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WPROWADZENIE 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dębica na lata 2016 - 2023 został przygotowany,  

aby precyzyjnie zidentyfikować potrzeby w zakresie rewitalizacji obszarów zdegradowanych  

w sferze społecznej, ekonomicznej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej  

w mieście w celu rozwiązywania problemów występujących na obszarze rewitalizacji.  

Celem Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Dębica jest wyprowadzenie ze stanu kryzysowego 

wskazanych obszarów zdegradowanych poprzez wdrożenie programu rewitalizacji, który zapewni 

przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji wyznaczonych obszarów oraz polepszy jakość życia 

mieszkańców.  

Niniejszy Lokalny Program Rewitalizacji ma charakter wieloletniego planu inwestycyjnego, który 

obejmuje działania w sferze społecznej, ekonomicznej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalno-

technicznej. Opracowany Lokalny Program Rewitalizacji – zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa 

Rozwoju - zmierza do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia 

warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowi narzędzie planowania, koordynowania  

i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.  

Prace nad przygotowaniem niniejszego dokumentu składały się z trzech etapów: przygotowania, 

diagnozowania, projektowania. Podczas diagnozowania wykorzystano najbardziej aktualne 

dostępne dane statystyczne dotyczące sytuacji miasta Dębica. Dołożono wszelkich starań,  

aby wytyczone cele i działania były spójne z dokumentami strategicznymi miasta Dębica oraz  

z dokumentami wyższego rzędu tj. Strategią Rozwoju Województwa Podkarpackiego oraz Planem 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego. 

Prezentowany dokument został opracowany również w oparciu o przeprowadzoną partycypację 

społeczną, w ramach której odbyły się konsultacje społeczne prowadzone w różnych formach.  
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SŁOWNIK POJĘĆ 

 

Tabela 1.Słownik podstawowych pojęć 

Nazwa pojęcia Wytłumaczenie 

Rewitalizacja 

Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 
zdegradowanych, poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia 

obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze, lub przestrzenno-funkcjonalne, lub 
techniczne, lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, 
przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób 
zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. Rewitalizacja zakłada 

optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz 
wzmacnianie jego lokalnych potencjałów  

(w tym także kulturowych) i jest procesem wieloletnim, prowadzonym przez interesariuszy 
(m.in. przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, właścicieli nieruchomości, organy 

władzy publicznej, etc.) tego procesu, w tym przede wszystkim we współpracy z lokalną 
społecznością 

Stan kryzysowy 

Stan kryzysowy charakteryzuje obszary, na których skoncentrowane są negatywne 
zjawiska społeczne tj. bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji lub 
kapitału społecznego, niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym i 

kulturalnym; musi występować przynajmniej jedno z wymienionych negatywne zjawisko ze 
sfery : 

• gospodarczej – niski poziom przedsiębiorczości, słaba kondycja lokalnych 
przedsiębiorstw; 

• środowiskowej – w zakresie przekroczenia standardów jakości środowiska, 
obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia,  

• przestrzenno-funkcjonalnej – w zakresie niewystarczającego wyposażenia w 
infrastrukturę techniczną i społeczną, braku dostępu do podstawowych usług, lub ich 
niska jakość, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji 
obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, deficytu lub niskiej jakości terenów 

publicznych; 

• technicznej – w zakresie m.in. degradacji stanu technicznego obiektów 
budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym oraz braku funkcjonowania 

rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie  
z obiektów budowlanych, w szczególności  

w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska. 

Obszar 
zdegradowany 

Obszar na którym zidentyfikowano stan kryzysowy. W tym konkretnym  przypadku  dotyczy 
to obszarów miejskich. Obszar zdegradowany może być podzielony na podobszary, w tym 

podobszary nie posiadające ze sobą wspólnych granic pod warunkiem stwierdzenia 
sytuacji kryzysowej na każdym z podobszarów 

Obszar 
rewitalizacji 

Obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego,  cechującego się 
szczególną koncentracją negatywnych zjawisk społecznych, o których mowa w  definicji  
stanu  kryzysowego,  z  uwagi  na  istotne  znaczenie  dla  rozwoju  lokalnego,  na którym 
zamierza się przeprowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji może być podzielony na 

podobszary nie posiadające ze sobą wspólnych granic, lecz nie może obejmować 
terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% 

mieszkańców gminy 

Konsultacje 
społeczne 

Konsultacje społeczne to proces, w którym przedstawiciele władz (każdego szczebla: od 
lokalnych po centralne) przedstawiają obywatelom swoje plany dotyczące np. aktów 

prawnych (ich zmiany lub uchwalania nowych), inwestycji lub innych przedsięwzięć, które 
będą miały wpływ na życie codzienne i pracę obywateli. Konsultacje nie ograniczają się 

jednak tylko do przedstawienia tych planów, ale także do wysłuchania opinii na ich 
temat, ich modyfikowania i informowania o ostatecznej decyzji. Konsultacje społeczne to 
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sposób uzyskiwania opinii, stanowisk, propozycji itp. od instytucji i osób, których w pewien 
sposób dotkną, bezpośrednio lub pośrednio, skutki proponowanych przez administrację 

działań.1 

Interesariusze 
rewitalizacji 

Interesariuszami rewitalizacji, zwanymi dalej „interesariuszami”, są w szczególności: 

1)     mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści 
nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym 
obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa 

budownictwa społecznego; 

2)     mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1; 

3)     podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność 
gospodarczą; 

4)     podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność 
społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; 

5)     jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; 

6)     organy władzy publicznej; 

7)     podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji 
uprawnienia Skarbu Państwa2 

Źródło: opracowanie własne 

 
1 http://poradnik.ngo.pl/konsultacje 
2 Ustawa o rewitalizacji- http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/ustawy/3594_u.htm 
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DIAGNOZA 

METODOLOGIA PROCESU DIAGNOZOWANIA 

Pierwszym elementem, który ma na celu określenie obszarów zdegradowanych jest analiza danych 

zastanych (desk research), która definiowana jest jako analiza dokumentów projektowych, 

prawnych, sprawozdań i innych materiałów źródłowych, która stanowić będzie bazę dla dalszych 

rozważań oraz ustaleń związanych z realizacją dalszych etapów badania.  

Analizie poddane zostały dane dotyczące czterech sfer: 

 społecznej, 
 gospodarczej, 
 środowiskowej, 
 przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej. 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020, 

dane te są wyznacznikami stanu kryzysowego i określają obszary zdegradowane. 

Kolejnym etapem procesu diagnozowania jest analiza kartograficzna, która jest metodą 

umożliwiającą analizę przestrzenną (np. na poziomie podregionów, województw), dzięki 

wykorzystaniu map. Metoda ta pozwala na prezentowanie zjawisk w przestrzeni za pomocą 

diagramów. 

DELIMITACJA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH 

Delimitacji obszarów zdegradowanych dokonano przy uwzględnieniu podziału terytorialnego 

miasta Dębica na osiedla. Analizie poddano 10 osiedli wśród nich wymienić należy: Centrum, 

Gawrzyłowa-Mickiewicza, Kawęczyn-Pana Tadeusza, Kępa-Wolica, Krakowska-Południe, 

Krakowska-Północ, Rzeszowska-Południe, Rzeszowska-Północ, Słoneczne, Świętosława. 

Szczegółowe dane dotyczące stref tj. lista ulic wchodzących w skład strefy, liczba mieszkańców 

stref, odsetek mieszkańców, przedstawiono w poniższej tabeli.  
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Tabela 2. Charakterystyka badanych stref (dane wg stanu na 31 sierpnia 2016 roku) 

Lp. 
Dziennice/ 
strefy 

Ulice 
Liczba 

mieszkańców 
% 

1 
C

e
nt

ru
m

 

Czarnieckiego, Głowackiego od nr 27 do końca /nieparzyste/ i od nr 18 do 
końca /parzyste/, Jana III Sobieskiego, Kolejowa, Kościuszki od nr 1 do nr 17 
/nieparzyste/, Krótka, Księdza Konarskiego, Księdza Nosala, Lipowa, 
Ogrodowa, Piekarska, Plac Solidarności, Plac Sybiraków, Profesora Gawrysia, 
Rynek, Rzeszowska od nr 1 do nr 7 /nieparzyste/ i od nr 2 do nr 10 /parzyste/, 
Składowa, Słowackiego, Spółdzielcza, Stefana Batorego, Strażacka, 
Strumskiego, Targowa, Żeromskiego, Żuławskiego 

4504 9,7% 

2 

G
a

w
rz

ył
o

w
a

-
M

ic
ki

e
w

ic
za

 

Budzisz, Gawrzyłowska od nr 70 do końca, Górzysta, Grunwaldzka, 
Kawęczyńska od nr 144 do końca /parzyste/ i od nr 65 do końca 
/nieparzyste/, Króla Bolesława Chrobrego, Króla Władysława Jagiełły, Króla 
Zygmunta Starego, Królewska, Legionów Polskich, Lwowska od nr 1 do nr 28, 
Mickiewicza, Pogodna, Polna od nr 52 do końca /parzyste/ i od nr 33 do 
końca /nieparzyste/, Promienna ,Radosna, Rajska, Rolnicza, Rondo, 
Rzeszowska od nr 80 do końca /parzyste/, Spokojna, Stroma, Szaley Groele, 
Tetmajera, Tysiąclecia, Wesoła, Wiejska, Wielopolska od nr 73 do końca 
/nieparzyste/ i od nr 146 do końca /parzyste/, Wilhelma Macha, Zdrojowa, 
Zielona od nr 40 do końca 

5054 10,9% 

3 

K
a

w
ę

c
zy

n-
Pa

na
 

Ta
d

e
us

za
 

Cisowa, Cwena, Gawrzyłowska od nr 1 do nr 69, Jaśminowa, Kawęczyńska 
od nr 1 do nr 63 /nieparzyste/ i od nr 2 do nr 142K /parzyste/, Leśna od nr 10 
do końca /parzyste/ i od nr 111 do końca /nieparzyste/, Lwowska od nr 29 do 
nr 56, Pana Tadeusza, Partyzantów, Poddęby numery /parzyste/, Polna od nr 
1 do nr 31 /nieparzyste/ i od nr 2 do nr 50C /parzyste/, Rzemieślnicza, Szkotnia, 
Wielopolska od nr 41 do nr 71 /nieparzyste/ i od nr 42 do nr 144 /parzyste/, 
Zielona od nr 1 do nr 39, Żołędziowa 

4661 10,1% 

4 

K
ę

p
a

-W
o

lic
a

 

1 Maja numery /nieparzyste/, 23 Sierpnia, Armii Krajowej, Astronautów, Banka, 
Batalionów Chłopskich, Błękitna, Braterstwa Broni, Czwartaków, 
Energetyczna, Gajowa, Generała Andersa, Generała Grota-Roweckiego, 
Generała Hallera, Głaszczki, Graniczna, Gumniska, Gwardii Ludowej, Henryka 
Łasaka, Huberta Wagnera, Jasna, Jastrzębia, Jesienna, Komandosów, 
Kombatantów, Kopernika, Korczaka, Krakowska od nr 79 do końca 
/nieparzyste/ i od nr 94 do końca /parzyste/, Krucza, 
Kukułcza, Kwiatkowskiego, Kwiatów Polskich, Letnia, Lutaka, Lwowska od nr 
57 do końca, Łukasiewicza, Majora Lazarowicza, Marszałka, Młodości, Ofiar 
Katynia, Orla, Pawia, Piękna, Pokoju, Powstańców Warszawy, Północna, 
Przepiórcza, Rodziny Balków, Ruchu Oporu, Skowronków, Sokola, Spacerowa, 
Starzyńskiego, Szarych Szeregów, Towarnickiego, Walecznych, Widok, Wilgi, 
Wiosenna, Wojska Polskiego, Wolności, Wróbla, Wybickiego, Zimowa Żwirki i 
Wigury 

5614 12,1% 

5 

K
ra

ko
w

sk
a

-
Po

łu
d

ni
e

 Akacjowa, Bławatowa, Brzozowa, Chopina, Klonowa, Krakowska od nr 1 do 
nr 73 /nieparzyste/, Krasickiego, Leśna od nr 2 do nr 8 /parzyste/ i od nr 1 do 
nr 109A /nieparzyste/, Ligęzów, Łysogórska, Młynarska, Olszynowa, Osiedle 
Matejki, Południowa, Powstania Styczniowego, Raczyńskich, Traugutta, 
Zacisze 

4366 9,4% 

6 

K
ra

ko
w

sk
a

-P
ó

łn
o

c
 

1 Maja od nr 2 do nr 10 /parzyste/, Fredry, Garncarska, Jabłonowskich, 
Konopnickiej, Krakowska od nr 2 do nr 92A /parzyste/ i bloki nr 3, 5, 13, 15, 17, 
Kraszewskiego, Księdza Kołłątaja, Lisa, Orzeszkowej, Parkowa, Piaski, 
Prusa, Reymonta, Rodziny Koehlich, Staszica, Stwosza, Wiktora 

3485 7,5% 

7 

Rz
e

sz
o

w
s

ka
-

Po
łu

d
ni

e
 

Bojanowskiego, Kochanowskiego, Poddęby numery /nieparzyste/, Reja, 
Robotnicza, Rydla, Rzeszowska od nr 14 do nr 78 /parzyste/, Sienkiewicza, 
Skłodowskiej, Wielopolska od nr 1 do nr 40, Wyrobka, Wyspiańskiego 

3941 8,5% 

8 

Rz
e

sz
o

w
s

ka
-

Pó
łn

o
c

 Cmentarna od nr 52 do końca /parzyste/ i od nr 49 do końca /nieparzyste/, 
Drogowców, Przemysłowa, Rzeszowska od nr 57 do końca /nieparzyste/, 
Sandomierska numery /parzyste/ i od nr 1 do nr 47 /nieparzyste/,Św. Brata 
Alberta, Transportowców, Tuwima 

4069 8,8% 

9 

Sł
o

ne
c

zn
e

 1 Maja od nr 12 do końca /parzyste/, 3 Maja, Akademicka, Aleja Jana Pawła 
II, Bohaterów Westerplatte, Bonara, Brzegowa, Cegielniana, Chłodnicza, 
Daszyńskiego, Fabryczna, Kościuszki od nr 19 do końca /nieparzyste/, 
Krasińskiego, Ludowa, Nowa, Osiedlowa, Paderewskiego, Piłsudskiego, 
Pułaskiego, Ratuszowa, Rejtana, Saperów, Sikorskiego, Słoneczna 
Sobocińskiego, Sportowa, Sucharskiego, Szkolna, Witosa 

6125 13,2% 
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Lp. 
Dziennice/ 
strefy Ulice 

Liczba 
mieszkańców % 

10 
Św

ię
to

sł
a

w
a

 Cicha, Cmentarna od nr 1 do nr 47 /nieparzyste/ i od nr 2 do nr 50 /parzyste/, 
Diamentowa, Głowackiego od nr 1 do nr 25 /nieparzyste/ i od nr 2 do nr 16 
/parzyste/, Grottgera, Kosynierów Racławickich, Kościuszki /parzyste/, Księdza 
Popiełuszki, Łąkowa, Malinowa, Metalowców, Mościckiego, Plac Gryfitów, 
Puszkina, Rzeczna, Rzeszowska od nr 9 do nr 55A /nieparzyste/, Sandomierska 
od nr 49 do końca /nieparzyste/, Świętej Jadwigi, Świętosława, Wierzbowa, 
Wiśniowa 

4428 9,6% 

Miasto Dębica 46247 100% 

Źródło: Urząd Miejski w Dębicy 

Na potrzeby opracowania diagnozy miasta Dębica przygotowano zestaw 33 wskaźników, które 

podzielano na cztery sfery. Pierwszym obszarem są zjawiska społeczne tj. ubóstwo, przestępczość, 

niski poziom edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu 

społecznym (21 wskaźników). Ponadto zgodnie z wytycznymi w zakresie rewitalizacji, w ramach 

opracowania wzięto także po uwagę obszar gospodarczy (2 wskaźniki), obszar środowiskowy (5 

wskaźników), obszar przestrzenno-funkcjonalno-techniczny (5 wskaźników).  

Rysunek 1. Podział sfer 

 

 

Dla każdej z czterech sfer (społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej 

oraz technicznej) wartością referencyjną była średnia wartość wskaźnika dla miasta Dębica. We 

wszystkich strefach - jednostkach ewidencyjnych, w których wartość wskaźnika odchyla się od 

wartości referencyjnej, zdiagnozowano negatywne zjawiska.  

SFERA 
SPOŁECZNA

SFERA 
GOSPODARCZA

SFERA 
ŚRODOWISKOWA

SFERA 
PRZESTRZENNO-
FUNKCJONALNO-

TECHNICZNA
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Tabela 3. Lista wskaźników 

 
1. Liczba osób bezrobotnych w przeliczeniu na 100 osób w wieku produkcyjnym 
2. Liczba osób bezrobotnych do 30 roku życia w przeliczeniu na 100 osób w wieku produkcyjnym 
3. Liczba osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym 
4. Liczba osób korzystających z zasiłku w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym 
5. Liczba osób bezrobotnych do 1 miesiąca w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym 
6. Liczba osób bezrobotnych od 1-3 miesiąca w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym 
7. Liczba osób bezrobotnych od 3-6 miesiąca w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym 
8. Liczba osób bezrobotnych od 6-12 miesiąca w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym 
9. Liczba osób bezrobotnych od 12-24 miesięcy w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym 
10. Liczba osób bezrobotnych powyżej 24 miesięcy w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym 
11. Liczba osób długotrwale bezrobotnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym 
12. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 osób wg miejsca zamieszkania  
13. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu choroby na 100 osób wg miejsca zamieszkania  
14. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa w przeliczeniu na 100 osób wg miejsca 
zamieszkania  
15. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności w przeliczeniu na 100 osób wg 
miejsca zamieszkania . 
16. Liczba stwierdzonych przestępstw ogółem w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania  
17. Liczba stwierdzonych kradzieży (w tym: kradzież samochodu, kradzież z włamaniem) 100 osób wg faktycznego 
miejsca zamieszkania  
18. Wskaźnik obciążenia demograficznego 
19. Saldo migracji 
20. Ludność w wieku poprodukcyjnym w stosunku do ludności w wieku produkcyjnym wg faktycznego miejsca 
zamieszkania 
21. Przyrost naturalny 
22. Liczba podmiotów gospodarczych 
23. Liczba nowopowstałych podmiotów 
24. Odsetek ludności korzystający z sieci wodociągowej 
25. Odsetek ludności korzystający z sieci kanalizacyjnej 
26. Azbest Mg 
27. Liczba budynków na których zidentyfikowano Azbest 
28. Azbest m2 
29. Pozwolenia na budowę 
30. Zabytki 
31. Liczba budynków mieszkalnych ogółem 
32. Budynki wybudowane przed 1989 do liczby budynków mieszkalnych ogółem 
33. Szacowana liczba dróg do remontu 

   Źródło: opracowanie własne 

DELIMITACJA OBSZARÓW REWITALIZACJI 

Obszar rewitalizacji wyznaczony został na obszarach, na których zdiagnozowano stan kryzysowy z 

powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych współwystępujących  

z negatywnymi zjawiskami, w co najmniej jednej z czterech sfer (gospodarczej, środowiskowej, 

przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej). Ponadto w trakcie delimitacji obszaru rewitalizacji 

uwzględniono znaczenie obszaru dla rozwoju lokalnego. 

Wyznaczenie obszarów rewitalizacji oparte zostało na analizie desk research, analizie 

wskaźnikowej. Zastosowanie różnych metod badawczych pozwoliło uzupełnić informacje zdobyte 

jedną metodą – innymi. Sytuacja taka jest korzystna z punktu widzenia weryfikacji  

i pogłębienia danych. Powstał w ten sposób szerszy materiał do oceny i wnioskowania,  

a to pozwoliło na sporządzenie analizy możliwie obiektywnej, uwzględniającej punkty widzenia 

wielu różnych grup zainteresowanych rewitalizacją. 
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DESK RESEARCH - OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA DĘBICA 

Miasto Dębica leży w południowo - wschodniej Polsce, w zachodniej części województwa 

podkarpackiego. Usytuowane jest na pograniczu Kotliny Sandomierskiej i Pogórza Karpackiego. 

Przez Miasto przepływa największa rzeka regionu - Wisłoka (prawy dopływ Wisły). Dębica jest 

siedzibą władz gminnych i powiatowych. Zgodnie z nomenklaturą NTS przynależy do regionu 

wschodniego i podregionu tarnobrzeskiego, zajmuje obszar 34 km2. 

Rysunek 2. Położenie Dębicy na mapie Polski. 

 

Źródło: http://www.regioset.pl 

 

Dębica jest siedzibą władz gminnych i powiatowych. Sąsiaduje bezpośrednio z gminami: Żyraków, 

Czarna i Dębica. Sieć osadniczą miasta tworzy 10 osiedli, które stanowią jednostki pomocnicze 

miasta: Osiedle Centrum, Osiedle Gawrzyłowa - Mickiewicza, Osiedle  

Kawęczyn - Pana Tadeusza, Osiedle Kępa - Wolica, Osiedle Krakowska Południe, Osiedle 

Krakowska - Północ, Osiedle Rzeszowska - Południe, Osiedle Rzeszowska - Północ, Osiedle 

Słoneczne, Osiedle Świętosława. 

