w zakresie organizacyjnym, finansowym, doradczym czy 

inwestycyjnym. 

Do tej grupy zaliczyć należy: 

 lokalne stowarzyszenia czy związki, 

 instytucje finansowe, w tym banki, 

 środowiska naukowe i oświatowe, 

 przedsiębiorcy, których działalność związana jest z obszarem rewitalizacji, 

 inwestorzy, 

 partnerzy publiczni. 

Partnerzy publiczni, którzy mogą wspomóc realizację zadań Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Miasta Kolbuszowa to m.in.: 

 gminy i miasta sąsiednie, 

 Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, 

 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, 

 Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, 

 Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, 
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 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie 

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, 

 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu. 

3. Public Relations programu rewitalizacji 

 

 Ważnym elementem realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kolbuszowa 

na lata 2009 - 2015 będą działania informacyjne i promocyjne Programu (public relations). 

Zadania w zakresie public relations programu rewitalizacji obejmują: 

 zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o działaniach realizowanych przez 

podmioty w ramach procesu rewitalizacji Miasta Kolbuszowa, 

 zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o możliwościach uzyskania przez 

podmioty wsparcia finansowego w ramach funduszy strukturalnych i innych środków 

wspierających działania rewitalizacji w mieście, 

 czytelną informację o kryteriach oceny i wyboru projektów oraz obowiązujących w tym 

zakresie procedurach, 

 zapewnienie współpracy z instytucjami zaangażowanymi w realizację i monitorowanie 

Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kolbuszowa w zakresie działań 

informacyjnych i promocyjnych, 

 inicjowanie dodatkowych działań promocyjnych o zasięgu lokalnym, zwłaszcza  

z wykorzystaniem mediów lokalnych i regionalnych, 

 wykorzystanie nowoczesnych technologii, takich jak Internet czy poczta elektroniczna 

w celu usprawnienia komunikacji pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w realizacji 

Lokalnego Programu Rewitalizacji, 

 promowanie udanych efektów współpracy pomiędzy Urzędem Miasta Kolbuszowa,  

a powiatem, sektorem prywatnym i organizacjami pozarządowymi. 

Public relations w ramach procesu rewitalizacji będzie realizowane poprzez następujące 

instrumenty: 

 spotkania propagujące informacje o możliwościach wykorzystania środków unijnych 

oraz innych środków zewnętrznych na zadania z zakresu rewitalizacji; 

 wykorzystanie tablic informujących o współfinansowaniu inwestycji z funduszy 

strukturalnych Unii Europejskiej i innych środków zewnętrznych, 
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 strony internetowe – szybkie i ogólnodostępne źródło informacji dla potencjalnych 

beneficjentów i instytucji o aktualnych możliwościach skorzystania ze wsparcia 

finansowego, a dla opinii publicznej stanowić będą kompleksowe źródło informacji  

o osiągnięciach w realizacji założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 

Kolbuszowa, 

 współpraca z mediami lokalnymi i regionalnymi – jako kluczowy element przy realizacji 

Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kolbuszowa, 

 działania promocyjne i informacyjne będą prowadzone również m.in. poprzez broszury 

czy ogłoszenia. 

Działania informacyjne i promocyjne realizowane w ramach wdrożenia do realizacji Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Miasta Kolbuszowa mają na celu: 

 skuteczne poinformowanie potencjalnych zainteresowanych o możliwościach 

zgłoszenia własnych projektów do realizacji w ramach Programu, 

 podniesienie świadomości opinii publicznej o rezultatach zaangażowania Miasta  

w zaspokajanie potrzeb społecznych. 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Kolbuszowa powinien być rozpowszechniony wśród 

społeczności lokalnej poprzez jego publikację. Zasadniczym celem public relations jest 

uzyskanie partycypacji społeczności lokalnej w procesie rewitalizacji, jej aktywnego udziału  

w programowaniu, decyzjach oraz odpowiedzialności i finansowaniu. Informowanie ma 

wyjaśnić mieszkańcom korzyści płynące z procesu rewitalizacji. 

Public relations ma zapewnić: 

 dostęp do informacji na temat celów i problemów rewitalizacji, 

 pobudzenie do wyrażania własnych opinii. 

 Wszelkie działania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kolbuszowa, które będą 

współfinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej objęte zostaną zasadami 

informowania i promocji zawartymi w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 

ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie 

(WE) nr 1260/1999. 
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ZAŁĄCZNIKI: 
 

ZAŁĄCZNIK NR 1: Obszary rewitalizacji w Mieście Kolbuszowa - mapa 

ZAŁĄCZNIK NR 2: Kryteria wyboru obszarów wsparcia w zakresie mieszkalnictwa dla 

miasta Kolbuszowa  

 

 

 