Przez miasto przebiegają główne szlaki komunikacyjne: droga krajowa nr 94 oraz magistrala 

kolejowa Wrocław - Przemyśl. Przez region dębicki przebiega autostrada A4 Zachód - Wschód 

łącząca granicę polsko - niemiecką z granicą polsko - ukraińską. Najbliższe lotnisko (Jasionka k. 

Rzeszowa) odległe jest o 50 km. Miasto w linii prostej położone jest w odległości 105 km od Krakowa, 

408 km od Poznania, 244 km od Warszawy, 331 km od Wrocławia, 498 km od Pragi, 378 km od 

Bratysławy, 621 km od Berlina, 650 km od Kijowa.  
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Rysunek 3. Gminy wchodzące w skład powiatu dębickiego 

 
Źródło: www.gminy.pl 

 

SFERA SPOŁECZNA 

Demografia 

Na koniec roku 2015 Dębica liczyła 46 389 mieszkańców, z czego 51,5% stanowiły kobiety. 

Mieszkańcy miasta stanowili 0,1% mieszkańców Polski, 2,2% mieszkańców województwa 

podkarpackiego, 34,3% mieszkańców powiatu dębickiego. Na przestrzeni lat 2011 - 2015 widoczny 

był stały spadek ogólnej liczby mieszkańców Dębicy. W analizowanym okresie liczba mieszkańców 

zmniejszyła się o 842 osoby (1,8%). Niższy trend zaobserwowano  

w odniesieniu do liczby mieszkańców Polski (spadek o 101 208 osób – 0,26%) oraz województwa 

podkarpackiego (spadek o 1 030 osób – 0,05%). 

Tabela 4.Liczba mieszkańców w latach 2011-2015  

Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 

Polska 38 538 447 38 533 299 38 495 659 38 478 602 38 437 239 

Województwo 
podkarpackie 

2 128 687 2 129 951 2 129 294 2 129 187 2 127 657 

Powiat dębicki 135 090 135 239 135 165 135 115 135 293 

Miasto Dębica 47 231 47 180 46 854 46 568 46 389 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 
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Analiza gęstości zaludnienia Miasta Dębica ukazuje stopniowy spadek liczby mieszkańców 

przypadających na 1 km2. W roku 2015 gęstość zaludnienia w Dębicy wynosiła 1 377 osób  

na 1 km2, co oznaczało spadek w stosunku do roku 2011, w którym gęstość zaludnienia wynosiła 1 

396 km2 (spadek o 1,38%). Na poziomie kraju, województwa i powiatu dębickiego widoczna była 

odmienna tendencja. W badanym okresie gęstość zaludnienia wskazanych jednostek 

administracyjnych pozostawała na stałym poziomie.  

Rysunek 4. Gęstość zaludnienia w latach 2011-2015 [osoba na km2] 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 

Istotnym wskaźnikiem charakteryzującym populację Miasta Dębicy jest współczynnik feminizacji. 

Współczynnik określa wzajemne relacje między liczbą kobiet i liczbą mężczyzn (liczba kobiet 

przypadająca na 100 mężczyzn). Największą wartość wskaźnika zaobserwowano na poziomie 

całego kraju (107). W Mieście Dębica wskaźnik przyjął niższą wartość, jak w skali Polski (106), wyższą 

natomiast jak województwo podkarpackie (104) i powiat dębicki (102). Należy przy tym zaznaczyć, 

że w każdej jednostce administracyjnej w latach 2011 - 2015 wartość współczynnika feminizacji 

utrzymywała się na niezmienionym poziomie.  

 

 

 

 

Tabela 5. Współczynnik feminizacji w latach 2011-2015 
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Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 

Polska 107 107 107 107 107 

Województwo 
podkarpackie 

104 104 104 104 104 

Powiat dębicki 102 102 102 102 102 

Miasto Dębica 106 106 106 106 106 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 

Czynnikami determinującymi liczbę ludności są migracje na pobyt stały, zarówno wewnętrzne - 

rozpatrywane w skali kraju, województwa i powiatów, jak i zewnętrzne.  

W Mieście Dębica saldo migracji w badanym okresie było ujemne. Oznacza to, że więcej osób 

wyjeżdżało z terenu miasta, niż do niego przyjeżdżało. W latach 2011 - 2014 saldo migracji Miasta 

miało charakter skokowy. W roku 2011 wynosiło -173, pod koniec analizowanego okresu (2014) -

326. Ujemne saldo migracji zaobserwowano również w skali Polski, województwa podkarpackiego 

oraz powiatu dębickiego. 

Tabela 6. Migracje w latach 2011-2014 

Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 

Zameldowania 
Polska 435 470 409 861 439 478 419 934 

Województwo 
podkarpackie 

19 648 18 156 19 729 19 025 

Powiat dębicki 1 102 1 023 1 236 1 175 

Miasto Dębica 389 313 364 349 

Wymeldowania 
Polska 439 804 416 478 459 382 435 684 

Województwo 
podkarpackie 

21 825 20 103 22 831 21 274 

Powiat dębicki 1 286 1 219 1 556 1 407 

Miasto Dębica 562 527 716 675 

Saldo migracji 

Polska -4 334 -6 617 -19 904 -15 750 

Województwo 
podkarpackie 

-2 177 -1 947 -3 102 -2 249 

Powiat dębicki -184 -196 -320 -232 

Miasto Dębica -173 -214 -352 -326 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 

 

Liczbę ludności w Mieście determinuje również przyrost naturalny, który w całym analizowanym 

okresie był dodatni. W roku 2014 w Mieście Dębica wynosił 85. Negatywnym aspektem analizy jest 

jednak stały spadek przyrostu naturalnego w Mieście na przestrzeni 2011 – 2015 (spadek o 52,79%). 

Tendencja spadkowa ma również miejsce w skali kraju, województwa podkarpackiego oraz 
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powiatu dębickiego. Należy przy tym zaznaczyć, że wartość wskaźnika dla Polski w roku 2014 miała 

wartość ujemną (-1 307). 

Tabela 7. Przyrost naturalny w latach 2011-2014 

Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 

Polska 12 915 1 469 -17 736 -1 307 

Województwo 
podkarpackie 

2 916 2 662 1 780 1 592 

Powiat dębicki 419 313 227 285 

Miasto Dębica 161 147 85 85 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 

Struktura ludności wg ekonomicznych grup wieku jest istotnym wskaźnikiem dla gospodarki Miasta 

Dębica. Na przestrzeni lat 2011 - 2014 odsetek ludności w wieku produkcyjnym stopniowo obniżał 

się. W roku 2014 udział ludności w wieku produkcyjnym stanowił 64,7% ogółu mieszkańców Miasta i 

był niższy o 1,9%, w stosunku do roku 2011. Podobną tendencję zaobserwowano na terenie całej 

Polski (spadek o 1,2%), w województwie podkarpackim (spadek o 0,4%) oraz w powiecie dębickim 

(spadek o 0,2%). Każdą z analizowanych jednostek administracyjnych charakteryzował spadek 

ludności w wieku przedprodukcyjnym. W Mieście Dębica, podobnie jak w skali całego kraju 

odnotowano spadek o 0,5%, w województwie podkarpackim wartość wskaźnika spadła o 1,0%, 

natomiast w powiecie dębickim o 1,1%. Odwrotny kierunek zmian zaobserwowano w odniesieniu 

do ludności w wieku poprodukcyjnym. W analizowanym okresie zanotowano wzrost osób 

najstarszych.  

W populacji Polski w roku 2014 stanowili oni 19,0%, w województwie podkarpackim 17,7%,  

w powiecie dębickim 16,6%, w Mieście Dębica 17,9%.  

Tabela 8. Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem w latach 2011-2014 [%] 

Jednostka 
terytorialna 

Wiek 2011 2012 2013 2014 

Polska 
Wiek 

przedprodukcyjny 
 

18,5 18,3 18,2 18,0 
Województwo 
podkarpackie 

19,8 19,5 19,1 18,8 

Powiat dębicki 20,7 20,3 19,9 19,6 
Miasto Dębica 17,9 17,7 17,5 17,4 
Polska 

Wiek produkcyjny 

64,2 63,9 63,4 63,0 
Województwo 
podkarpackie 

63,9 63,8 63,7 63,5 

Powiat dębicki 64,0 64,0 63,9 63,8 
Miasto Dębica 66,6 66,2 65,5 64,7 
Polska 

Wiek poprodukcyjny 

17,3 17,8 18,4 19,0 
Województwo 
podkarpackie 

16,3 16,7 17,2 17,7 

Powiat dębicki 15,3 15,7 16,1 16,6 
Miasto Dębica 15,5 16,2 17,0 17,9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 
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Analiza danych dotyczących wykształcenia mieszkańców Dębicy obrazuje zróżnicowanie  

w tej materii. Wykształcenie wyższe w roku 2011 posiadało 13,4% badanej populacji. Należy 

podkreślić, że wykształceniem wyższym legitymowało się 16,2% kobiet i 10,6% mężczyzn. Podobnie 

kształtowało się wykształcenie populacji całego kraju. Wyższe wykształcenie posiadało 17,9% 

Polaków (20,1% - kobiety, 15,6% - mężczyźni). Również w województwie podkarpackim trend został 

powielony. Wykształcenie wyższe posiadało 15,7% mieszkańców (18,0% - kobiety, 13,3% - 

mężczyźni). W powiecie dębickim odnotowano analogiczną sytuację, 13,4% populacji powiatu 

posiadało wykształcenie wyższe (16,2% - kobiety, 10,6% - mężczyźni). Wykształceniem policealnym 

w Mieście Dębica legitymowało się 2,2% populacji. Równorzędny odsetek osób z wykształceniem 

policealnym odnotowano w powiecie dębickim. Wyższy odsetek zanotowano w skali kraju (2,7%) 

oraz w województwie podkarpackim (2,6%). Zbliżone wartości badanych jednostek zanotowano w 

przypadku wykształcenia średniego ogólnokształcącego: Polska-12,4%, województwo 

podkarpackie-11,5%, powiat dębicki - 12,2%, Miasto Dębica - 12,2%. Wykształcenie średnie 

zawodowe w powiecie dębickim (19,8%) i Mieście Dębica (19,8%) miało więcej osób, jak w skali 

całego kraju (18,1%) i w województwie podkarpackim (18,7%). Odsetek osób z wykształceniem 

zasadniczym zawodowym również był większy w Mieście Dębica (23,6%) oraz w powiecie dębickim 

(23,6%), jak w Polsce (22,9%) i województwie podkarpackim (23,5%). Wykształceniem gimnazjalnym 

w Mieście Dębica legitymowało się 6,3% populacji - więcej jak w Polsce (5,2%) i województwie 

podkarpackim (6,0%). W badanej populacji odnotowano stosunkowo wysoki odsetek osób z 

wykształceniem podstawowym ukończonym. Najwięcej w Mieście Dębica (21,5%) oraz w powiecie 

dębickim (21,5%), najmniej w województwie podkarpackim (20,6%) oraz w skali kraju (19,3%). Należy 

podkreślić, że osoby z wykształceniem podstawowym nieukończonym oraz bez wykształcenia w 

każdej z analizowanych jednostek administracyjnych nie przekroczyły poziomu 2,0%. Istotnym jest 

fakt, że wykształcenie różnicuje zmienna płeć. Kobiety stanowią większość wśród osób lepiej 

wykształconych (tj. abiturientów szkół wyższych, policealnych, średnich ogólnokształcących). 

Mężczyźni dominują wśród absolwentów szkół średnich zawodowych i zasadniczych zawodowych. 

Tendencja ta jest widoczna zarówno w skali kraju, województwa podkarpackiego, powiatu 

dębickiego, jak i Miasta Dębica. 
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Rysunek 5. Poziom wykształcenia mieszkańców miasta Dębica [%] 

 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS: Narodowy Spis Powszechny 2011 

Obserwowane i prognozowane dla miasta Dębicy trendy demograficzne można uznać  

za niekorzystne. Na podstawie prognoz GUS możemy twierdzić, że spadek liczby ludności 

obserwowany w latach 2011-2015 będzie postępował, czego dowodzą prognozy demograficzne 

dla powiatu dębickiego. Dane ukazują, że liczba mieszkańców powiatu dębickiego na przestrzeni 

lat 2015-2050 spadnie o 15 851 osób (spadek o 11,7%). Spadek liczby ludności prognozowany jest 

również dla kraju (spadek o 11,6%) i województwa podkarpackiego (spadek o 12,1%). Niepokojący 

jest obserwowany na poziomie każdej z analizowanych jednostek administracyjnych spadek liczby 

osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnymi oraz jednoczesny wzrost liczby osób w wieku 

poprodukcyjnym. 
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Tabela 9. Prognoza ludności na lata 2015-2050 

Wyszczególnienie Polska 
Województwo 
podkarpackie 

Powiat dębicki 

2015 38419006 2126913 135056 

2020 38137804 2114595 134334 

2025 37741462 2095612 133130 

2030 37185073 2067683 131380 

2035 36476771 2029609 129092 

2040 35668232 1982452 126272 

2045 34817385 1928643 122949 

2050 33950569 1870343 119205 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 

W powiecie dębickim liczba osób w wieku przedprodukcyjnym spadnie o 9 334 (35,5%) osoby. 

Ludność w wieku produkcyjnym w powiecie dębickim zmniejszy się o 19 800 osób (22,8%). Wzrośnie 

natomiast liczba osób w wieku poprodukcyjnym. W powiecie dębickim prognozowany jest wzrost 

o 13 283 osoby (60,7%). Tym samym zmianie ulegnie struktura populacji powiatu dębickiego w 

odniesieniu do ekonomicznych grup wieku.  

Rysunek 6. Prognoza ludności powiatu dębickiego na lata 2015-2050 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 
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Rynek pracy 

W latach 2011-2014 liczba bezrobotnych zarejestrowanych miała charakter skokowy. Brak było 

jednoznacznych tendencji, na podstawie których można wskazać zachodzące prawidłowości na 

rynku pracy. W Polsce liczba bezrobotnych zarejestrowanych w badanym okresie spadła o 157 496 

osób (7,9%), w województwie podkarpackim o 8 276 osób (5,7%), w powiecie dębickim o 91 osób 

(1,2%). Miasto Dębica charakteryzowała podobna tendencja. Liczba bezrobotnych 

zarejestrowanych spadła o 56 osób (2,1%). W całym analizowanym okresie większy udział w ogólnej 

liczbie zarejestrowanych bezrobotnych stanowiły kobiety. Tendencja ta dotyczyła zarówno Polski, 

województwa podkarpackiego, jak i Miasta Dębica. 

Tabela 10. Bezrobotni zarejestrowani w latach 2011-2014 

Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 

Ogółem 

Polska 1 982 676 2 136 815 2 157 883 1 825 180 

Województwo podkarpackie 146 208 153 807 154 216 137 932 

Powiat dębicki 7 534 8 147 8 312 7 443 

Miasto Dębica 2 721 2 928 2 981 2 665 

Mężczyźni 

Polska 922 472 1 037 629 1 058 427 885 532 

Województwo podkarpackie 68 805 75 927 76 801 67 627 

Powiat dębicki 3 105 3 661 3 739 3 291 

Miasto Dębica 1 094 1 280 1 323 1 164 

Kobiety 

Polska 1 060 204 1 099 186 1 099 456 939 648 

Województwo podkarpackie 77 403 77 880 77 415 70 305 

Powiat dębicki 4 429 4 486 4 573 4 152 

Miasto Dębica 1 627 1 648 1 658 1 501 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 

Dogłębna analiza zarejestrowanych bezrobotnych w Mieście Dębica uwidacznia spadek 

bezrobotnych na końcu analizowanego okresu. W roku 2014 liczba bezrobotnych była o 56 

mniejsza, jak w roku 2011. Zmienna płeć różnicowała liczbę zarejestrowanych bezrobotnych na 

niekorzyść kobiet. Największa dysproporcja płci w odniesieniu do analizowanego wskaźnika miała 

miejsce w roku 2011. Kobiety stanowiły wówczas 59,8% bezrobotnych, mężczyźni 40,2%.  
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Rysunek 7. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w mieście Dębica w latach 2011-2014. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 
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Rysunek 8. Stopa bezrobocia rejestrowanego w latach 2011-2014 [%] 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 
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Tabela 11.Odsetek bezrobotnych zarejestrowanych wg poziomu wykształcenia w latach 2011-2014 [%] 

Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 

Wyższe 

Polska 11,4 11,7 12,0 12,4 

Województwo podkarpackie 12,8 13,1 13,7 13,9 

Powiat dębicki 12,1 12,2 12,6 12,3 

Policealne, średnie zawodowe 

Polska 22,2 22,1 22,1 22,0 

Województwo podkarpackie 25,5 25,6 25,3 25,5 

Powiat dębicki 26,8 27,0 26,5 27,6 

Zasadnicze zawodowe 

Polska 28,0 28,3 28,1 27,6 

Województwo podkarpackie 30,2 30,5 30,3 30,1 

Powiat dębicki 29,4 29,8 29,8 29,1 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 

Pozytywnym zjawiskiem dotyczącym kondycji rynku pracy na badanym obszarze jest wzrost 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto. Należy zwrócić uwagę, że w latach  

2011-2014 wartość wskaźnika na poziomie Polski, województwa podkarpackiego, powiatu 

dębickiego oraz Miasta Dębica była zróżnicowana. W roku 2014 przeciętne miesięczne 

wynagrodzenie w Mieście Dębica4 (3 290 PLN) i powiecie dębickim (3 290 PLN) było niższe, jak w 

Polsce (4 004 PLN) i województwie podkarpackim (3 412 PLN). Przekrojowa analiza wynagrodzeń 

pozwala zauważyć, że wzrost wynagrodzeń w Mieście Dębica (422 PLN)  

i powiecie dębickim (422 PLN) był wyższy, jak w Polsce (379 PLN) i województwie podkarpackim 

(389 PLN). 

 
4 Brak danych dla Miasta (przyjęto dane z powiatu) 
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Rysunek 9. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w latach 2011-2014 [PLN] 

 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 
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tego typu gospodarstw odnotowano w skali całej Polski o 2 119 (0,2%), w powiecie dębickim  

o 89 (1,6%) oraz w Mieście Dębica o136 (7,9%). 

Tabela 13. Liczba gospodarstw domowych korzystających z pomocy społecznej w latach 2011-2014 

Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 

Polska 1 147 913 1 165 811 1 211 290 1 145 794 

Województwo podkarpackie 69 601 72 183 75 629 72 118 

Powiat dębicki 5 434 5 369 5 746 5 345 

Miasto Dębica 1 714 1 626 1 734 1 578 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 

Przedstawione powyżej dane dotyczące najważniejszych kwestii dotyczących udzielanych 

świadczeń społecznych, szczegółowe dane pozyskane z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

wykorzystano i przedstawiono w diagnozie sfera społeczna. 

 

Bezpieczeństwo społeczne 

Najwyższy wskaźnik wypadków drogowych przypadających na 100 tys. ludności w całym badanym 

okresie odnotowano w powiecie dębickim (159,8) w roku 2013. W tym samym roku wskaźnik w 

Polsce (93,1) i województwie podkarpackim (84,9) był zdecydowanie niższy.  

Na przestrzeni lat 2011 - 2014 w każdej z analizowanych jednostek administracyjnych 

zaobserwowano spadek wypadków drogowych. Największe zmiany w tym zakresie zaszły  

w powiecie dębickim, w którym wartość wskaźnika spadła o 45,9. Należy zaznaczyć, że mimo tak 

istotnego spadku wartości wskaźnika w powiecie dębickim, wciąż charakteryzuje go najwyższa 

wartość wskaźnika spośród wszystkich analizowanych jednostek administracyjnych 

Tabela 14. Wypadki drogowe na 100 tys. ludności w latach 2011-2014 

Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 

Polska 104,1 96,2 93,1 90,9 

Województwo podkarpackie 99,1 84,9 84,9 82,2 

Powiat dębicki 142,1 122,7 159,8 96,2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 

Na przestrzeni lat 2012-2014 liczba przestępstw stwierdzonych przez policję w zakończonych 

postępowaniach przygotowawczych (ogółem na 1000 mieszkańców) w powiecie dębickim 

spadła. Spadek przestępczości obserwowano również na poziomie Polski i województwa 

podkarpackiego. Należy przy tym zaznaczyć, że w całym analizowanym okresie powiat dębicki 

charakteryzowała niższa wartość wskaźnika, jak Polskę i zbliżona jak województwo podkarpackie. 

W roku 2014 w powiecie dębickim odnotowano porównywalną wartość wskaźnika (13,3), jak w 

województwie podkarpackim (13,2). W Polsce wartość wskaźnika mimo spadku z poziomu 32,2 w 
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roku 2012 do 22,7 w roku 2014 nadal pozostawała na wysokim poziomie w porównaniu do 

pozostałych analizowanych jednostek administracyjnych.  

Tabela 15. Przestępstwa stwierdzone przez Policję w zakończonych postępowaniach przygotowawczych ogółem na 1000 

mieszkańców w latach 2012-2014 

Wyszczególnienie 2012 2013 2014 

Polska 32,2 27,6 22,7 

Województwo podkarpackie 17,9 16,8 13,2 

Powiat dębicki 15,3 15,0 13,3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 

Edukacja  

W 2014 roku do przedszkoli w Mieście Dębica uczęszczało 1 354 dzieci w wieku 3-5 lat,  

co stanowiło 84,8% dzieci w tym wieku. W powiecie dębickim było ich 3 268 (68,8%),  

w województwie podkarpackim 49 797 (73,6%), natomiast w Polsce 988 592 (79,4%). Analiza 

przekrojowa danych w latach 2011 - 2014 pozwala zauważyć, że na poziomie Polski, województwa 

podkarpackiego i powiatu dębickiego odsetek ten wzrósł. W mieście Dębica zaobserwowano 

przeciwną tendencję. W badanym okresie odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym 

w wieku 3-5 lat spadł o 2,3%. Należy przy tym zaznaczyć, że jednocześnie odnotowano wzrost liczby 

dzieci w tym wieku (o 166 – 11,6%). 

Tabela 16. Dzieci w wieku 3-5 lat w latach 2011-2014 

Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 

Dzieci ogółem w wieku 3-5 lat 
Polska 1 220 734 1 270 585 1 280 398 1 244 861 
Województwo podkarpackie 67 523 69 887 69 796 67 644 
Powiat dębicki 4 419 4 648 4 747 4 751 
Miasto Dębica 1 431 1 524 1 565 1 597 

Dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w wieku 3-5 lat 
Polska 845 055 886 155 949 016 988 592 
Województwo podkarpackie 41 659 44 562 47 613 49 797 
Powiat dębicki 2 768 2 856 2 982 3 268 
Miasto Dębica 1 247 1 239 1 249 1 354 

Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym 
Polska 69,2 69,7 74,1 79,4 
Województwo podkarpackie 61,7 63,8 68,2 74 
Powiat dębicki 62,6 61,4 62,8 68,8 
Miasto Dębica 87,1 81,3 79,8 84,8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 

Na terenie miasta Dębica do szkół podstawowych (bez specjalnych) w roku 2014 uczęszczało 2 

848 uczniów. Stanowili oni 33,6% ogółu uczniów szkół podstawowych powiatu  

dębickiego, 2,2% uczniów województwa podkarpackiego i 0,1% uczniów Polski. W badanym 

okresie liczba uczniów szkół podstawowych w poszczególnych jednostkach analizy wykazywała 

odmienne tendencje. W Mieście Dębica odnotowano wzrost uczniów szkół podstawowych o 134 

(4,9%). Tendencja wzrostowa widoczna był również w skali całego kraju. Liczba uczniów szkół 

podstawowych zwiększyła się o 119 101 osób (5,5%). Przeciwną tendencję zaobserwowano  
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w powiecie dębickim - spadek o 83 osoby (0,9%) oraz województwie podkarpackim spadek o 596 

osób (0,5%). W przypadku Zespołu Szkół Specjalnych, budynek nie jest dostosowany do osób 

niepełnosprawnych. Obiekt stanowi istotny element obszaru Krakowska-Południe. 

Tabela 17. Uczniowie szkół podstawowych (bez specjalnych) w latach 2011-2014 

Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 

Polska 2 163 399 2 137 346 2 129 170 2 282 500 

Województwo podkarpackie 127 763 124 686 121 217 127 167 

Powiat dębicki 8 547 8 324 8 153 8 464 

Miasto Dębica 2 714 2 674 2 721 2 848 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 

W roku 2014 w Mieście Dębica do gimnazjum uczęszczało 1 386 uczniów, co stanowiło 31,7% 

uczniów powiatu dębickiego, 2,1% województwa podkarpackiego oraz 0,1% uczniów  

w Polsce. Analiza przekrojowa uwidacznia stały spadek uczniów gimnazjum w każdej  

z analizowanych jednostek administracyjnych. W skali całego kraju ubyło 113 746 uczniów (9,6%), 

w województwie podkarpackim 7 609 uczniów (10,5%), w powiecie dębickim 279 uczniów (6,0%), 

natomiast w mieście Dębica 58 uczniów (4,0%). 

Tabela 18. Uczniowie szkół gimnazjalnych (bez specjalnych) w latach 2011-2014) 

Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 

Polska 1 181 390 1 133 709 1 097 686 1 067 644 
Województwo podkarpackie 72 400 69 554 67 269 64 791 
Powiat dębicki 4 651 4 541 4 420 4 372 
Miasto Dębica 1 444 1 416 1 382 1 386 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 

W Mieście Dębica działa jedyny w powiecie dębickim Zespół Szkół Specjalnych, do której w chwili 

obecnej uczęszcza 112 osób (w tym 43 z terenu Miasta Dębica). Budynek szkoły nie jest 

dostosowany do osób niepełnosprawnych. Obiekt stanowi istotny element obszaru Krakowska-

Południe. 

Tabela 18 a. Uczniowie szkół specjalnych w latach 2011-2014 

Wyszczególnienie  2011 2012 2013 2014 

Uczniowie zespołów rewalidacyjno-wychowawczych 

Polska 4 843 4 960 5 159 5 311 

Województwo podkarpackie 601 617 615 621 

Powiat dębicki 10 9 9 11 

Miasto Dębica 10 8 8 6 

Uczniowie szkół specjalnych przysposabiających do pracy 

Polska 10 356 10 723 10 930 11 029 

Województwo podkarpackie 667 708 726 721 

Powiat dębicki 47 51 58 51 

Miasto Dębica 19 23 26 22 

Uczniowie szkół gimnazjalnych specjalnych 

Polska 28 632 27 949 26 351 25 125 

Województwo podkarpackie 1099 1018 1006 968 



Lokalny Program Rewitalizacji Dębicy na lata 2016 - 2023 

  26 

Wyszczególnienie  2011 2012 2013 2014 

Powiat dębicki 21 25 20 23 

Miasto Dębica 7 11 8 9 

Uczniowie szkół podstawowych specjalnych 

Polska 23 773 23 411 23 408 23 577 

Województwo podkarpackie 873 857 846 830 

Powiat dębicki 18 19 17 15 

Miasto Dębica 4 5 5 5 

Osoby objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju  

Powiat dębicki - 3 18 20 

Miasto Dębica - 2 6 8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZSS w Dębicy oraz Banku Danych Lokalnych GUS 

W badanym okresie spadła liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych i policealnych. Tendencja 

ta była charakterystyczna dla Miasta Dębica - spadek o 501 (10,4%), powiatu dębickiego - spadek 

o 588 (101%), województwa podkarpackiego - spadek o 15 017 (13,0%) oraz całej Polski- spadek o 

295 332 (14,7%). Podobnie kształtowała się sytuacja w odniesieniu do liczby uczniów szkół średnich 

zawodowych, w których również odnotowano ubytek uczniów. W Mieście Dębica liczba uczniów 

zmniejszyła się o 179 (8,8%), w powiecie dębickim o 287 (11,7%), w województwie podkarpackim o 

4 489 (11,1%), natomiast w Polsce o 83 412 (13,5%). Paralelny kierunek zmian charakteryzował 

zasadnicze szkoły zawodowe i szkoły przysposabiające do pracy zawodowej. W Mieście Dębica 

liczba uczniów tego typu szkół spadła o 37 (6,8%), w powiecie dębickim o 39 (4,5%), w 

województwie podkarpackim o 1 704 (12,8%), w Polsce o 26 049 (11,5%). 

Tabela 19. Uczniowie szkół w latach 2011-2014 

] 2011 2012 2013 2014 

Szkoły średnie zawodowe razem 

Polska 616 433 591 347 555 105 533 021 

Województwo podkarpackie 40 464 38 703 37 051 35 975 

Powiat dębicki 2 453 2 330 2 210 2 166 

Miasto Dębica 2 038 1 952 1 865 1 859 

Zasadnicze szkoły zawodowe i szkoły przysposabiające do pracy zawodowej  

Polska 227 158 211 842 196 553 201 109 

Województwo podkarpackie 13 321 12 236 11 355 11 617 

Powiat dębicki 858 805 772 819 

Miasto Dębica 541 508 491 504 
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Szkoły ponadgimnazjalne i policealne 

Polska 2 002 511 1 934 578 1 781 667 1 707 179 

Województwo podkarpackie 115 598 112 648 105 037 100 581 

Powiat dębicki 5 801 5 525 5 174 5 213 

Miasto Dębica 4 833 4 596 4 297 4 332 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 

Na terenie Miasta Dębica w roku 2014 funkcjonowało 14 przedszkoli, o 1 więcej jak w latach 2011-

2013. Stosunkowo nieduży przyrost tego rodzaju placówek odnotowano w pozostałych 

analizowanych jednostkach administracyjnych. W badanym okresie nieznacznie wzrosła liczba 

punktów przedszkolnych, w województwie podkarpackim o 54 (69,2%), w całej Polsce  

o 608 (43,3%). W mieście Dębica i powiecie dębickim do roku 2013 nie funkcjonowały tego typu 

placówki. Pierwszy punkt przedszkolny pojawił się na terenie powiatu w roku 2014. Równie 

symboliczne zmiany zaszły w przypadku zespołów wychowania przedszkolnego, których w 2014 

roku w Polsce funkcjonowało 99 (spadek o 7 w stosunku do roku 2011), w województwie 

podkarpackim 9 (wzrost o 1 w stosunku do roku 2011). Na obszarze powiatu dębickiego nie działały 

tego typu jednostki.  

Tabela 20.Liczba przedszkoli w latach 2011-2014 

Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 

Przedszkola bez specjalnych 

Polska 9 233 9 681 10 263 10 748 
Województwo podkarpackie 474 509 551 588 
Powiat dębicki 30 31 32 35 
Miasto Dębica 13 13 13 14 

Punkty przedszkolne bez specjalnych 
Polska 1 405 1 623 2 021 2 013 
Województwo podkarpackie 78 126 142 132 
Powiat dębicki 0 0 0 1 
Miasto Dębica 0 0 0 1 

Zespoły wychowania przedszkolnego bez specjalnych 
Polska 106 102 110 99 
Województwo podkarpackie 8 10 10 9 
Powiat dębicki 0 0 0 0 
Miasto Dębica 0 0 0 0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 

 

Liczba placówek oświatowych na przestrzeni lat 2011-2014 miała charakter skokowy.  

W przypadku szkół podstawowych w skali kraju odnotowano tendencję spadkową. Liczba szkół 

zmniejszyła się o 249. Podobnie, zmniejszyła się (o 31 – 2,8%) liczba szkół w województwie 

podkarpackim. Wzrosła natomiast liczba szkół podstawowych w powiecie dębickim. Odmiennie 

przedstawiała się sytuacja placówek gimnazjalnych, których w skali kraju  

w badanym okresie przybyło 125 (1,7%) a w województwie podkarpackim 5 (0,8%).  

Na niezmienionym poziomie pozostawała liczba gimnazjów w powiecie dębickim i Mieście Dębica. 

W całym analizowanym okresie w powiecie dębickim funkcjonowało ich 51,  

w tym 5 w Mieście Dębica. Szkolnictwo ogólnokształcące w latach 2011-2014 odnotowało  

w każdej z analizowanych jednostek administracyjnych spadek, w Polsce o 1 102 (21,6%),  

w województwie podkarpackim o 52 (21,0%), w powiecie dębickim o 1.(7,7%) Zbliżony trend 



Lokalny Program Rewitalizacji Dębicy na lata 2016 - 2023 

  28 

zaobserwowano wśród szkół policealnych, których w skali kraju ubyło 448 (15,8%), natomiast  

w województwie podkarpackim 10 (8,4%). Liczba jednostek w powiecie dębickim wzrosła 

o 1 (25,0%) szkołę. Stała tendencja spadkowa dotyczyła szkół średnich zawodowych.  

W województwie podkarpackim liczba ta spadła o 52 (28,0%), natomiast w powiecie dębickim  

o 1. Wśród zasadniczych szkół zawodowych odnotowano spadek w skali kraju  

(o 119 – 5,1%) oraz w województwie podkarpackim (o 7 – 5,7%). Wzrosła natomiast liczba placówek 

w powiecie dębickim i w Mieście Dębica. Szkoły ponadgimnazjalne policealne nie wyróżniały się 

na tle badanych placówek. Liczba tego typu jednostek spadła w województwie podkarpackim  

o 121. Na niezmienionym poziomie pozostała w powiecie dębickim (30). W Mieście Dębica w roku 

2014 wzrosła o 1 placówkę (5,0%) w porównaniu do roku 2011. 

Tabela 21. Liczba placówek oświatowych w latach 2011-2014 

Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 

Szkoły podstawowe 
Polska 13 777 13 555 13 446 13 528 
Województwo podkarpackie 1 123 1 099 1 093 1 092 
Powiat dębicki 68 68 68 69 
Miasto Dębica 9 9 9 10 

Gimnazja 
Polska 7 510 7 573 7 612 7 635 
Województwo podkarpackie 573 579 579 578 
Powiat dębicki 51 51 51 51 
Miasto Dębica 5 5 5 5 

Szkoły ogólnokształcące 
Polska 5 093 5 190 4 334 3 991 
Województwo podkarpackie 248 249 209 196 
Powiat dębicki 13 12 11 12 
Miasto Dębica 8 7 7 7 

Szkoły policealne 
Polska 2 830 2 735 2 467 2 382 
Województwo podkarpackie 119 116 110 109 
Powiat dębicki 4 4 4 5 
Miasto Dębica 4 4 4 5 

Szkoły średnie zawodowe 
Polska 3 455 3 243 2 986 2 557 
Województwo podkarpackie 186 174 160 134 
Powiat dębicki 7 7 7 6 
Miasto Dębica 5 5 5 4 

Zasadnicze szkoły zawodowe i szkoły przysposabiające do pracy zawodowej specjalne razem 
Polska 2 320 2 333 2 257 2 201 
Województwo podkarpackie 122 121 115 115 
Powiat dębicki 6 6 5 7 
Miasto Dębica 3 3 3 5 

Szkoły ponadgimnazjalne i policealne ogółem 
Polska 13 698 13 501 12 044 11 131 
Województwo podkarpackie 675 660 594 554 
Powiat dębicki 30 29 27 30 
Miasto Dębica 20 19 19 21 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 

 

Istotnym wskaźnikiem charakteryzującym edukację jest współczynnik skolaryzacji brutto.  

Jest to relacja liczby osób uczących się na danym poziomie kształcenia (niezależnie od wieku) do 

liczby ludności w grupie wieku określonej jako odpowiadająca temu poziomowi nauczania. W roku 

2014 współczynnik skolaryzacji brutto w szkołach podstawowych dla Miasta Dębica wynosił 102,7% 
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i był wyższy, jak wartość wskaźnika w Polsce (94,7%), w powiecie dębickim (91,5%) oraz  

w województwie podkarpackim (91,0%). Wartość wskaźnika powyżej 100% była skutkiem 

uczęszczania do szkół uczniów spoza terenu Miasta. 

Rysunek 10. Współczynnik skolaryzacji brutto latach 2011-2014- szkoły podstawowe [%] 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 

Współczynnik skolaryzacji brutto dla gimnazjów wykazywał w badanym okresie zbliżone tendencje, 

jak w przypadku szkół podstawowych. W 2014 roku najwyższą wartość wskaźnika zaobserwowano 

dla Miasta Dębica (110,2). Zdecydowanie niższe wartości wskaźnik przyjął w Polsce (98,4%), 

województwie podkarpackim (95,5%) oraz w powiecie dębickim (95,0%). 

Rysunek 11. Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2011-2014- szkoły gimnazjalne [%] 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 
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Uczestnictwo w życiu publicznym 

Partycypacja obywateli w wyborach jest jednym z przejawów społeczeństwa obywatelskiego. 

Frekwencja wyborcza w Mieście Dębica w wyborach prezydenckich przeprowadzonych w roku 

2015 była wyższa niż frekwencja ogólnopolska i wynosiła 52,0%. Mieszkańcy Miasta Dębica 

głosowali też częściej, jak mieszkańcy całego województwa podkarpackiego. Podobna tendencja 

miała miejsce w przypadku wyborów do Parlamentu Europejskiego. Frekwencja wyborcza  

w Mieście Dębica była wyższa, od statystyk ogólnopolskich w przypadku wyborów do Sejmu, 

Senatu i porównywalna, jak w wyborach samorządowych.  

Tabela 22. Frekwencja wyborcza w wyborach bezpośrednich 

Wyszczególnienie 
Wybory 

Prezydenta 
RP (2015) 

Wybory do 
Parlamentu 

Europejskiego 
(2014) 

Wybory 
do Sejmu 

(2015) 

Wybory 
do 

Senatu 
(2015) 

Wybory 
samorządowe  

(2014) 

Polska 49,0 23,8 50,9 50,9 47,2 

Województwo 
podkarpackie 

49,5 24,0 50,4 50,4 50,6 

Powiat dębicki 50,2 22,6 52,0 52,0 50,0 

Miasto Dębica 52,0 25,1 54,3 54,3 47,2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Państwowa Komisja Wyborcza 

W latach 2011 - 2014 liczba działających fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych 

przypadająca na 1000 mieszkańców działających w badanych jednostkach administracyjnych 

stopniowo się zwiększała, co świadczy o rozwoju tego sektora. W mieście Dębica w roku 2014 

wartość wskaźnika wynosiła 3,2, co oznaczało wzrost w stosunku do roku 2011 o 0,4. Wyższą wartość, 

jak w Mieście Dębicy wskaźnik przybrał w Polsce (3,3) oraz województwie podkarpackim (3,3). 

Najniższą wartość wskaźnika odnotowano w powiecie dębickim (2,8). 

Tabela 23. Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 1000 mieszkańców w latach 2011-2014 

Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 

Polska 2,8 3,0 3,2 3,3 

Województwo podkarpackie 2,9 3,0 3,1 3,3 

Powiat dębicki 2,6 2,7 2,8 2,8 

Miasto Dębica 2,8 2,9 3,1 3,2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 
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STREFA GOSPODARCZA 

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego w latach 2011-2015 można zauważyć wzrost 

liczby podmiotów gospodarki narodowej zlokalizowanych w Mieście Dębica.  

W roku 2015 odnotowano 4 228 takich podmiotów, co oznaczało wzrost o 149 (3,7%) podmiotów 

w stosunku do roku 2011. Tendencję wzrostową zarejestrowano również w pozostałych 

analizowanych jednostkach administracyjnych, w powiecie dębickim liczba podmiotów  

w analizowanym okresie wzrosła o 855 (10,2%), w województwie podkarpackim o 14 064 (9,3%), 

natomiast w skali całego kraju o 314 512 (8,1%). 

Tabela 24. Podmioty gospodarki narodowej w latach 2011-2015 

 Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 

Polska 3 869 897 3 975 334 4 070 259 4 119 671 4 184 409 
Województwo podkarpackie 151 091 155 034 159 627 162 556 165 155 
Powiat dębicki 8 422 8 653 8 968 9 152 9 277 
Miasto Dębica 4 079 4 098 4 184 4 225 4 228 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 

Istotnym wskaźnikiem określającym poziom przedsiębiorczości jest liczba podmiotów gospodarki 

narodowej na 10 000 mieszkańców w wieku produkcyjnym. W odniesieniu do tego wskaźnika 

Miasto Dębica w całym analizowanym okresie osiągało niższe wartości, jak średnia krajowa, wyższe 

natomiast jak województwo podkarpackie i powiat dębicki. W roku 2015 wartość wskaźnika dla 

Miasta Dębica wynosiła 1 423,6, dla kraju 1 743,3, dla województwa podkarpackiego 1 227,6, 

natomiast dla powiatu dębickiego 1 078,9. Warto przy tym zaznaczyć, że analiza przekrojowa 

ujawnia stały wzrost wskaźnika na każdym poziomie analizy.  

Rysunek 12. Podmioty gospodarki narodowej na 10 000 mieszkańców w wieku produkcyjnym w latach 2011-2015 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 
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Analiza struktury podmiotów gospodarczych wg rodzaju działalności PKD 2007 uwidacznia 

zdecydowaną przewagę podmiotów zajmujących się pozostałą działalnością. W Mieście Dębica 

odnotowano największy odsetek tego typu podmiotów (78,7%). Nieco niższe wartości 

zarejestrowano dla Polski (76,9%), województwa podkarpackiego (75,3%) oraz powiatu dębickiego 

(73,0%). Działalność w zakresie przemysłu i budownictwa w Mieście Dębica prowadziło 20,5% 

podmiotów, co na tle pozostałych analizowanych jednostek administracyjnych było wartością 

najniższą. W Polsce przemysłem i budownictwem zajmowało się 21,3% podmiotów,  

w województwie podkarpackim 22,8%, w powiecie dębickim 25,5%. Najmniej podmiotów 

gospodarczych prowadziło działalność związaną z rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem  

i rybactwem. W Mieście Dębica stanowiły one 0,7% ogółu podmiotów, w pozostałych jednostkach 

analizy odnotowano nieco wyższe wartości: w Polsce 1,8%, w województwie podkarpackim  

1,9%, w powiecie dębickim 1,5%.  

Rysunek 13. Struktura podmiotów wg grup rodzajów działalności PKD 2007 w 2015 roku 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 
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Tabela 25. Nowo zarejestrowane podmioty gospodarki narodowej w latach 2011-2015 

 Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 

Polska 346 087 358 367 365 487 357 351 359 973 

Województwo podkarpackie 13 774 14 115 15 314 14 900 14 212 

Powiat dębicki 844 893 938 861 868 

Miasto Dębica 407 418 413 365 349 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 

Badanie podmiotów gospodarki narodowej wg klas wielkości w latach 2011 - 2015 obrazuje 

dominację przedsiębiorstw najmniejszych zatrudniających od 0 do 9 pracowników.  

W analizowanym przedziale czasowym w przypadku każdej jednostki administracyjnej odnotowano 

wzrost tego typu przedsiębiorstw. W Mieście Dębica w 2015 funkcjonowało ich 3 983 (wzrost o 169 - 

4,4%), w Polsce 4 003 599 (wzrost o 328 629 - 8,9%), w województwie 157 787 (wzrost o 14 846 - 10,4%), 

w powiecie 8 799 (wzrost o 926 - 11,8%). Drugą, co do liczebności grupę stanowiły przedsiębiorstwa 

zatrudniające od 10 do 49 pracowników. Należy jednak podkreślić, że w badanym okresie liczba 

tych przedsiębiorstw spadła. W Mieście Dębica o 11 (5,5%) podmiotów, w Polsce o 13 727 (8,5%),  

w województwie podkarpackim o 789 (11,7%), w powiecie dębickim o 61 (13,4%). Tendencja 

spadkowa charakteryzowała również podmioty zatrudniające od 50 do 249 pracowników.  

W Polsce ich liczba spadła o 97 (0,3%), w powiecie dębickim o 9 (11,5%), w Mieście Dębica również 

o 9 (16,7%). Co ciekawe, województwo podkarpackie charakteryzowała w tym obszarze 

tendencja wzrostowa. Na przestrzeni lat 2011-2015 gospodarka województwa wzbogacona została 

przez 19 (1,5%) tej wielkości podmiotów. Duże przedsiębiorstwa zatrudniające od 250 do 999 

pracowników wykazywały zróżnicowaną tendencję w poszczególnych jednostkach analizy. W skali 

kraju liczba tego typu podmiotów spadła o 247, (6,3%) podobnie w województwie podkarpackim 

(spadek o 18 - 10,3%). W Mieście Dębica w badanym okresie przybyło 1 tego rodzaju 

przedsiębiorstwo, natomiast w powiecie dębickim liczba tego typu przedsiębiorstw pozostała na 

niezmienionym poziomie. Regres dotknął również podmioty gospodarcze zatrudniające 1000  

i więcej pracowników. W Polsce w latach 2011-2015 ich liczba spadał o 46, w powiecie dębickim  

o 1, podobnie w Mieście Dębica (spadek o 1). Województwo podkarpackie wyróżniało się na tle 

badanych jednostek. Odnotowano wzrost liczby przedsiębiorstw zatrudniających więcej niż 1000 

pracowników. W 2015 roku było ich o 6 więcej w porównaniu z rokiem 2011.  
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Tabela 26. Podmioty gospodarki narodowej wg klas wielkości w latach 2011-2015 

Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 

0-9 
Polska 3 674 970 3 794 489 3 890 686 3 938 654 4 003 599 
Województwo podkarpackie 142 941 147 644 152 333 155 180 157 787 
Powiat dębicki 7 873 8 194 8 495 8 674 8 799 
Miasto Dębica 3 814 3 855 3 941 3 979 3 983 

paź.49 
Polska 160 851 146 489 145 425 146 926 147 124 
Województwo podkarpackie 6 718 5 918 5 824 5 912 5 929 
Powiat dębicki 456 372 386 392 395 
Miasto Dębica 201 184 185 189 190 

50-249 
 Polska 29 340 29 787 29 637 29 610 29 243 
Województwo podkarpackie 1 230 1 268 1 276 1 272 1 249 
Powiat dębicki 78 71 72 71 69 
Miasto Dębica 54 47 47 46 45 

250-999 
Polska 3 922 3 779 3 736 3 706 3 675 
Województwo podkarpackie 174 174 164 160 156 
Powiat dębicki 12 13 13 13 12 
Miasto Dębica 7 9 9 9 8 

1000 i więcej 
Polska 814 790 775 775 768 
Województwo podkarpackie 28 30 30 32 34 
Powiat dębicki 3 3 2 2 2 
Miasto Dębica 3 3 2 2 2 

Ogółem 
Polska 3 869 897 3 975 334 4 070 259 4 119 671 4 184 409 
Województwo podkarpackie 151 091 155 034 159 627 162 556 165 155 
Powiat dębicki 8 422 8 653 8 968 9 152 9 277 
Miasto Dębica 4 079 4 098 4 184 4 225 4 228 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 

 

SFERA ŚRODOWISKOWA 

Ważnym wskaźnikiem wpływającym na stan środowiska naturalnego jest tonaż zbieranych  

w ciągu roku zmieszanych odpadów komunalnych. Niepokojący jest istotny wzrost wskaźnika w 

Mieście Dębica. W roku 2015 zebrano o 3 415,9 ton (43,4%) odpadów więcej, jak w roku 2011. 

Tendencja wzrostowa charakteryzowała również cały powiat dębicki (wzrost o 3 817,0 -26,4%). 

Odmienną tendencję zaobserwowano w skali kraju (spadek o 562 184,2 - 6,4%) i województwa 

podkarpackiego (spadek o 22 993,5 – 6,9%). 
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Tabela 27. Zmieszane odpady komunalne zebrane w ciągu roku w latach 2011-2014 [t] 

Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 
Ogółem 

Polska 8 843 480 8 575 433 8 198 782 8 281 296 
Województwo podkarpackie 332 658,7 323 329,3 303 454,3 309 665,2 
Powiat dębicki 14 473,7 15 600,1 16 561,8 18 290,7 
Miasto Dębica 7 876,2 9 024,7 11 064,6 11 292,1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 

Analiza ilości odpadów komunalnych zmieszanych w przeliczeniu na 1 mieszkańca jest dla Miasta 

Dębica równie niekorzystna. W latach 2011-2015 istotnie wzrosła wartość wskaźnika (wzrost o 74,9 

kg). Wzrost odnotowano również w powiecie dębickim (o 28,1 kg). Fakt ten niepokoi tym bardziej, 

że w skali kraju wartość wskaźnika spadła w badanym okresie o 14,4 kg, podobnie w województwie 

podkarpackim (spadek o 10,8 kg).  

Rysunek 14. Odpady komunalne zmieszane na 1 mieszkańca w latach 2011-2014 [kg] 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 

W latach 2011-2015 zwiększyła się liczba osób korzystających z oczyszczalni ścieków. Na końcu 

analizowanego okresu w Mieście Dębica korzystało z niej 45 200 osób (wzrost o 1200-2,7%),  
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Tabela 28. Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w latach 2011-2015 

Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 

Polska 25 302 093 26 438 490 27 072 244 27 493 629 27 955 668 

Województwo podkarpackie 1 408 379 1 463 702 1 489 243 1 521 872 1 540 865 

Powiat dębicki 75 877 80 115 82 344 85 375 86 402 

Miasto Dębica 44 000 44 500 44 700 45 600 45 200 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 

Wzrost liczby osób korzystających z oczyszczalni ścieków obrazuje również przekrojowa analiza 

ludności korzystającej z oczyszczalni w odniesieniu do ogólnej liczby ludności.  

W latach 2011 - 2015 odnotowano stały wzrost wskaźnika w każdej z analizowanych jednostek 

administracyjnych. Co ciekawe największy wzrost charakteryzował powiat dębicki (7,7%), nieco 

niższy Polskę (7,0%), najniższy województwo podkarpackie (6,2%). 

Rysunek 15. Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w % ogólnej liczby ludności w latach 2011-2015 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 
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roku w Mieście Dębica zużyto 2 942,8 dam3 wody, co stanowiło 52,8% zużycia w całym powiecie 

dębickim.  

Tabela 29. Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w ciągu roku w latach 2011-2015 [dam3] 

 Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 

Polska 10 679 118 10 349 522 10 106 002 10 243 743 10 058 664 
Województwo podkarpackie 277 174 240 991,8 253 289,8 245 931,2 266 634,7 
Powiat dębicki 5 975 5 980,4 5 875,7 5 507,8 5 576,2 
Miasto Dębica 3 199,5 3 156,8 3 112,6 2 977,8 2 942,8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 

Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w latach 2011 - 2015  

w przeliczeniu na 1 mieszkańca dopełniają prowadzoną analizę. Na przestrzeni lat 2011 – 2015 

spadek zużycia wody dotyczył każdej z badanych jednostek administracyjnych.  

W Mieście Dębica zużycie wody spadło o 4,3 m3, w powiecie dębickim o 3,0 m3,  

w województwie podkarpackim o 4,9 m3, w Polsce o 15,6 m3.  

Rysunek 16. Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w ciągu roku w latach 2011-2015 na 1 mieszkańca 

[m3] 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 
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Tabela 30. Emisja zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych w latach 2011-2015 [t/r] 

 Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 

Polska 220 928 015 216 513 740 217 491 952 209 067 314 211 566 324 

Województwo 
podkarpackie 

3 701 683 3 360 437 3 244 439 2 525 580 3 053 372 

Powiat dębicki 102 904 100 168 94 298 81 531 82 972 

Miasto Dębica 4 384 524 3 751 063 3 179 525 3 737 018 3 475 127 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 

Dopełnieniem analizy stanu środowiska naturalnego jest udział obszarów prawnie chronionych  

w powierzchni ogółem. Na obszarze analizowanych jednostek administracyjnych odsetek tego 

rodzaju obszarów w badanym okresie uległ niewielkim przeobrażeniom. Powiat dębicki 

charakteryzowała w tym zakresie odmienna tendencja, jak Polskę i województwo podkarpackie. 

W powiecie dębickim w latach 2011 - 2015 odnotowano spadek obszarów prawnie chronionych  

o 0,6%. W województwie podkarpackim powierzchnia obszarów chronionych wzrosła o 0,2%,  

w Polsce natomiast o 0,1%. 

Rysunek 17. Udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni ogółem w latach 2011-2015 [%] 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 
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i zakrzewione położone są na 21,9% Miasta. Grunty pod wodami zlokalizowane są na 0,054 km² 

(1,6%). Najmniejszy obszar zajmują tereny różne 2,7% oraz nieużytki 0,3%.  

Tabela 31. Struktura użytkowa gruntów w roku 2014 

Wyszczególnienie Powierzchnia w ha Powierzchnia w % 

Powierzchnia ogółem 
Polska 31 267 967 100 
Województwo podkarpackie 1784 576 5,71 
Powiat dębicki 77 748 0,25 
Miasto Dębica 3 383 0,01 

Powierzchnia lądowa 
Polska 3 0619 407 100 
Województwo podkarpackie 1 764 046 5,76 
Powiat dębicki 76 928 0,25 
Miasto Dębica 3 329 0,01 

Grunty pod wodami  
Polska 648 560 100 
Województwo podkarpackie 20 530 3,17 
Powiat dębicki 820 0,13 
Miasto Dębica 54 0,01 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 

Zgodnie z danymi GUS 1,6% ogółu powierzchni Miasta Dębica w roku 2014 stanowiły tereny zieleni. 

Było to więcej, jak w skali województwa podkarpackiego (0,1%), powiatu dębickiego (0,1%) oraz  

w skali Polski (0,2%). W latach 2011 - 2015 w powiecie dębickim zmniejszyła  

się powierzchnia obszarów prawnie chronionych (spadek o 495,0 ha). Przeciwna tendencja 

dotyczyła województwa podkarpackiego (wzrost o 3 579,9 ha) oraz Polski (wzrost o 29 708,8 ha).  

Tabela 32. Obszary prawnie chronione w latach 2011-2015 [ha] 

Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 

Polska 10 146 264,1 10 147 099,9 10 164 813,6 10 165 112 10 175 973 
Województwo 
podkarpackie 

797 648,3 797 638,7 800 560,15 800 703,64 801 228,2 

Powiat dębicki 4 270,2 4 270,2 3 775,17 3 775,17 3 775,17 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 

W latach 2011-2014 wzrósł odsetek ludności korzystającej z instalacji wodociągowej. Analiza 

przekrojowa dowodzi, że Miasto Dębica charakteryzowała w badanym okresie najwyższa wartość 

wskaźnika. W roku 2014 w Mieście Dębica z instalacji wodociągowej korzystało 92,2% ludności,  

w Polsce 91,6%, w województwie podkarpackim 80,2%, w powiecie dębickim 79,7%. Na uwagę 

zasługuje różnica, jak ujawnia się między powiatem dębickim i województwem podkarpackim  

w porównaniu do Miasta Dębica.  
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Rysunek 18. Korzystający z instalacji w % ogółu ludności- wodociągi 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 
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Rysunek 19. Korzystający z instalacji w % ogółu ludności- kanalizacja 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 
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Rysunek 20. Korzystający z instalacji w % ogółu ludności- gaz 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 

W analizowanym okresie zużycie wody w gospodarstwach domowych w przeliczeniu  

na 1 mieszkańca w Mieście Dębica było mniejsze (28,6 m3), jak w Polsce (32,2 m3), wyższe natomiast, 

jak w województwie podkarpackim (23,2 m3) oraz powiecie dębickim (21,9 m3). Przekrojowa analiza 

wskaźnika uwidacznia niewielkie zmiany w zużyciu wody, w każdej z badanych jednostek 

administracyjnych. Wzrost zarejestrowano w Polsce (1,0 m3), w Mieście Dębica (0,1 m3)  

oraz w województwie podkarpackim (1,0 m3). Niewielki spadek odnotowano w powiecie dębickim 

(o 0,5 m3).  

Rysunek 21. Zużycie wody w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca w latach 2011-2015 [m3] 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 
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Rysunek 22. Zużycie gazu w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca w latach 2011-2014 [m3] 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 
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kWh – 1,2%). Zdecydowanie odmienny kierunek zmian w tym zakresie zarejestrowano w powiecie 

dębickim, w którym w badanym okresie zużycie energii elektrycznej wzrosło o 13,4 kWh – 2,4%.  

Rysunek 23. Zużycie energii elektrycznej na niskim napięciu w gospodarstwach domowych w latach 2011-2014 [kWh] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 
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STREFA TECHNICZNA  

Zasoby mieszkaniowe 

Zasoby mieszkaniowe Miasta Dębica w roku 2014, to 5 491 budynków mieszkalnych oraz 14 775 

mieszkań. Ogólna liczba budynków mieszkalnych w Mieście Dębica w latach 2011 - 2014 wzrosła 

(o 208 – 3,9%), podobnie jak w Polsce (wzrost o 175 528 – 2,9%), województwie podkarpackim 

(wzrost o 11 046 – 2,6%) oraz powiecie dębickim (wzrost o 841 – 3,3%). Analogiczny kierunek zmian 

charakteryzował liczbę mieszkań. W przypadku każdej z badanych jednostek administracyjnych 

zarejestrowano wzrost: w Mieście Dębica o 336 mieszkań (2,3%), w powiecie dębickim o 1074 

(3,0%), w województwie podkarpackim o 16 959 (2,7%), w Polsce o 395 599 (2,9%).  

Tabela 33. Budynki mieszkalne i mieszkania w latach 2011-2014 

Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 

Budynki mieszkalne 
Polska 6 006 608 6 063 721 6 123 726 6 182 136 
Województwo podkarpackie 421 880 425 315 429 215 432 926 
Powiat dębicki 25 420 25 650 25 963 26 261 
Miasto Dębica 5 283 5 364 5 427 5 491 

Mieszkania 
Polska 13 587440 13 722 786 13 852 896 13 983 039 
Województwo podkarpackie 624 488 630 223 635 669 641 447 
Powiat dębicki 35 968 36 364 36 702 37 042 
Miasto Dębica 14 419 14 601 14 670 14 755 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 

Najwięcej nowych budynków oddanych do użytku w Mieście Dębica zarejestrowano w roku 2011 

(103 budynki), najmniej w roku 2013 (79 budynków). Na przestrzeni lat 2011 - 2015 Miasto 

wykazywało w tym zakresie tendencję skokową. Podobnie kształtowała się sytuacja na obszarze 

Polski, województwa podkarpackiego i powiatu dębickiego. Budynki mieszkalne charakteryzowała 

mniejsza dynamika zmian. W Mieście Dębica najwięcej nowych mieszkań oddano do użytku w roku 

2012 (100 mieszkań), najmniej w roku 2013 (70 mieszkań). Ponadto w całym Mieście na przestrzeni 

lat liczba nowych mieszkań oddawanych do użytku miała charakter skokowy. Podobnie,  

w pozostałych analizowanych jednostkach administracyjnych.  

Tabela 34. Budynki nowe w latach 2011-2015 

Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 

Budynki ogółem 
Polska 92 010 99 908 99 606 96 345 100 492 
Województwo podkarpackie 5 326 5 611 6 005 6 202 6 478 
Powiat dębicki 381 399 389 465 415 
Miasto Dębica 103 126 79 87 93 

Budynki mieszkalne 
Polska 71 042 77 279 77 575 73 072 76 663 
Województwo podkarpackie 4 227 4 470 4 679 4 774 5 082 
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Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 

Powiat dębicki 321 356 356 348 379 
Miasto Dębica 85 100 70 77 81 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 

 

Infrastruktura techniczna 

Analiza trendu w zakresie długości czynnej sieci gazowej w latach 2011-2014 uwidacznia stały 

wzrost na poziomie każdej z badanych jednostek administracyjnych. W Mieście Dębica  

w 2014 długość sieci wynosiła 161 024 m, co stanowiło przyrost o 7 841 m (5,1%) w stosunku do roku 

2011. Wydłużeniu uległa również sieć w całym powiecie dębickim (21 416 m – 1,6%), województwie 

podkarpackim (476678 m – 2,6%) oraz w Polsce (7 290 714 m -5,4%).  

Tabela 35. Długość czynnej sieci gazowej w latach 2011-2014 [m] 

 Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 

Polska 135 121 313 137 371 365 139 797 094 142 412 027 

Województwo podkarpackie 18 560 596 18 724 965 18 924 362 19 037 274 

Powiat dębicki 1 363 952 1 374 422 1 379 072 1 385 368 

Miasto Dębica 153 183 157 133 158 624 161 024 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 

Na terenie Miasta Dębica długość czynnej sieci kanalizacyjnej w roku 2014 wynosiła 164,6 km,  

co stanowiło wzrost o 9,7 km w stosunku do roku 2011. Analogiczna tendencja dotyczyła powiatu 

dębickiego (wzrost o 141,0 km – 21,1%), województwa podkarpackiego (wzrost o 2 458,4 km – 

17,8%), Polski (wzrost o 31 922,4 km – 27,1%). Przywołane dane dowodzą,  

że w latach 2011 - 2014 długość czynnej sieci kanalizacyjnej na badanym obszarze stopniowo  

się wydłużała.  

 

Tabela 36. Długość czynnej sieci kanalizacyjnej w latach 2011-2015 [km] 

 Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 

Polska 117 745,6 125 580,6 132 916,0 142 876,1 149 668,0 

Województwo podkarpackie 13 780,0 14 482,4 15 073,9 15 679,2 16 238,4 

Powiat dębicki 669,8 677,5 761,7 767,8 810,8 

Miasto Dębica 154,9 157,2 161,5 164,6 164,6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 

Dane statystyczne GUS w zakresie długości czynnej sieci rozdzielczej (wodociągowej)  

w latach 2011-2015 dowodzą, że każda z badanych jednostek administracyjnych wzbogaciła się 

w badanym okresie o dodatkowe kilometry czynnej sieci rozdzielczej. W Mieście Dębica wzrost 

wynosił 8,2 km (6,5%), w powiecie dębickim 69,7 km (7,7%), w województwie podkarpackim  

1 304,2 km (9,7%), w Polsce 19 570,7 km (7,0%).  
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Tabela 37. Długość czynnej sieci rozdzielczej (wodociągowej) w latach 2011-2015 [km] 

 Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 

Polska 278 300,4 283 102,5 287 651,3 292 455,7 29 7871,1 

Województwo podkarpackie 13 460,9 13 747,7 14 192,3 14 409,2 14 765,1 

Powiat dębicki 909,9 922,9 939,8 959,4 979,6 

Miasto Dębica 126 128,4 131,3 134,2 134,2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 

Stan sfery technicznej badanego obszaru obrazuje również wyposażenie mieszkań  

w instalacje techniczno-sanitarne. Analiza przekrojowa uwidacznia, że najwięcej mieszkań 

wyposażonych jest w sieć wodociągową. W 2014 roku w Mieście Dębica zarejestrowano 14 621 

takich mieszkań, w powiecie dębickim 35 385, w województwie podkarpackim 605 633, w Polsce 

13 521 795. Należy przy tym zaznaczyć, że w każdej z analizowanych jednostek liczba tego typu 

mieszkań wzrosła. Nieco mniej mieszkań wyposażonych było w ustęp spłukiwany. W roku 2014 

Mieście Dębica odnotowano 14 583 mieszkania, w powiecie dębickim 34 440, w województwie 

podkarpackim 586 062, w Polsce 13 069 692. Łazienkę w analogicznym okresie posiadało w Mieście 

Dębica 14 486 mieszkań, w powiecie dębickim 33 638, w województwie podkarpackim 571 851,  

w Polsce 12 736 212. Najmniej mieszkań wyposażonych było w przyłącze do gazu sieciowego oraz 

centralnego ogrzewania. Centralne ogrzewanie posiadało 13 722 mieszkania w Mieście Dębica, 

29 907 w powiecie dębickim, 4 994 142 w województwie podkarpackim oraz 11 412 300 w Polsce. 

W Mieście Dębica przyłącze do gazu sieciowego posiadało 14 324 mieszkania, w powiecie 

dębickim 31 624, w województwie podkarpackim 474 169, w Polsce 7 797 746.  

Tabela 38.Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2011-2014 

Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 

Wodociąg 
Polska 13 123 864 13 259 620 13 391 168 13 521 795 
Województwo podkarpackie 588 550 594 316 599 813 605 633 
Powiat dębicki 34 302 34 701 35 040 35 385 
Miasto Dębica 14 284 14 466 14 535 14 621 

Ustęp spłukiwany 
Polska 12 668 415 12 804 842 12 938 605 13 069 692 
Województwo podkarpackie 568 864 574 661 580 222 586 062 
Powiat dębicki 33 352 33 754 34 093 34 440 
Miasto Dębica 14 246 14 428 14 497 14 583 

Łazienka 
Polska 12 336 896 12 473 555 12 604 774 12 736 212 
Województwo podkarpackie 554 696 560 491 566 003 571 851 
Powiat dębicki 32 548 32 951 33 291 33 638 
Miasto Dębica 14 148 14 331 14 400 14 486 

Centralne ogrzewanie 
Polska 11 007 288 11 144 469 11 280 310 11 412 300 
Województwo podkarpackie 476 878 482 694 488 261 494 142 
Powiat dębicki 28 815 29 219 29 560 29 907 
Miasto Dębica 13 382 13 566 13 636 13 722 
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Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 

Gaz sieciowy 
  7 648 237 7 707 952 7 765 298 7 797 746 
Województwo podkarpackie 464 303 467 824 470 971 474 169 
Powiat dębicki 31 048 31 310 31 458 31 624 
Miasto Dębica 14 051 14 217 14 260 14 324 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 

 

PODSUMOWANIE 

 

Sfera społeczna  

Dane GUS ujawniają problemy demograficzne, z jakimi boryka się Miasto Dębica.  

W badanym przedziale czasowym widocznie zmniejszyła się liczba mieszkańców Miasta. 

Niekorzystnej zmianie uległa struktura ekonomicznych grup wieku w populacji Dębicy. Niepokojący 

jest spadek osób w wieku produkcyjnym i jednoczesny wzrost osób w wieku poprodukcyjnym. 

Niepokojące są również analizy wskaźników obciążenia demograficznego, które w analizowanym 

okresie systematycznie rosły. Porównanie lat 2011 i 2014 uwidacznia, że liczba osób w wieku 

nieprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym wzrosła w Mieście Dębica  

o 6,1. Liczba osób w wieku poprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku 

przedprodukcyjnym wzrosła o 20,6, natomiast liczba osób w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w 

wieku produkcyjnym wzrosła o 5,9. Zjawiska te sygnalizują proces starzenia się społeczeństwa, który 

będzie wyzwalał konieczność stworzenia odpowiedniej infrastruktury towarzyszącej. Ponadto, 

wyludnienie miasta pogłębia ujemne saldo migracji (-326 w roku 2014), które jest implikacją 

mniejszej liczby zameldowań do miasta niż wymeldowań oraz spadającego przyrostu naturalnego. 

Uwarunkowania te skutkują zmniejszającą się stopniowo gęstością zaludnienia Miasta Dębica. 

Według danych GUS proces wyludniania Miasta będzie postępował. Prognoza ludności na lata 

2015 - 2050 wskazuje, że liczba mieszkańców powiatu dębickiego w roku 2050 spadnie do 119 205 

osób. Na konkurencyjność miasta Dębica w sposób negatywny może wpływać struktura 

wykształcenia jego mieszkańców. Odsetek osób legitymujących się wykształceniem wyższym 

(13,4%) odbiega od statystyk odnotowanych w województwie podkarpackim (15,7%),  

oraz na poziomie kraju (17,9%). Niepokojąca jest liczba osób bezrobotnych z wyższym 

wykształceniem, co często determinuje osoby do wyjazdu z Miasta. 

Badanie kondycji rynku pracy w mieście Dębica pozwala wskazać kilka negatywnych zjawisk. 

Należy tutaj wymienić niekorzystną sytuację kobiet na rynku pracy. Analiza liczby zarejestrowanych 

bezrobotnych uwidacznia dysproporcje płci w tym zakresie i wskazuje na dominację kobiet wśród 

osób bezrobotnych w całym analizowanym okresie (tj. 2011 - 2015). Niepokojąca jest również 

wysoka stopa bezrobocia rejestrowanego odnotowana w mieście Dębica. Wartość tego 

wskaźnika w roku 2014 jest wyższa (12,7), jak w kraju (11,4%). Kolejnym istotnym wskaźnikiem jest 
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struktura wykształcenia zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie dębickim. Największy problem 

ze znalezieniem pracy miały osoby z wykształceniem najniższym (tj. zawodowym). Wskaźnikiem 

różnicującym analizowane jednostki administracyjne jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie 

brutto. W roku 2014 w Mieście Dębica było ono niższe o 714 PLN od średniej krajowej oraz o 122 PLN 

od średniej województwa podkarpackiego.  

Negatywnymi zjawiskami występującymi na terenie powiatu dębickiego są przestępstwa.  

Do najczęściej popełnianych w roku 2014 należały przestępstwa o charakterze kryminalnym  

i gospodarczym. Zdecydowanie mniej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu, życiu  

i zdrowiu oraz drogowych. 

Analiza infrastruktury edukacyjnej oraz liczby uczniów na kolejnych etapach edukacji  

w mieście Dębica pozwala wnioskować o zmianach, jakie będą zachodziły w tym obszarze.  

W badanym okresie (2011 - 2015) widoczny był sukcesywny wzrost liczby dzieci w wieku 3 - 5 lat 

objętych edukacją przedszkolną oraz uczniów szkół podstawowych. Na tej podstawie można 

twierdzić, że w przedszkolach i szkołach podstawowych obecni są uczniowie wyżu 

demograficznego, którzy w nadchodzących latach będą kontynuowali nauką na wyższych 

poziomach edukacji. W analogicznym okresie zaobserwowano spadek liczby uczniów szkół 

gimnazjalnych. Zjawiska te wyzwalają potrzeby w zakresie infrastruktury edukacji przedszkolnej, 

szkolnictwa podstawowego oraz szkół średnich. 

Mimo wzrostu liczby organizacji pozarządowych Miasto Dębica cechuje niewielki stopień 

aktywności. Liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych przypadająca  

na 1000 mieszkańców w badanym okresie wzrosła. Nie jest to jednak poziom wysoki. Wzrost 

aktywności obywateli w tym zakresie jest istotny dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, który 

stanowi bazę dla wzmocnienia i rozkwitu społeczności lokalnych.  

 

Sfera gospodarcza 

Rozwinięta gospodarka jest ważnym komponentem sprawnie funkcjonującego miasta. Diagnoza 

wykazała, że w badanym okresie (2011 - 2015) malała liczba nowo zarejestrowanych podmiotów 

gospodarki narodowej. Zjawisko to znalazło odzwierciedlenie w liczbie podmiotów wg klas 

wielkości. Największy spadek zanotowały małe podmioty zatrudniające od 10 do 49 osób oraz 50 - 

249. Zjawiska te wskazują na spadek wskaźnika przedsiębiorczości oraz niski poziom aktywności 

gospodarczej, które mogą wpływać na migracje ekonomiczne ludności i tym samym na spadek 

liczby mieszkańców. Identyfikacja negatywnych zjawisk w sferze gospodarczej jest istotna  

ze względu na fakt, że ma ona wpływ na kondycję społeczno-ekonomiczną jednostek 

terytorialnych.  

Przeobrażenia w sferze gospodarczej determinują kierunek i dynamikę procesów w pozostałych 

sferach. Należy tutaj wskazać przekształcenia środowiska naturalnego, zmiany na rynku pracy, 

sytuację mieszkaniową oraz kondycję finansową jednostek samorządu terytorialnego. 
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Środowisko 

W badanym okresie wzrosła w mieście Dębica ilość zmieszanych odpadów komunalnych 

przypadająca na jednego mieszkańca. Fakt ten niepokoi tym bardziej, że w skali województwa 

podkarpackiego, powiatu dębickiego i kraju odnotowano spadek w tym zakresie. Ponadto  

w Dębicy wzrosła również ilość odpadów komunalnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Przeciwnie, 

jak w Polsce i województwie podkarpackim.  

Sfera przestrzenno-funkcjonalna 

Poziom infrastruktury technicznej jest istotnym wskaźnikiem określającym standard miejsca 

zamieszkania. W badanym okresie dla Miasta Dębica odnotowano wyższe wartości wskaźnika 

korzystających z oczyszczalni ścieków, jak dla województwa podkarpackiego i Polski.  

Sfera techniczna 

W latach 2011 - 2014 na terenie miasta zaobserwowano spadek nowopowstających budynków,  

w tym również budynków mieszkalnych, co pogłębiło deficyt mieszkaniowy miasta.  
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ANALIZA WSKAŹNIKOWA 

 

SFERA SPOŁECZNA 

Analiza sfery społecznej stanowi fundamentalną część opisu badanej zbiorowości pozwalająca na 

diagnozę obecnego stanu i prognozowanie oraz planowanie przyszłych zmian. Największym 

potencjałem rozwojowym danego obszaru jest jego kapitał ludzki. Dlatego też w prezentowanej 

diagnozie skupiono uwagę na analizie społecznych obszarów takich jak: ubóstwo, problemy 

społeczne, bezpieczeństwo, demografia, edukacja, aktywność społeczna. Wymienione kategorie 

tworzą katalog podstawowej wiedzy na temat wybranej zbiorowości, pozwalają także  

na identyfikację problemów, z jakimi potencjalnie może borykać się badana społeczność. 

Poniżej zaprezentowano dane dotyczące liczby osób bezrobotnych w przeliczeniu na 100 

mieszkańców. Wyższe wartości wskaźnika, aniżeli średnia dla miasta Dębica, odnotowano  

na osiedlach: Centrum, Kawęczyn-Pana Tadeusza, Krakowska-Południe, Rzeszowska-Północ  

(rok 2013, 2014, 2015), Świętosława (rok 2015). 

Tabela 39. Liczba osób bezrobotnych w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania dla roku 2014 – 

stymulanta.5 

Lp. Osiedle 
Wartość wskaźnika 

2013 2014 2015 2016 

1 Centrum 6,33 5,83 5,39 4,77 

2 Gawrzyłowa- Mickiewicza 5,82 4,89 3,46 2,99 

3 Kawęczyn-Pana Tadeusza 6,7 5,58 5,35 4,76 

4 Kępa-Wolica 5,08 4,51 3,82 3,42 

5 Krakowska-Południe 6,79 6,52 5,68 4,6 

6 Krakowska-Północ 5,56 5,42 4,52 4,05 

7 Rzeszowska-Południe 5,4 5,13 4,34 3,65 

8 Rzeszowska-Północ 6,09 5,71 5,41 3,88 

9 Słoneczne 5,82 5,09 4,46 4,15 

10 Świętosława 4,76 4,58 5,00 3,59 

Dębica 6,1 5,51 4,92 4,15 
 

 

 

Źródło: opracowanie Grupa BST 

W poniższej tabeli zawarte zostały dane określające liczbę osób bezrobotnych długotrwale  

w przeliczeniu na 100 osób. Wartości wyższe niż wartość referencyjna dla miasta Dębica 

zanotowano na osiedlach: Centrum, Gawrzyłowa- Mickiewicza, Kępa-Wolica, Krakowska-Północ 

(rok 2013, 2014, 2015), Rzeszowska-Północ (rok 2014, 2015) oraz Świętosława. Jednakże jest 

widoczna poprawa na przestrzeni lat. 

Tabela 40. Liczba osób długotrwale bezrobotnych w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania – 

stymulanta. 

 
5 stymulanta – dodatnia korelacja ze zmienną objaśnianą; wzrost wartości zmiennej objaśniającej prowadzi do wzrostu zmiennej objaśnianej 
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Źródło: opracowanie Grupa BST 

W poniższej tabeli zawarte zostały dane określające liczbę osób bezrobotnych długotrwale  

w stosunku do łącznej liczby osób bezrobotnych. Wartości wyższe niż wartość referencyjna dla 

miasta Dębica zanotowano na osiedlach: Centrum, Gawrzyłowa - Mickiewicza, Kępa-Wolica, 

Świętosława oraz Krakowska-Północ (rok 2013, 2014, 2015), Słoneczne (rok 2013), Świętosława. 

Tabela 41. Liczba osób długotrwale bezrobotnych w stosunku do łącznej liczby osób bezrobotnych – stymulanta. 
 

Lp. Osiedle 
Wartość wskaźnika 

2013 2014 2015 2016 

1 Centrum 55,2 62,9 65,6 65,1 

2 Gawrzyłowa-Mickiewicza 70,1 80,1 82,2 90,3 

3 Kawęczyn-Pana Tadeusza 21,6 22,3 21,1 25,2 

4 Kępa-Wolica 65,2 70,6 61,9 79,6 

5 Krakowska-Południe 18,8 19,0 17,9 22,0 

6 Krakowska-Północ 48,3 49,7 47,5 46,1 

7 Rzeszowska-Południe 8,18 8,91 7,55 7,19 

8 Rzeszowska-Północ 27,4 29,8 32,6 31,0 

9 Słoneczne 37,3 39,8 36,1 37,0 

10 Świętosława 84,1 87,0 65,0 77,2 

Dębica 42,4 46,6 43,4 48 

 

Źródło: opracowanie Grupa BST 

W poniższej tabeli zawarte zostały dane określające liczbę osób bezrobotnych zarejestrowanych  

w PUP w stosunku do liczby osób w wieku produkcyjnym. Wartości wyższe niż wartość referencyjna 

dla miasta Dębica w 2016 roku zanotowano na osiedlach: Centrum, Kawęczyn-Pana Tadeusza  

(rok 2013, 2015, 2016), Krakowska-Południe, Rzeszowska-Północ (rok 2013, 2014, 2015), Świętosława 

(rok 2015). 

 

 

Lp. Osiedle 
Wartość wskaźnika 

2013 2014 2015 2016 

1 Centrum 3,49 3,67 3,54 3,11 

2 Gawrzyłowa- Mickiewicza 4,08 3,92 2,85 2,70 

3 Kawęczyn-Pana Tadeusza 1,45 1,24 1,13 1,20 

4 Kępa-Wolica 3,32 3,18 2,36 2,72 

5 Krakowska-Południe 1,28 1,24 1,02 1,01 

6 Krakowska-Północ 2,68 2,70 2,15 1,87 

7 Rzeszowska-Południe 0,44 0,34 0,26 0,19 

8 Rzeszowska-Północ 1,67 2,63 2,64 1,96 

9 Słoneczne 2,17 2,03 1,61 1,53 

10 Świętosława 4,00 3,98 3,25 2,77 

Dębica 2,58 2,57 2,13 1,99 
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Tabela 42. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w stosunku do liczby osób w wieku produkcyjnym – 

stymulanta. 

Lp. Osiedle 
Wartość wskaźnika 

2013 2014 2015 2016 

1 Centrum 10,3 9,5 8,85 7,88 

2 Gawrzyłowa-Mickiewicza 8,94 7,65 5,44 4,66 

3 Kawęczyn-Pana Tadeusza 9,57 7,98 7,76 6,90 

4 Kępa-Wolica 7,39 6,62 5,65 5,11 

5 Krakowska-Południe 10,7 10,2 8,86 7,27 

6 Krakowska-Północ 8,27 8,14 7,39 6,20 

7 Rzeszowska-Południe 8,55 8,24 7,05 6,01 

8 Rzeszowska-Północ 9,15 8,84 8,10 6,33 

9 Słoneczne 7,89 7,00 6,18 5,81 

10 Świętosława 7,3 7,01 8,01 5,57 

Dębica 9,12 8,32 7,53 6,37 
 

 

Źródło: opracowanie Grupa BST 

Powiatowy Urząd Pracy udostępnił dane dotyczące liczby osób bezrobotnych do 30 roku życia  

w przeliczeniu na 100 mieszkańców. Wyższe wartości wskaźnika, aniżeli średnia dla miasta Dębica, 

odnotowano na osiedlu: Centrum (w roku 2014, 2015, 2016), Kawęczyn-Pana Tadeusza (w roku 

2013, 2014, 2016), Kępa-Wolica, Krakowska-Południe, Krakowska-Północ (w roku 2013, 2014, 2015), 

Rzeszowska-Północ (w roku 2014, 2015, 2016), i Świętosława (w roku 2015). 

Tabela 43. Liczba osób bezrobotnych do 30 roku życia w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania – 

stymulanta. 

Lp. Osiedle 
Wartość wskaźnika 

2013 2014 2015 2016 

1 Centrum 2,82 3,00 2,56 2,09 

2 Gawrzyłowa-Mickiewicza 3,19 2,65 1,67 1,20 

3 Kawęczyn-Pana Tadeusza 3,82 2,90 2,34 2,08 

4 Kępa-Wolica 3,58 2,86 2,54 1,97 

5 Krakowska-Południe 3,37 2,92 2,53 2,17 

6 Krakowska-Północ 3,3 3,24 2,54 1,89 

7 Rzeszowska-Południe 2,74 2,54 2,44 1,71 

8 Rzeszowska-Północ 3,09 3,04 3,10 2,04 

9 Słoneczne 3,06 2,40 1,96 1,85 

10 Świętosława 2,03 2,20 2,98 1,65 

Dębica 3,22 2,79 2,46 1,90 
 

 

Źródło: opracowanie Grupa BST 

Kolejnym analizowanym wskaźnikiem jest liczba osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia.  

W roku 2013 wyższe wartości niż średnia dla miasta Dębica zanotowano w następujących 

osiedlach: Centrum, Gawrzyłowa - Mickiewicza, Kawęczyn-Pana Tadeusza, Krakowska-Południe, 

Słoneczne. W roku 2014 są to osiedla: Centrum, Gawrzyłowa - Mickiewicza, Kawęczyn-Pana 
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Tadeusza, Krakowska-Południe, Krakowska-Północ oraz Słoneczne. Natomiast w przypadku roku 

2015 wyższą wartość niż wartość średnia dla miasta dostrzega się na osiedlach: Centrum, 

Kawęczyn-Pana Tadeusza, Krakowska-Południe, Krakowska-Północ, Słoneczne i Świętosława.  

W roku 2016 na czterech osiedlach zanotowano wyższe wartości niż referencyjna dla miasta 

Dębica: Centrum, Krakowska-Południe, Krakowska-Północ, Słoneczne. Dostrzegalna jest poprawa 

stanu bezrobocia, wartość referencyjna dla miast Dębica z roku na rok obniża się. 

 

Tabela 44. Liczba osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia w przeliczeniu na 100 osób w wieku produkcyjnym wg 

faktycznego miejsca zamieszkania – stymulanta. 

Lp. Osiedle 
Wartość wskaźnika 

2013 2014 2015 2016 

1 Centrum 2,2 2,2 2,13 2,09 

2 Gawrzyłowa-Mickiewicza 2,27 2,12 1,61 1,33 

3 Kawęczyn-Pana Tadeusza 2,06 1,65 1,89 1,55 

4 Kępa-Wolica 0,86 1,08 0,77 0,82 

5 Krakowska-Południe 2,18 2,07 2,18 1,99 

6 Krakowska-Północ 2,00 2,26 2,03 1,93 

7 Rzeszowska-Południe 1,35 1,41 1,28 1,00 

8 Rzeszowska-Północ 1,81 1,87 1,57 1,04 

9 Słoneczne 2,42 2,31 2,03 1,78 

10 Świętosława 1,55 1,50 1,90 1,26 

Dębica 2,02 1,96 1,88 1,59 
 

 

Źródło: opracowanie Grupa BST 

W poniższej tabeli zaprezentowano liczbę osób, które otrzymują zasiłek dla bezrobotnych. Dane 

dotyczą okresu 2013-2016. Wyższe wartości, aniżeli wartość referencyjna dla miasta Dębica 

zanotowano na osiedlach: Centrum (rok 2013, 2015, 2016), Gawrzyłowa - Mickiewicza (rok 2013), 

Kawęczyn-Pana Tadeusza (rok 2015), Kępa Wolica (rok 2016), Krakowska-Południe (rok 2014, 2015, 

2016), Krakowska-Północ (rok 2016), Rzeszowska-Południe (rok 2014, 2016), Rzeszowska-Północ  

(rok 2013, 2014, 2015), Słoneczne (rok 2014, 2016), Świętosława (roku 2013, 2015). 
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Tabela 45. Liczba osób bezrobotnych otrzymujących zasiłek dla bezrobotnych w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego 

miejsca zamieszkania – stymulanta. 

Lp. Osiedle 
Wartość wskaźnika 

2013 2014 2015 2016 

1 Centrum 1,31 0,66 1,12 0,73 

2 Gawrzyłowa-Mickiewicza 1,35 0,92 0,72 0,53 

3 Kawęczyn-Pana Tadeusza 1,05 0,90 0,88 0,52 

4 Kępa-Wolica 0,84 0,76 0,45 0,61 

5 Krakowska-Południe 0,77 1,33 1,05 0,69 

6 Krakowska-Północ 1,02 0,81 0,79 0,62 

7 Rzeszowska-Południe 0,84 1,31 0,69 0,67 

8 Rzeszowska-Północ 1,42 1,17 0,93 0,40 

9 Słoneczne 0,96 1,10 0,81 0,75 

10 Świętosława 1,17 0,84 1,11 0,32 

Dębica 1,08 0,98 0,85 0,60 
  

Źródło: opracowanie Grupa BST 

Następnym analizowanym wskaźnikiem jest liczba osób pozostających bez pracy do 1 miesiąca  

w przeliczeniu na 100 mieszkańców. Wyższe wartości, aniżeli wartość referencyjna dla miasta 

Dębica odnotowano na następujących osiedlach: Centrum (rok 2013, 2014, 2015), Gawrzyłowa - 

Mickiewicza (rok 2013), Kawęczyn-Pana Tadeusza, Kępa-Wolica (rok 2014, 2016), Krakowska-

Południe, Krakowska-Północ (rok 2016), Rzeszowska-Południe (rok 2014), Rzeszowska-Północ  

(rok 2014, 2015) i Świętosława (rok 2015). 

Tabela 46. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP do 1 miesiąca w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego 

miejsca zamieszkania – stymulanta. 

Lp. Osiedle 
Wartość wskaźnika 

2013 2014 2015 2016 

1 Centrum 0,79 0,63 0,65 0,59 

2 Gawrzyłowa-Mickiewicza 0,82 0,60 0,36 0,59 

3 Kawęczyn-Pana Tadeusza 0,88 0,78 0,78 0,68 

4 Kępa-Wolica 0,60 0,66 0,56 0,69 

5 Krakowska-Południe 0,77 0,77 0,84 0,90 

6 Krakowska-Północ 0,53 0,38 0,46 0,70 

7 Rzeszowska-Południe 0,52 0,66 0,64 0,54 

8 Rzeszowska-Północ 0,47 0,82 0,65 0,44 

9 Słoneczne 0,51 0,33 0,50 0,46 

10 Świętosława 0,45 0,47 0,75 0,60 

Dębica 0,67 0,63 0,65 0,64 
 

 

Źródło: opracowanie Grupa BST 

W poniższej tabeli zaprezentowano liczbę osób w przeliczeniu na 100 mieszkańców, które posiadają 

status osoby bezrobotnej od 1 do 3 miesięcy. Analizowane dane dotyczą okresu 2013-2016. Wyższe 

wartości, aniżeli wartość referencyjna dla miasta Dębica zaobserwowano na osiedlach: Centrum 

(rok 2013, 2014), Gawrzyłowa-Mickiewicza (rok 2013), Kawęczyn-Pana Tadeusza (rok 2013, 2015, 
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2016), Kępa-Wolica (rok 2014, 2016), Krakowska-Południe (rok 2013, 2014, 2015, 2016), Krakowska-

Północ (rok 2013, 2014, 2015), Rzeszowska-Południe (rok 2014), Rzeszowska-Północ (rok 2014, 2015, 

2016). 

Tabela 47. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP od 1 do 3 miesięcy w przeliczeniu na 100 osób wg 

faktycznego miejsca zamieszkania – stymulanta. 

Lp. Osiedle 
Wartość wskaźnika 

2013 2014 2015 2016 

1 Centrum 1,58 1,54 1,37 0,77 

2 Gawrzyłowa-Mickiewicza 1,45 0,99 1,25 0,65 

3 Kawęczyn-Pana Tadeusza 1,63 1,14 1,72 0,81 

4 Kępa-Wolica 1,2 1,34 1,11 0,93 

5 Krakowska-Południe 1,86 1,62 2,00 1,16 

6 Krakowska-Północ 1,47 1,96 1,62 0,75 

7 Rzeszowska-Południe 1,16 1,37 1,08 0,63 

8 Rzeszowska-Północ 1,31 1,36 1,81 0,88 

9 Słoneczne 0,64 0,90 0,90 0,69 

10 Świętosława 1,14 1,10 1,44 0,74 

Dębica 1,36 1,31 1,45 0,81 
  

Źródło: opracowanie Grupa BST 

W poniższej tabeli zaprezentowano liczbę osób w przeliczeniu na 100 mieszkańców, które posiadają 

status osoby bezrobotnej od 3 do 6 miesięcy. Analizowane dane dotyczą okresu 2013-2016. Wyższe 

wartości, aniżeli wartość referencyjna dla miasta Dębica zaobserwowano na osiedlach: Centrum, 

Gawrzyłowa-Mickiewicza (rok 2013, 2014, 2016), Kawęczyn-Pana Tadeusza (rok 2013, 2015, 2016), 

Krakowska-Południe (rok 2013, 2014), Rzeszowska-Północ, Słoneczne (rok 2014), Świętosława  

(rok 2015). 

Tabela 45. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP od 3 do 6 miesięcy w przeliczeniu na 100 osób wg 

faktycznego miejsca zamieszkania – stymulanta. 
 

Lp. Osiedle 
Wartość wskaźnika 

2013 2014 2015 2016 

1 Centrum 2,02 1,24 1,28 1,08 

2 
Gawrzyłowa-
Mickiewicza 

1,97 1,64 0,91 0,81 

3 
Kawęczyn-Pana 
Tadeusza 

1,65 1,21 1,11 0,82 

4 Kępa-Wolica 1,42 1,05 1,00 0,46 

5 
Krakowska-
Południe 

1,93 1,26 1,07 0,7 

6 Krakowska-Północ 1,29 1,08 0,78 0,67 

7 
Rzeszowska-
Południe 

0,81 0,68 0,87 0,31 

8 Rzeszowska-Północ 1,97 1,32 1,41 0,76 

9 Słoneczne 1,50 1,27 0,72 0,66 

10 Świętosława 1,17 1,13 1,61 0,71 

Dębica 1,64 1,22 1,09 0,72 
 

Źródło: opracowanie Grupa BST 
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Kolejna tabela przestawia liczbę osób w przeliczeniu na 100 mieszkańców, które posiadają status 

osoby bezrobotnej od 6 do 12 miesięcy. Analizowane dane dotyczą okresu 2013-2016. Wyższe 

wartości, aniżeli wartość referencyjna dla miasta Dębica zaobserwowano na osiedlach: Centrum, 

Gawrzyłowa - Mickiewicza (rok 2013, 2014), Kawęczyn-Pana Tadeusza (rok 2015), Kępa-Wolica  

(rok 2015), Krakowska-Południe (rok 2015), Rzeszowska-Południe (rok 2015), Rzeszowska-Północ  

(rok 2014, 2016), Słoneczne (rok 2014, 2016), Świętosława. 

 

Tabela 46. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP od 6 do 12 miesięcy w przeliczeniu na 100 osób wg 

faktycznego miejsca zamieszkania – stymulanta. 
 

Lp. Osiedle 
Wartość wskaźnika 

2013 2014 2015 2016 

1 Centrum 1,87 1,4 1,48 1,17 

2 Gawrzyłowa-Mickiewicza 2,48 1,56 0,54 1,08 

3 Kawęczyn-Pana Tadeusza 1,34 1,08 1,29 1,05 

4 Kępa-Wolica 1,28 1,08 1,32 0,75 

5 Krakowska-Południe 0,55 0,48 1,55 0,44 

6 Krakowska-Północ 1,43 1,11 1,02 1,01 

7 Rzeszowska-Południe 0,85 0,45 1,18 0,59 

8 Rzeszowska-Północ 1,56 1,45 0,77 1,28 

9 Słoneczne 1,45 1,37 0,51 1,29 

10 Świętosława 2,07 2,16 1,26 1,56 

Dębica 1,58 1,30 1,15 1,12  

Źródło: opracowanie Grupa BST 

W poniższej tabeli zaprezentowano liczbę osób, które pozostają bezrobotne od 12 do 24 miesięcy. 

Dane dotyczą okresu 2013-2016. Wyższe wartości, aniżeli wartość referencyjna dla miasta Dębica 

zanotowano na osiedlach: Centrum (rok 2013, 2014, 2015), Gawrzyłowa - Mickiewicza (rok 2014), 

Kawęczyn-Pana Tadeusza (rok 2013, 2014), Krakowska-Południe (rok 2013, 2014), Rzeszowska-

Południe (rok 2014, 2015), Rzeszowska-Północ (rok 2013, 2015), Świętosława (rok 2015, 2016). 

Tabela 47. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP od 12 do 24 miesięcy w przeliczeniu na 100 osób wg 

faktycznego miejsca zamieszkania – stymulanta. 

 

Lp. Osiedle 
Wartość wskaźnika 

2013 2014 2015 2016 
1 Centrum 1,93 2,10 1,38 1,50 
2 Gawrzyłowa-Mickiewicza 1,30 1,61 0,65 0,78 
3 Kawęczyn-Pana Tadeusza 1,76 1,54 1,01 1,26 
4 Kępa-Wolica 1,41 1,10 0,69 0,85 
5 Krakowska-Południe 1,86 1,75 0,99 1,07 
6 Krakowska-Północ 1,02 0,85 0,74 0,57 
7 Rzeszowska-Południe 1,59 1,63 1,07 0,93 
8 Rzeszowska-Północ 1,83 1,40 1,29 0,69 
9 Słoneczne 1,58 1,11 0,82 0,73 

10 Świętosława 1,53 1,15 1,05 1,09 

Dębica 1,73 1,50 1,01 1,02 

                          Źródło: opracowanie Grupa BST 
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W poniższej tabeli zaprezentowano liczbę osób, które pozostają bezrobotne powyżej 24 miesięcy. 

Dane dotyczą okresu 2013-2016. Wyższe wartości, aniżeli wartość referencyjna dla miasta Dębica 

zanotowano na osiedlach: Centrum, Gawrzyłowa-Mickiewicza (rok 2013), Kawęczyn-Pana 

Tadeusza (rok 2013, 2015, 2016), Krakowska-Południe, Rzeszowska-Północ (rok 2015, 2016), 

Świętosława (rok 2014, 2015).  

Tabela 48. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP powyżej 24 miesięcy w przeliczeniu na 100 osób wg 

faktycznego miejsca zamieszkania – stymulanta. 
 

Lp. Osiedle 
Wartość wskaźnika 

2013 2014 2015 2016 

1 Centrum 2,09 2,64 2,73 2,53 

2 Gawrzyłowa-Mickiewicza 2,11 2,07 1,57 1,47 

3 Kawęczyn-Pana Tadeusza 2,25 2,21 2,15 2,18 

4 Kępa-Wolica 1,42 1,52 1,30 1,30 

5 Krakowska-Południe 2,72 2,79 2,62 2,2 

6 Krakowska-Północ 1,26 1,53 1,57 1,45 

7 Rzeszowska-Południe 1,89 1,93 1,94 1,89 

8 Rzeszowska-Północ 2,06 2,50 2,74 2,20 

9 Słoneczne 1,91 1,91 1,64 1,68 

10 Świętosława 1,99 2,28 2,15 1,81 

Dębica 2,07 2,26 2,13 1,96  

                          Źródło: opracowanie Grupa BST 

Kolejnym analizowanym, podjętym do badania wskaźnikiem w sferze społecznej była liczba 

stwierdzonych przestępstw ogółem w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca 

zamieszkania. Dane dotyczą okresu 2013-2016. Wartości wyższe, aniżeli wartość referencyjna dla 

miasta Dębica zanotowano na osiedlach Centrum oraz Krakowska-Północ (rok 2013, 2014, 2016), 

Rzeszowska-Południe, Rzeszowska-Północ (rok 2013, 2015, 2016) i Świętosława (rok 2016). Jednakże 

zauważalny jest znaczy spadek wartości wskaźnika dla miasta Dębica.  

Tabela 48. Liczba stwierdzonych przestępstw ogółem w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania – 

stymulanta. 

Lp. Osiedle 
Wartość wskaźnika 

2013 2014 2015 2016 
1 Centrum 3,20 4,29 2,68 1,99 

2 Gawrzyłowa-Mickiewicza 1,09 1,17 1,28 0,75 

3 Kawęczyn-Pana Tadeusza 0,66 0,48 0,86 0,64 

4 Kępa-Wolica 0,96 1,14 0,85 0,52 

5 Krakowska-Południe 1,40 1,25 0,95 0,50 

6 Krakowska-Północ 3,46 2,22 1,63 1,39 

7 Rzeszowska-Południe 3,14 3,47 2,79 2,42 

8 Rzeszowska-Północ 2,17 2,06 2,62 1,55 

9 Słoneczne 1,64 1,41 1,10 0,85 

10 Świętosława 1,85 1,52 1,36 1,34 

Dębica 2,09 2,16 1,83 1,29 
 

 

Źródło: opracowanie Grupa BST 
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Ponadto w ramach analizy sfery bezpieczeństwa wzięto pod uwagę dane dotyczące liczby 

stwierdzonych kradzieży (w tym: kradzież samochodu, kradzież z włamaniem). Wyższe wartości 

aniżeli wartość referencyjna dla miasta Dębica stwierdzono w przypadku osiedla: Centrum, 

Krakowska-Północ, Rzeszowska-Północ (rok 2013, 2014, 2016), Słoneczne (rok 2013), Świętosława 

(rok 2013, 2014). 

Tabela 49. Liczba stwierdzonych kradzieży (w tym: kradzież samochodu, kradzież z włamaniem) 100 osób wg faktycznego 

miejsca zamieszkania – stymulanta. 

Lp. Osiedle 
Wartość wskaźnika 

2013 2014 2015 2016 

1 Centrum 0,91 1,18 0,93 0,67 

2 Gawrzyłowa-Mickiewicza 0,29 0,34 0,36 0,28 

3 Kawęczyn-Pana Tadeusza 0,24 0,17 0,09 0,27 

4 Kępa-Wolica 0,34 0,35 0,32 0,05 

5 Krakowska-Południe 0,31 0,21 0,24 0,16 

6 Krakowska-Północ 0,84 0,51 0,58 0,58 

7 Rzeszowska-Południe 0,29 0,29 0,21 0,15 

8 Rzeszowska-Północ 0,75 0,87 0,90 0,72 

9 Słoneczne 0,59 0,27 0,30 0,09 

10 Świętosława 0,64 0,57 0,32 0,22 

Dębica 0,53 0,48 0,43 0,32 
 

 

Źródło: opracowanie Grupa BST 

Poniższa tabela zawiera dane na temat liczby osób korzystających z pomocy społecznej  

w przeliczeniu na 100 mieszkańców w latach 2013-2016. Wyższe wartości wskaźnika, aniżeli wartość 

referencyjna dla miasta Dębica, odnotowano na następujących osiedlach: Centrum, Krakowska-

Południe, Krakowska-Północ (rok 2016), Rzeszowska-Południe, Rzeszowska-Północ (rok 2013, 2014, 

2015), Świętosława. Jednakże sytuacja na przestrzeni lat poprawia się.  

Tabela 50. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 osób wg miejsca zamieszkania -

stymulanta. 

 

Źródło: opracowanie Grupa BST 

Poniższa tabela prezentuje liczbę osób korzystających z pomocy społecznej z powodu choroby  

w przeliczeniu na 100 mieszkańców w latach 2013-2016. Najwyższe wartości wskaźnika odnotowano 

Lp. Osiedle 
Wartość wskaźnika 

2013 2014 2015 2016 

1 Centrum 5,55 6,11 5,67 4,93 

2 Gawrzyłowa-Mickiewicza 3,14 3,02 2,19 2,06 

3 Kawęczyn-Pana Tadeusza 2,99 2,61 2,40 2,34 

4 Kępa-Wolica 2,44 2,34 2,36 1,87 

5 Krakowska-Południe 6,76 5,47 5,43 5,13 

6 Krakowska-Północ 3,37 2,58 2,97 3,24 

7 Rzeszowska-Południe 8,15 7,61 7,79 6,32 

8 Rzeszowska-Północ 4,11 3,95 4,89 2,83 

9 Słoneczne 2,72 2,69 2,47 2,25 

10 Świętosława 4,49 3,79 3,73 3,57 

Dębica 3,89 3,58 3,46 3,07 
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w strefach: Centrum, Krakowska-Południe, Krakowska-Północ (rok 2015, 2016), Rzeszowska-

Południe (rok 2013, 2014, 2015), Rzeszowska-Północ (rok 2015) oraz Świętosława. Oznacza  

to, że w tych strefach występuje największa liczba osób korzystających z pomocy społecznej  

z powodu choroby w przeliczeniu na 100 osób. Należy zauważyć, iż średnia referencyjna dla Miasta 

Dębica na przestrzeni lat ulega poprawie. 

Tabela 51. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej  z powodu choroby na 100 osób wg miejsca zamieszkania - 

stymulanta. 
 

Lp. Osiedle 
Wartość wskaźnika 

2013 2014 2015 2016 
1 Centrum 2,89 3,6 3,25 2,86 

2 Gawrzyłowa-Mickiewicza 1,64 1,78 1,39 0,95 

3 Kawęczyn-Pana Tadeusza 1,7 1,42 1,4 1,24 

4 Kępa-Wolica 1,13 1,09 1,27 0,84 

5 Krakowska-Południe 3,77 3,09 3,02 2,79 

6 Krakowska-Północ 2,05 1,53 2,01 2,04 

7 Rzeszowska-Południe 2,11 2,16 2,22 2 

8 Rzeszowska-Północ 2,1 1,89 2,85 1,47 

9 Słoneczne 1,57 1,36 1,24 1,16 

10 Świętosława 2,38 2,05 2,11 1,96 

Dębica 2,09 1,96 1,98 1,67 
 

Źródło: opracowanie Grupa BST 

Poniższa tabela prezentuje liczbę osób korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa  

w przeliczeniu na 100 mieszkańców w latach 2013-2016. Najwyższe wartości wskaźnika odnotowano 

w strefach: Centrum, Krakowska-Południe, Krakowska-Północ (rok 2016) Rzeszowska-Południe, 

Rzeszowska-Północ (rok 2013, 2014, 2015) oraz Świętosława. Oznacza to, że w tych strefach 

występuje największa liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa  

w przeliczeniu na 100 osób. Należy zauważyć, iż średnia referencyjna dla Miasta Dębica na 

przestrzeni lat ulega poprawie. 

 

Tabela 52. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa w przeliczeniu na 100 osób wg miejsca 

zamieszkania - stymulanta. 

Lp. Osiedle 
Wartość wskaźnika 

2013 2014 2015 2016 
1 Centrum 3,48 4,29 3,69 3,22 
2 Gawrzyłowa-Mickiewicza 2,10 2,07 1,48 1,27 
3 Kawęczyn-Pana Tadeusza 1,98 1,80 1,50 1,63 
4 Kępa-Wolica 1,78 1,68 1,68 1,30 
5 Krakowska-Południe 4,91 3,65 3,56 3,34 
6 Krakowska-Północ 2,19 1,45 2,01 2,12 
7 Rzeszowska-Południe 2,82 2,55 2,46 2,21 
8 Rzeszowska-Północ 2,78 2,87 3,22 1,74 
9 Słoneczne 2,07 1,98 1,90 1,62 

10 Świętosława 3,41 2,90 2,60 2,71 
Dębica 2,71 2,5 2,33 2,06 

  

Źródło: opracowanie Grupa BST 

Tabela poniżej prezentuje liczbę osób korzystających z pomocy społecznej, z powodu 

niepełnosprawności w przeliczeniu na 100 mieszkańców w latach 2013-2016. Wskaźniki powyżej 
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wartości referencyjnej odnotowano dla następujących osiedli: Centrum, Krakowska Południe, 

Krakowska-Północ (rok 2016), Rzeszowska Południe (rok 2014, 2015, 2016), Rzeszowska-Północ  

(rok 2013, 2014, 2015) oraz Świętosława. Miasto podjęło jednak szereg działań naprawczych, dzięki 

temu wskaźnik uległ zmniejszeniu. Na przestrzeni lat można zauważyć, iż sytuacja w mieście 

poprawia się. Wartość referencyjna z roku na rok jest niższa.  

Tabela 53. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności w przeliczeniu na 100 osób wg 

miejsca zamieszkania -stymulanta. 
 

Lp. Osiedle 
Wartość wskaźnika 

2013 2014 2015 2016 
1 Centrum 2,72 3,00 2,97 2,2 

2 Gawrzyłowa-Mickiewicza 1,52 1,06 1,07 0,81 

3 Kawęczyn-Pana Tadeusza 1,33 1,04 1,09 1,07 

4 Kępa-Wolica 0,88 0,95 1,04 0,84 

5 Krakowska-Południe 2,99 2,51 2,61 2,15 

6 Krakowska-Północ 1,64 1,16 1,30 1,49 

7 Rzeszowska-Południe 1,56 1,53 1,73 1,42 

8 Rzeszowska-Północ 1,79 1,56 2,01 1,18 

9 Słoneczne 1,28 1,10 1,02 0,91 

10 Świętosława 1,75 1,59 1,80 1,38 

Dębica 1,71 1,52 1,61 1,31  

Źródło: opracowanie Grupa BST 

Dane zawarte w poniższej tabeli dotyczą wskaźnika obciążenia demograficznego6 w latach 2013-

2016. Najwyższe wartości wskaźnika odnotowano na osiedlach: Centrum, Gawrzyłowa - 

Mickiewicza, Krakowska-Południe, Rzeszowska Południe, Rzeszowska-Północ, oraz Świętosława.  

W roku 2015 wyższą wartość aniżeli średnia referencyjna dla Miasta odnotowało osiedle Krakowska-

Północ. 

Tabela 54. Wskaźnik obciążenia demograficznego - stymulanta. 

Lp. Osiedle 
Wartość wskaźnika 

2013 2014 2015 2016 

1 Centrum 62,87% 63,07% 64,21% 65,04% 

2 Gawrzyłowa-Mickiewicza 53,66% 56,40% 56,98% 55,84% 

3 Kawęczyn-Pana Tadeusza 42,78% 43,02% 45,06% 44,80% 

4 Kępa-Wolica 45,33% 46,87% 47,97% 49,31% 

5 Krakowska-Południe 57,32% 56,69% 56,05% 57,85% 

6 Krakowska-Północ 48,68% 50,19% 63,33% 53,19% 

7 Rzeszowska-Południe 58,34% 60,66% 62,61% 64,41% 

8 Rzeszowska-Północ 50,31% 54,81% 49,63% 63,02% 

9 Słoneczne 35,45% 37,61% 38,76% 40,10% 

10 Świętosława 53,43% 53,14% 60,06% 55,15% 

Dębica 49,54% 50,97% 53,04% 53,59% 
  

Źródło: opracowanie Grupa BST 

Kolejny wskaźnik, który został zanalizowany to saldo migracji w mieście Dębica. Wyższe wartości 

niż wartość referencyjna da miasta Dębica zauważa się w osiedlach: Centrum, Krakowska-Północ, 

 
6 Wskaźnik obciążenia demograficznego określa względną ilość osób młodych (kobiety, mężczyźni do 18 roku życia) oraz osób starszych (kobiety od 60 roku życia, 
mężczyźni od 65 roku życia) w odniesieniu do populacji w wieku produkcyjnym. 
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Rzeszowska-Południe, Rzeszowska-Północ. W roku 2015 wartość wyższą odnotowano na osiedlu: 

Centrum, Kawęczyn- Pana Tadeusza, Krakowska-Północ, Rzeszowska- Południe oraz Północ 

posiadało wyższe wartości wskaźnika w roku 2013 oraz 2016. Osiedle Słoneczne posiadało wartość 

wyższą tylko w roku 2013 

Tabela 55. Saldo migracji na pobyt stały w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania - destymulanta.7 

Lp. Osiedle 
Wartość wskaźnika 

2013 2014 2015 2016 

1 Centrum -2,66 -1,41 -2,33 -1,13 

2 Gawrzyłowa-Mickiewicza 1,06 1,08 0,91 0,59 

3 Kawęczyn-Pana Tadeusza 0,13 -0,13 -1,51 0,17 

4 Kępa-Wolica 0,41 -0,02 0,47 0,68 

5 Krakowska-Południe -1,50 -0,02 -0,70 -0,55 

6 Krakowska-Północ -0,99 -1,70 -1,56 -1,18 

7 Rzeszowska-Południe -1,82 -2,60 -1,43 -1,42 

8 Rzeszowska-Północ -1,09 -3,11 -2,07 -1,84 

9 Słoneczne -1,25 0,03 -1,30 -0,42 

10 Świętosława 0,54 -0,20 -0,11 -0,20 

Dębica -0,70 -0,63 -0,85 -0,45 
 

 

Źródło: opracowanie Grupa BST 

W trakcie diagnozy analizie poddano również stosunek liczby osób w wieku poprodukcyjnym  

do liczby osób w wieku produkcyjnym. Wyższe wartości od wartości referencyjnej dla miasta Dębica 

zanotowano na osiedlach: Centrum, Krakowska-Południe i Krakowska-Północ, Rzeszowska 

Południe, Rzeszowska-Północ. Analizowane dane dotyczą roku 2013, 2014, 2015 oraz 2016.  

Tabela 56. Ludność w wieku poprodukcyjnym w stosunku do ludności w wieku produkcyjnym wg faktycznego miejsca 

zamieszkania - stymulanta. 

Lp
. 

Osiedle 
Wartość wskaźnika [%] 

2013 2014 2015 2016 

1 Centrum 37,92 38,99 40,56 41,70 

2 
Gawrzyłowa-
Mickiewicza 

21,75 23,14 24,92 23,16 

3 
Kawęczyn-Pana 
Tadeusza 

15,58 16,80 18,41 19,88 

4 Kępa-Wolica 18,51 19,97 21,15 22,77 
5 Krakowska-Południe 32,03 32,10 32,42 34,20 

6 Krakowska-Północ 26,31 27,48 30,95 30,73 

7 Rzeszowska-Południe 31,76 34,80 36,95 39,34 
8 Rzeszowska-Północ 23,41 27,13 27,08 34,09 

9 Słoneczne 14,06 15,57 17,28 18,73 
10 Świętosława 22,87 22,88 25,07 26,03 

Dębica 23,35 24,77 26,28 27,85 
  

Źródło: opracowanie Grupa BST 

W poniższej tabeli zaprezentowane zostały wyniki przeprowadzonej analizy wskaźnika przyrostu 

naturalnego. Dane pochodzą z roku 2013, 2014, 2015 i 2016. W przypadku roku 2013 wartość 

referencyjna dla miasta Dębica wynosiła 0,21. Niższe wartości zanotowano na przestrzeni lat 2013-

 
7 destymulanta – ujemna korelacja ze zmienną objaśnianą; wzrost wartości zmiennej objaśniającej prowadzi do spadku zmiennej objaśnianej 
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2016 na następujących osiedlach: Centrum, Gawrzyłowa-Mickiewicza (rok 2013, 2016), Kawęczyn-

Pana Tadeusza (rok 2015), Kępa Wolica (rok 2016), Krakowska-Południe, Krakowska-Północ  

(rok 2013, 2014, 2016), Rzeszowska-Południe (rok 2013, 2014, 2015), Świętosława (rok 2014, 2016). 

Tabela 57. Przyrost naturalny w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania - destymulanta. 

Lp. Osiedle 
Wartość wskaźnika 

2013 2014 2015 2016 

1 Centrum -0,44 -0,39 -0,44 -0,51 

2 Gawrzyłowa-Mickiewicza 0,14 0,50 0,38 0,04 

3 Kawęczyn-Pana Tadeusza 0,64 0,32 0,15 0,36 

4 Kępa-Wolica 0,31 0,54 0,50 0,07 

5 Krakowska-Południe 0,04 -0,27 -0,18 -0,16 

6 Krakowska-Północ 0,19 -0,11 0,28 -0,03 

7 Rzeszowska-Południe 0,00 -0,11 -0,05 0,13 

8 Rzeszowska-Północ 0,41 0,22 0,34 0,15 

9 Słoneczne 0,46 0,66 0,28 0,56 

10 Świętosława 0,22 0,11 0,22 -0,02 

Dębica 0,21 0,19 0,16 0,08 
  

Źródło: opracowanie Grupa BST 

 

Podsumowanie – sfera społeczna 

Tabela prezentuje wartości poszczególnych analizowanych wskaźników oraz wartość wskaźnika 

syntetycznego Perkala z podziałem miasta Dębica na osiedla. Biorąc pod uwagę dane 

zaprezentowane w tabeli można wnioskować, że wśród osiedli, które znajdują się  

w stanie kryzysowym wymienić należy: 

1. Dla roku 2013: Centrum, Gawrzyłowa-Mickiewicza, Krakowska-Południe, Rzeszowska-

Północ 

2. Dla roku 2014: Centrum, Krakowska-Północ, Rzeszowska-Północ 

3. Dla roku 2015: Centrum, Krakowska-Południe, Rzeszowska-Południe, Rzeszowska-Północ, 

Świętosława 

4. Dla roku 2016: Centrum, Krakowska-Południe, Krakowska-Północ, Rzeszowska- Północ 
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Rok 2013 – wskaźnik syntetyczny Perkala 
 

Rok 2014 – wskaźnik syntetyczny Perkala 
 

 
 

 
Rok 2015 – wskaźnik syntetyczny Perkala 

 

 
Rok 2016 – wskaźnik syntetyczny Perkala 

 

  
 

 

Poniżej przedstawiono: Rok 2013 – wskaźnik syntetyczny Perkala ze sfery społecznej. 
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Tabela 58. Podsumowanie wskaźnika Perkala rok 2013.Źródło: opracowanie własne. 

Osiedle/ Numer wskaźnika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Suma 

Centrum 0,892 0,440 0,858 0,830 0,790 0,770 1,000 0,685 1,000 0,565 0,896 0,545 0,666 0,544 0,873 0,908 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 16,262 

Gawrzyłowa-Mickiewicza 0,486 0,649 0,903 0,897 0,849 0,666 0,959 1,000 0,312 0,584 1,000 0,122 0,192 0,103 0,305 0,152 0,087 0,664 0,000 0,322 0,848 11,100 

Kawęczyn-Pana Tadeusza 0,671 1,000 0,767 0,430 1,000 0,810 0,694 0,410 0,809 0,674 0,246 0,097 0,216 0,066 0,212 0,000 0,000 0,267 0,250 0,064 0,676 9,359 

Kępa-Wolica 0,026 0,863 0,000 0,098 0,352 0,458 0,506 0,377 0,426 0,111 0,739 0,000 0,000 0,000 0,000 0,108 0,149 0,360 0,175 0,187 0,886 5,821 

Krakowska-Południe 1,000 0,749 0,844 0,000 0,749 1,000 0,920 0,000 0,919 1,000 0,236 0,758 1,000 1,000 1,000 0,264 0,107 0,798 0,688 0,753 0,114 13,899 

Krakowska-Północ 0,286 0,708 0,727 0,382 0,188 0,676 0,395 0,453 0,000 0,000 0,591 0,162 0,349 0,132 0,362 1,000 0,891 0,482 0,551 0,513 0,267 9,115 

Rzeszowska-Południe 0,369 0,394 0,313 0,109 0,178 0,426 0,000 0,152 0,630 0,428 0,000 1,000 0,369 0,332 0,323 0,884 0,088 0,835 0,774 0,742 0,267 8,614 

Rzeszowska-Północ 0,546 0,589 0,611 1,000 0,055 0,545 0,956 0,524 0,890 0,546 0,325 0,291 0,367 0,319 0,429 0,538 0,759 0,542 0,578 0,392 0,581 11,383 

Słoneczne 0,173 0,577 1,000 0,298 0,153 0,000 0,566 0,463 0,617 0,446 0,403 0,049 0,165 0,094 0,190 0,351 0,521 0,000 0,621 0,000 1,000 7,686 

Świętosława 0,000 0,000 0,441 0,620 0,000 0,405 0,295 0,785 0,558 0,496 0,976 0,359 0,473 0,522 0,412 0,426 0,599 0,656 0,140 0,369 0,476 9,008 

Miasto Dębica 0,537 0,663 0,740 0,471 0,507 0,589 0,684 0,533 0,783 0,552 0,568 0,253 0,362 0,296 0,393 0,511 0,440 0,514 0,473 0,389 0,552 10,810 

Rok 2014 – wskaźnik syntetyczny Perkala 

Tabela 59. Podsumowanie Perkala sfera społeczna, rok 2014. Źródło: opracowanie własne. 

Osiedle/ Numer wskaźnika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Suma 

Centrum 0,801 0,774 0,910 0,000 0,613 0,600 0,584 0,551 1,000 0,879 0,972 0,715 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,594 1,000 0,000 15,993 

Gawrzyłowa-Mickiewicza 0,287 0,427 0,841 0,379 0,553 0,080 1,000 0,646 0,609 0,431 1,000 0,129 0,275 0,221 0,055 0,180 0,165 0,738 0,000 0,323 0,848 9,187 

Kawęczyn-Pana Tadeusza 0,378 0,668 0,464 0,351 0,933 0,221 0,549 0,365 0,549 0,544 0,194 0,051 0,131 0,123 0,045 0,000 0,000 0,212 0,289 0,053 0,676 6,796 

Kępa-Wolica 0,000 0,638 0,000 0,146 0,670 0,414 0,388 0,368 0,200 0,000 0,730 0,000 0,000 0,083 0,000 0,174 0,174 0,364 0,263 0,188 0,886 5,686 

Krakowska-Południe 1,000 0,688 0,806 1,000 0,908 0,674 0,605 0,016 0,720 1,000 0,223 0,594 0,798 0,778 0,762 0,201 0,037 0,749 0,263 0,706 0,114 12,642 

Krakowska-Północ 0,421 1,000 0,956 0,217 0,109 1,000 0,417 0,383 0,000 0,010 0,614 0,045 0,176 0,000 0,105 0,456 0,332 0,494 0,663 0,509 0,267 8,174 

Rzeszowska-Południe 0,450 0,324 0,266 0,960 0,685 0,439 0,000 0,000 0,623 0,322 0,000 1,000 0,428 0,390 0,284 0,787 0,118 0,905 0,878 0,821 0,267 9,946 

Rzeszowska-Północ 0,615 0,805 0,641 0,751 1,000 0,435 0,667 0,584 0,440 0,769 0,352 0,305 0,317 0,500 0,298 0,413 0,700 0,676 1,000 0,494 0,581 12,344 

Słoneczne 0,106 0,190 1,000 0,652 0,000 0,000 0,611 0,539 0,209 0,306 0,381 0,066 0,107 0,189 0,076 0,245 0,092 0,000 0,251 0,000 1,000 6,020 

Świętosława 0,109 0,000 0,345 0,255 0,282 0,189 0,469 1,000 0,239 0,595 0,994 0,276 0,382 0,512 0,314 0,273 0,394 0,610 0,305 0,312 0,476 8,331 

Miasto Dębica 0,472 0,571 0,716 0,478 0,624 0,389 0,561 0,496 0,521 0,580 0,581 0,235 0,345 0,370 0,281 0,442 0,306 0,525 0,408 0,393 0,552 9,846 
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Rok 2015 – wskaźnik syntetyczny Perkala 

Tabela 60. Podsumowanie sfera społeczna Perkal, rok 2015. Źródło: opracowanie własne. 

Osiedle/ Numer wskaźnika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Suma 

Centrum 0,996 0,624 0,965 1,000 0,601 0,426 0,628 0,934 1,000 0,990 1,000 0,622 1,000 1,000 1,000 0,946 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 17,732 

Gawrzyłowa-Mickiewicza 0,000 0,000 0,599 0,399 0,000 0,320 0,215 0,029 0,000 0,189 0,746 0,000 0,076 0,000 0,021 0,224 0,319 0,716 0,716 0,328 0,514 5,411 

Kawęczyn-Pana Tadeusza 0,679 0,464 0,796 0,647 0,866 0,746 0,438 0,752 0,489 0,588 0,210 0,037 0,081 0,005 0,035 0,007 0,000 0,248 0,248 0,049 0,813 8,198 

Kępa-Wolica 0,061 0,610 0,000 0,000 0,408 0,191 0,319 0,786 0,057 0,000 0,562 0,031 0,018 0,090 0,007 0,000 0,275 0,362 0,362 0,166 0,542 4,847 

Krakowska-Południe 1,000 0,601 1,000 0,903 1,000 1,000 0,397 1,000 0,462 0,916 0,200 0,579 0,883 0,939 0,817 0,052 0,172 0,679 0,679 0,650 0,327 14,256 

Krakowska-Północ 0,570 0,607 0,895 0,500 0,213 0,648 0,074 0,490 0,122 0,189 0,565 0,139 0,382 0,237 0,142 0,401 0,576 0,965 0,965 0,587 0,449 9,717 

Rzeszowska-Południe 0,472 0,540 0,364 0,359 0,583 0,163 0,169 0,646 0,573 0,445 0,000 1,000 0,487 0,444 0,360 1,000 0,134 0,937 0,937 0,845 0,598 11,056 

Rzeszowska-Północ 0,778 1,000 0,571 0,711 0,597 0,820 0,782 0,257 0,869 1,000 0,400 0,482 0,798 0,784 0,507 0,910 0,960 0,427 0,427 0,421 0,617 14,119 

Słoneczne 0,218 0,203 0,894 0,541 0,284 0,000 0,000 0,000 0,235 0,236 0,323 0,050 0,000 0,189 0,000 0,131 0,241 0,000 0,000 0,000 1,000 4,545 

Świętosława 0,751 0,916 0,804 0,991 0,815 0,485 1,000 0,728 0,548 0,591 0,886 0,274 0,433 0,506 0,396 0,266 0,273 0,837 0,837 0,335 0,458 13,130 

Miasto Dębica 0,611 0,553 0,785 0,597 0,598 0,499 0,417 0,616 0,493 0,575 0,518 0,228 0,371 0,384 0,299 0,506 0,400 0,561 0,561 0,387 0,551 10,509 

Rok 2016 – wskaźnik syntetyczny Perkala 

Tabela 61. Podsumowanie sfera społeczna Perkal, rok 2016. Źródło: opracowanie własne. 

Osiedle/ Numer wskaźnika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Suma 

Centrum 1,000 0,917 1,000 0,950 0,314 0,271 1,000 0,658 1,000 1,000 1,000 0,688 1,000 0,940 1,000 0,775 0,930 1,000 0,718 1,000 0,000 17,161 

Gawrzyłowa-Mickiewicza 0,000 0,000 0,397 0,499 0,313 0,041 0,649 0,578 0,221 0,135 0,803 0,042 0,056 0,000 0,000 0,131 0,355 0,631 0,036 0,193 0,848 5,928 

Kawęczyn-Pana Tadeusza 0,695 0,909 0,576 0,466 0,524 0,343 0,662 0,547 0,743 0,713 0,279 0,105 0,201 0,175 0,189 0,073 0,339 0,188 0,202 0,050 0,676 8,655 

Kępa-Wolica 0,140 0,792 0,000 0,674 0,542 0,574 0,205 0,282 0,300 0,000 0,774 0,000 0,000 0,016 0,019 0,007 0,000 0,369 0,000 0,176 0,886 5,756 

Krakowska-Południe 0,810 1,000 0,921 0,846 1,000 1,000 0,513 0,000 0,535 0,733 0,249 0,733 0,966 1,000 0,968 0,000 0,168 0,712 0,488 0,673 0,114 13,429 

Krakowska-Północ 0,478 0,711 0,878 0,683 0,567 0,229 0,473 0,513 0,000 0,122 0,516 0,308 0,592 0,413 0,491 0,465 0,792 0,525 0,738 0,522 0,267 10,282 

Rzeszowska-Południe 0,419 0,525 0,140 0,817 0,219 0,000 0,000 0,138 0,384 0,479 0,000 1,000 0,576 0,453 0,440 1,000 0,155 0,975 0,833 0,897 0,267 9,717 

Rzeszowska-Północ 0,520 0,870 0,172 0,194 0,000 0,481 0,592 0,754 0,129 0,731 0,325 0,215 0,314 0,230 0,266 0,550 1,000 0,919 1,000 0,669 0,581 10,512 

Słoneczne 0,358 0,673 0,759 1,000 0,036 0,114 0,458 0,763 0,170 0,306 0,366 0,086 0,159 0,168 0,074 0,183 0,063 0,000 0,437 0,000 1,000 7,173 

Świętosława 0,284 0,460 0,346 0,000 0,335 0,207 0,525 1,000 0,557 0,418 0,823 0,382 0,556 0,695 0,408 0,439 0,256 0,603 0,349 0,318 0,476 9,437 

Miasto Dębica 0,531 0,718 0,604 0,637 0,425 0,354 0,531 0,608 0,484 0,537 0,559 0,271 0,411 0,384 0,357 0,411 0,405 0,541 0,448 0,397 0,552 10,165 



Lokalny Program Rewitalizacji Dębicy na lata 2016 - 2023 

 

  65 

Legenda: 

1. Liczba osób bezrobotnych w przeliczeniu na 100 osób w wieku produkcyjnym 
2. Liczba osób bezrobotnych do 30 roku życia w przeliczeniu na 100 osób w wieku produkcyjnym 
3. Liczba osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku 
produkcyjnym 
4. Liczba osób korzystających z zasiłku w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym 
5. Liczba osób bezrobotnych do 1 miesiąca w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym 
6. Liczba osób bezrobotnych od 1-3 miesiąca w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym 
7. Liczba osób bezrobotnych od 3-6 miesiąca w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym 
8. Liczba osób bezrobotnych od 6-12 miesiąca w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku 
produkcyjnym 
9. Liczba osób bezrobotnych od 12-24 miesięcy w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku 
produkcyjnym 
10. Liczba osób bezrobotnych powyżej 24 miesięcy w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku 
produkcyjnym 
11. Liczba osób długotrwale bezrobotnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym 
12. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej  w przeliczeniu na 100 osób wg miejsca 
zamieszkania  
13. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej  z powodu choroby na 100 osób wg miejsca 
zamieszkania  
14. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa w przeliczeniu na 100 osób wg 
miejsca zamieszkania  
15. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności w przeliczeniu na 
100 osób wg miejsca zamieszkania . 
16. Liczba stwierdzonych przestępstw ogółem w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca 
zamieszkania  
17. Liczba stwierdzonych kradzieży (w tym: kradzież samochodu, kradzież z włamaniem) 100 osób wg 
faktycznego miejsca zamieszkania  
18. Wskaźnik obciążenia demograficznego 
19. Saldo migracji 
20. Ludność w wieku poprodukcyjnym w stosunku do ludności w wieku produkcyjnym  wg faktycznego 
miejsca zamieszkania 
21. Przyrost naturalny 

  

SFERA GOSPODARCZA 

Monitoring potencjału rozwoju ekonomiczno-gospodarczego i analiza sytuacji zastanej  

jest niezwykle ważna w kontekście planowanych działań, w ramach procesu rewitalizacji. Analizie 

poddany został obszar przedsiębiorczości w mieście Dębica. Siłą rozwojową każdej miejscowości 

jest jej kondycja ekonomiczno-gospodarcza. Wyznaczenie obszarów stanowiących  

o problematycznym charakterze Miasta, pozwoli na dokonanie zmian, pozwalających w przyszłości 

ograniczyć bariery rozwojowe Dębicy. Skuteczne zaplanowanie przemian w lokalnej gospodarce, 

zwiększy jej konkurencyjność i atrakcyjność dla pracowników oraz potencjalnych inwestorów. 

  



Lokalny Program Rewitalizacji Dębicy na lata 2016 - 2023 

 

  66 

 

Podczas diagnozy sfery gospodarczej w mieście Dębica wzięto pod uwagę liczbę podmiotów 

gospodarczych wpisanych do rejestru REGON8 oraz Krajowego Rejestru Sądowego w przeliczeniu 

na 100 mieszkańców-dane zostały udostępnione przez Urząd Miejski. Niższe wartości aniżeli wartość 

referencyjna dla miasta Dębica w roku 2013 odnotowano na następujących osiedlach: Kawęczyn-

Pana Tadeusza, Krakowska-Południe, Krakowska-Północ. W roku 2014 na osiedlach: Kawęczyn-

Pana Tadeusza, Krakowska-Południe, Krakowska-Północ oraz Rzeszowska-Północ. W przypadku 

roku 2015 były to następujące osiedla: Gawrzyłowa-Mickiewicza, Kawęczyn-Pana Tadeusza, 

Krakowska-Południe, Krakowska-Północ, Rzeszowska-Południe. 

Tabela 62. Liczba podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 100 mieszkańców - destymulanta. 
 

Lp
. 

Osiedle 
Wartość wskaźnika  

2013 2014 2015 

1 Centrum 12,642 15,706 16,099 

2 Gawrzyłowa-Mickiewicza 10,323 10,307 8,907 

3 Kawęczyn-Pana Tadeusza 5,091 5,600 5,580 

4 Kępa-Wolica 9,019 9,678 9,905 

5 Krakowska-Południe 6,966 7,666 7,594 

6 Krakowska-Północ 6,466 7,149 7,014 

7 Rzeszowska-Południe 8,714 17,068 8,676 

8 Rzeszowska-Północ 7,220 0,654 12,269 

9 Słoneczne 8,987 9,666 9,756 

10 Świętosława 8,734 9,597 10,076 

Dębica 8,450 9,369 9,443 

 

Źródło: opracowanie Grupa BST 

W tabeli zamieszczono dane na temat liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych 

wpisanych do rejestru REGON oraz rejestru KRS po 1 stycznia 2015 r. w przeliczeniu  

na 100 mieszkańców. Wartość referencyjna dla miasta Dębica w roku 2014 wynosiła 0,796. Wartości 

niższe zanotowano na osiedlach: Gawrzyłowa-Mickiewicza, Kawęczyn-Pana Tadeusza, Krakowska-

Południe, Krakowska-Północ, Rzeszowska-Południe, Słoneczne. W roku 2015 wartość referencyjna 

wynosiła 0,727. Niższe wartości niż wartość referencyjna zanotowano na osiedlach: Gawrzyłowa-

Mickiewicza, Kawęczyn-Pana Tadeusza, Kępa-Wolica, Krakowska-Południe, Krakowska-Północ, 

Rzeszowska-Południe, Słoneczne. W przypadku roku 2016, wartości niższe niż referencyjna dla 

miasta Dębica (0,456) odnotowano na następujących osiedlach: Gawrzyłowa - Mickiewicza, 

Kawęczyn-Pana Tadeusza, Kępa-Wolica, Rzeszowska-Południe, Słoneczne, Świętosława. 

 

  

 
8 REGON - Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej 
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Tabela 63. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wpisanych po 1 stycznia 2015 r. w przeliczeniu na 100 

mieszkańców - destymulanta. 

 
Źródło: opracowanie Grupa BST 

Podsumowanie – sfera gospodarcza  

Do analizy sfery gospodarczej wykorzystano następujące wskaźniki, które pomogły  

w diagnozie tego obszaru: liczbę podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON oraz 

Krajowego Rejestru Sądowego w przeliczeniu na 100 mieszkańców, liczbę zarejestrowanych 

podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON oraz rejestru KRS po 1 stycznia 2015 r.  

w przeliczeniu na 100 mieszkańców. 

W poniższej tabeli zaprezentowano wartości powyższych wskaźników oraz wskaźnika syntetycznego 

Perkala (im wyższa wartość wskaźnika, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia stanu 

kryzysowego) z uwzględnieniem podziału miasta Dębica na osiedla. Biorąc pod uwagę dane 

zaprezentowane w tabeli można wnioskować, że wśród osiedli, które znajdują się w stanie 

kryzysowym wymienić należy:  

Dla roku 2013: Kawęczyn-Pana Tadeusza, Krakowska-Południe, Krakowska-Północ, Rzeszowska-

Północ. 

Tabela 64. Podsumowanie sfera gospodarcza Perkal, rok 2013. 

Lp. Osiedle 
Liczba podmiotów 

gospodarczych 
Liczba nowopowstałych 

podmiotów 
Suma 

1 Centrum 0,000 0,000 0,000 
2 Gawrzyłowa-Mickiewicza 0,307 0,743 0,307 
3 Kawęczyn-Pana Tadeusza 1,000 0,850 1,000 
4 Kępa-Wolica 0,480 0,671 0,480 
5 Krakowska-Południe 0,752 0,620 0,752 
6 Krakowska-Północ 0,818 0,651 0,818 
7 Rzeszowska-Południe 0,520 1,000 0,520 

Lp. Osiedle 
Wartość wskaźnika  

2014 2015 2016 

1 Centrum 1,436 1,298 0,910 

2 Gawrzyłowa-Mickiewicza 0,631 0,666 0,396 

3 Kawęczyn-Pana Tadeusza 0,776 0,594 0,322 

4 Kępa-Wolica 0,805 0,699 0,445 

5 Krakowska-Południe 0,650 0,631 0,481 

6 Krakowska-Północ 0,709 0,424 0,459 

7 Rzeszowska-Południe 0,580 0,273 0,218 

8 Rzeszowska-Północ 0,934 1,944 0,641 

9 Słoneczne 0,736 0,683 0,424 

10 Świętosława 0,785 0,741 0,429 

Dębica 0,796 0,727 0,456 
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Lp. Osiedle 
Liczba podmiotów 

gospodarczych 
Liczba nowopowstałych 

podmiotów 
Suma 

8 Rzeszowska-Północ 0,718 0,389 0,718 
9 Słoneczne 0,484 0,701 0,484 
10 Świętosława 0,518 0,695 0,518 

Dębica 0,555 0,656 0,555 

Źródło: opracowanie własne 

Dla roku 2014: Gawrzyłowa-Mickiewicza, Kawęczyn-Pana Tadeusza, Kępa-Wolica, Krakowska-

Południe, Krakowska-Północ, Rzeszowska-Południe, Rzeszowska-Północ, Słoneczne, Świętosława. 

Tabela 65. Podsumowanie sfera gospodarcza Perkal, rok 2014. 

Lp. Osiedle Liczba podmiotów gospodarczych Liczba nowopowstałych podmiotów Suma 

1 Centrum 0,27 0,000 0,269 
2 Gawrzyłowa-Mickiewicza 0,65 0,939 1,593 
3 Kawęczyn-Pana Tadeusza 0,32 0,771 1,091 
4 Kępa-Wolica 0,39 0,737 1,129 
5 Krakowska-Południe 0,07 0,918 0,988 
6 Krakowska-Północ 0,06 0,849 0,904 
7 Rzeszowska-Południe 0,00 1,000 1,000 
8 Rzeszowska-Północ 0,00 0,586 0,586 
9 Słoneczne 0,01 0,817 0,827 

10 Świętosława 1,00 0,760 1,760 

Dębica 0,34 0,748 1,089 

Źródło: opracowanie własne 

Dla roku 2015: Gawrzyłowa-Mickiewicza, Kawęczyn-Pana Tadeusza, Kępa-Wolica, Krakowska-

Południe, Krakowska-Północ, Rzeszowska-Południe, Słoneczne, Świętosława. 

Tabela 66. Podsumowanie sfera gospodarcza Perkal, rok 2015. 

.Lp. Osiedle Liczba podmiotów gospodarczych Liczba nowopowstałych podmiotów Suma 

1 Centrum 0,000 0,387 0,387 
2 Gawrzyłowa-Mickiewicza 0,684 0,765 1,449 
3 Kawęczyn-Pana Tadeusza 1,000 0,808 1,808 
4 Kępa-Wolica 0,589 0,745 1,334 
5 Krakowska-Południe 0,809 0,786 1,595 
6 Krakowska-Północ 0,864 0,910 1,774 
7 Rzeszowska-Południe 0,706 1,000 1,706 
8 Rzeszowska-Północ 0,364 0,000 0,364 
9 Słoneczne 0,603 0,755 1,358 

10 Świętosława 0,573 0,720 1,293 
Dębica 0,633 0,728 1,361 

Źródło: opracowanie własne 
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SFERA ŚRODOWISKOWA 

Jednym z równie ważnych aspektów diagnozy obszarów zdegradowanych jest sfera środowiskowa. 

Analiza tego obszaru pozwoli na określenie kondycji środowiskowej miasta Dębica. Współcześnie 

nacisk kładzie się na optymalizowanie sytuacji środowiskowej, gdyż ma ona wpływ na jakość życia 

mieszkańców miasta oraz stanowi o atrakcyjności i potencjale danego obszaru. Zatem 

identyfikacja kondycji środowiska w Dębicy staje się niezwykle potrzebna w celu wyznaczenia 

obszarów kryzysowych, wymagających działań interwencyjnych w ramach procesu rewitalizacji.  

Sfera środowiskowa w Mieście Dębica zdiagnozowana została na podstawie odsetka ludności 

korzystający z sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej, ilości azbestu (Mg), liczby budynków,  

na których zidentyfikowano azbest oraz ilości azbestu (m2).  

W poniższej tabeli widoczne jest, że na każdym osiedlu dostępna jest sieć kanalizacyjna. Jednakże 

w przypadku osiedla Gawrzyłowa w latach 2013-2016 wartości były niższe niż wartość referencyjna 

dla miasta Dębica. W przypadku osiedla Centrum wartości niższe niż referencyjna zanotowano  

w roku 2015 i 2016. Natomiast na osiedlu Świętosława niższe wartości niż referencyjna dla miasta 

Dębica odnotowano w roku 2015 i 2016. 

Tabela 67. Odsetek mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej- destymulanta. 
 

Lp.  Osiedle 
  

Wartość wskaźnika 

2013 2014 2015 2016 

1 Centrum 96,39 94,22 94,22 94,22 

2 Gawrzyłowa-Mickiewicza 68,43 78,77 86,20 86,63 

3 Kawęczyn-Pana Tadeusza 91,40 97,00 97,27 97,67 

4 Kępa-Wolica 97,02 94,13 95,92 96,05 

5 Krakowska-Południe 95,28 96,17 96,39 96,39 

6 Krakowska-Północ 98,06 97,19 97,19 97,19 

7 Rzeszowska-Południe 99,76 100,00 99,76 99,76 

8 Rzeszowska-Północ 99,20 99,20 99,20 99,20 

9 Słoneczne 97,00 97,08 97,40 97,88 

10 Świętosława 94,47 94,53 94,53 95,05 

Dębica 92,71 93,45 95,01 95,23  

Źródło: opracowanie Grupa BST 

Poniższa tabela prezentuje odsetek mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej.  

W przypadku osiedla Gawrzyłowa-Mickiewicza, Kępa-Wolica oraz Świętosława w latach 2013-2016 

odnotowano wartości niższe niż referencyjna dla miasta Dębica. Na osiedlu Kawęczyn-Pana 

Tadeusza w roku 2013 i 2016 odnotowano wartości niższe niż średnia referencyjna. 

 

 

 

Tabela 68. Odsetek mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej- destymulanta. 
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Lp.  Osiedle 
  

Wartość wskaźnika 

2013 2014 2015 2016 

1 Centrum 97,91 95,74 95,74 95,74 

2 Gawrzyłowa-Mickiewicza 87,57 89,63 90,30 90,40 

3 Kawęczyn-Pana Tadeusza 94,67 94,93 95,07 91,80 

4 Kępa-Wolica 93,11 93,80 94,72 94,75 

5 Krakowska-Południe 98,89 98,89 98,83 98,83 

6 Krakowska-Północ 99,38 99,13 99,13 99,13 

7 Rzeszowska-Południe 100 100 100 100 

8 Rzeszowska-Północ 100 100 100 100 

9 Słoneczne 99,84 99,84 99,84 99,84 

10 Świętosława 88,56 84,16 84,16 84,68 

Dębica 94,75 94,60 94,95 94,80  

Źródło: opracowanie Grupa BST 

Kolejna tabela przestawia ilość występującego azbestu w mieście Dębica (Mg). Wyższe wartości 

aniżeli referencyjna dla miasto Dębica (1,51) zanotowano na osiedlach:  

Gawrzyłowa-Mickiewicza, Kępa-Wolica, Świętosława. 

 

Tabela 69. Ilość azbestu (Mg) – stymulanta. 
 

Lp. Osiedle 
Wartość 

wskaźnika 

1 Centrum 0,25 

2 Gawrzyłowa-Mickiewicza 4,96 

3 Kawęczyn-Pana Tadeusza 0,88 

4 Kępa-Wolica 3,19 

5 Krakowska-Południe 0,26 

6 Krakowska-Północ 0,40 

7 Rzeszowska-Południe 0,21 

8 Rzeszowska-Północ 0,43 

9 Słoneczne 1,25 

10 Świętosława 2,10 

Dębica 1,51 
 

Źródło: opracowanie Grupa BST 

Następnym analizowanym wskaźnikiem była liczba budynków, na których zidentyfikowano azbest. 

Wyższe wartości aniżeli wartość referencyjna dla miasta Dębica (0,78) zaobserwowano  

na osiedlach: Gawrzyłowa-Mickiewicza, Kępa-Wolica, Świętosława.  
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Tabela 70. Liczba budynków, na których zidentyfikowano azbest. – stymulanta. 

 
Źródło: opracowanie Grupa BST 

Ostatnim analizowanym wskaźnikiem w sferze środowiskowej była ilość azbestu występująca  

w mieście Dębica (m2). Wyższe wartości zanotowano na następujących osiedlach: Gawrzyłowa-

Mickiewicza, Kępa-Wolica, Świętosława. 

 

Tabela 71. Ilość azbestu (m2)- stymulanta. 
 

Lp. Osiedle Wartość 
wskaźnika 

1 Centrum 16,76 

2 Gawrzyłowa-Mickiewicza 330,35 

3 Kawęczyn-Pana Tadeusza 58,70 

4 Kępa-Wolica 212,47 

5 Krakowska-Południe 17,34 

6 Krakowska-Północ 26,97 

7 Rzeszowska-Południe 14,24 

8 Rzeszowska-Północ 28,77 

9 Słoneczne 83,53 

10 Świętosława 139,84 

Dębica 100,81  

Źródło: opracowanie Grupa BST 

W poniższej tabeli zaprezentowano wartości wskaźnika oraz wartość wskaźnika syntetycznego 

Perkala (im wyższa wartość wskaźnika, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia stanu 

kryzysowego) z uwzględnieniem podziału miasta Dębica na 10 osiedli. Biorąc pod uwagę dane 

zaprezentowane w tabeli można wnioskować, że wśród stref, które znajdują się  

w stanie kryzysowym wymienić należy: 

Dla roku 2013: Gawrzyłowa-Mickiewicza, Kawęczyn-Pana Tadeusza, Słoneczne  

Lp. Osiedle  Wartość wskaźnika 

1 Centrum 0,24 

2 Gawrzyłowa-Mickiewicza 2,33 

3 Kawęczyn-Pana Tadeusza 0,67 

4 Kępa-Wolica 1,71 

5 Krakowska-Południe 0,21 

6 Krakowska-Północ 0,32 

7 Rzeszowska-Południe 0,07 

8 Rzeszowska-Północ 0,20 

9 Słoneczne 0,56 

10 Świętosława 0,99 

Dębica 0,78 
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Tabela 72. Odsetek osób korzystających z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, rok 2013. 

Lp. Osiedle 
Odsetek ludności korzystający z 

sieci wodociągowej 
Odsetek ludności korzystający z 

sieci kanalizacyjnej 
Suma 

1 Centrum 0,17 0,11 0,276 

2 Gawrzyłowa-Mickiewicza 1,00 1,00 2,000 

3 Kawęczyn-Pana Tadeusza 0,43 0,27 0,696 

4 Kępa-Wolica 0,55 0,09 0,642 

5 Krakowska-Południe 0,09 0,14 0,232 

6 Krakowska-Północ 0,05 0,05 0,104 

7 Rzeszowska-Południe 0,00 0,00 0,000 

8 Rzeszowska-Północ 0,00 0,02 0,018 

9 Słoneczne 0,01 0,09 0,101 

10 Świętosława 0,92 0,17 1,089 

Dębica 0,42 0,23 0,648 

Źródło: opracowanie własne 

Dla roku 2014: Gawrzyłowa-Mickiewicza, Kępa-Wolica, Świętosława. 

Tabela 73. Odsetek osób korzystających z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, rok 2014. 

Lp. Osiedle 
Odsetek ludności korzystający z sieci 

wodociągowej 
Odsetek ludności korzystający z 

sieci kanalizacyjnej 
Suma 

1 Centrum 0,27 0,27 0,541 

2 Gawrzyłowa-Mickiewicza 0,65 1,00 1,654 

3 Kawęczyn-Pana Tadeusza 0,32 0,14 0,461 

4 Kępa-Wolica 0,39 0,28 0,669 

5 Krakowska-Południe 0,07 0,18 0,251 

6 Krakowska-Północ 0,06 0,13 0,187 

7 Rzeszowska-Południe 0,00 0,00 0,000 

8 Rzeszowska-Północ 0,00 0,04 0,038 

9 Słoneczne 0,01 0,14 0,148 

10 Świętosława 1,00 0,26 1,258 

Dębica 0,34 0,31 0,649 

   Źródło: opracowanie własne 

Dla roku 2015: Centrum, Gawrzyłowa-Mickiewicza, Słoneczne 

Tabela 74. Odsetek osób korzystających z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, rok 2015. 

Lp. Osiedle 
Odsetek ludności korzystający z 

sieci wodociągowej 
Odsetek ludności korzystający z 

sieci kanalizacyjnej 
Suma 

1 Centrum 0,27 0,41 0,678 
2 Gawrzyłowa-Mickiewicza 0,61 1,00 1,612 
3 Kawęczyn-Pana Tadeusza 0,31 0,18 0,495 
4 Kępa-Wolica 0,33 0,28 0,616 
5 Krakowska-Południe 0,07 0,25 0,323 
6 Krakowska-Północ 0,06 0,19 0,245 
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Lp. Osiedle 
Odsetek ludności korzystający z 

sieci wodociągowej 
Odsetek ludności korzystający z 

sieci kanalizacyjnej Suma 

7 Rzeszowska-Południe 0,00 0,00 0,000 
8 Rzeszowska-Północ 0,00 0,04 0,042 
9 Słoneczne 0,01 0,17 0,184 

10 Świętosława 1,00 0,39 1,386 
Dębica 0,32 0,35 0,669 

    Źródło: opracowanie własne 

Dla roku 2016: Gawrzyłowa-Mickiewicza, Kępa-Wolica, Świętosława 

Tabela 75. Odsetek osób korzystających z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, rok 2016. 
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1 Centrum 0,278 0,422 0,007 0,076 0,008 0,791 

2 Gawrzyłowa-Mickiewicza 0,627 1,000 1,000 1,000 1,000 4,627 

3 Kawęczyn-Pana Tadeusza 0,535 0,160 0,141 0,262 0,141 1,239 

4 Kępa-Wolica 0,343 0,283 0,627 0,724 0,627 2,604 

5 Krakowska-Południe 0,076 0,257 0,010 0,059 0,010 0,412 

6 Krakowska-Północ 0,057 0,196 0,040 0,107 0,040 0,440 

7 Rzeszowska-Południe 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 Rzeszowska-Północ 0,000 0,043 0,046 0,056 0,046 0,191 

9 Słoneczne 0,010 0,144 0,219 0,213 0,219 0,805 

10 Świętosława 1,000 0,359 0,397 0,407 0,397 2,560 

Dębica 0,339 0,345 0,274 0,315 0,274 1,547 

    Źródło: opracowanie własne 

 

SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNO-TECHNICZNA 

O potencjale i atrakcyjności danego obszaru świadczą także warunki przestrzenno-funkcjonalne, 

mogą one stać się przyczynkiem do przyciągania nowych mieszkańców lub potencjalnych 

inwestorów. Określenie obszarów problemowych w tym zakresie dotyczyć będzie przede wszystkim 

kategorii uwarunkowań przestrzennych.  

W poniższej tabeli przedstawiono wskaźnik dotyczący liczby zabytków występujących na każdy z 

dziesięciu osiedli. Jedynie osiedle Centrum cechowało się wyższą wartością niż wartość 

referencyjna dla miasta Dębica (0,30).  
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Tabela 76. Liczba zabytków w przeliczeniu na 100 mieszkańców- destymulanta. 
 

Lp. Osiedle Wartość wskaźnika 

1 Centrum 2,02 

2 Gawrzyłowa- Mickiewicza 0,14 

3 Kawęczyn-Pana Tadeusza 0,06 

4 Kępa-Wolica 0,16 

5 Krakowska-Południe 0,00 

6 Krakowska-Północ 0,14 

7 Rzeszowska-Południe 0,15 

8 Rzeszowska-Północ 0,15 

9 Słoneczne 0,07 

10 Świętosława 0,18 

Dębica 0,30 

 

Źródło: opracowanie Grupa BST 

Kolejnym analizowanym wskaźnikiem była liczba wydanych pozwoleń na budowę w latach  

2013-2016. Niższe wartości aniżeli wartość referencyjna dla miasta Dębica odnotowano  

na następujących osiedlach: Centrum, Kawęczyn-Pana Tadeusza (rok 2013, rok 2014), Krakowska-

Południe, Krakowska-Północ, Rzeszowska-Południe, Rzeszowska-Północ (rok 2013, rok 2014,  

rok 2016), Słoneczne. 

Tabela 77. Liczba wydanych pozwoleń na budowę- destymulanta. 
 

Lp
. 

Osiedle 
Wartość wskaźnika 

2013 2014 2015 2016 

1 Centrum 0,21 0,39 0,33 0,18 

2 Gawrzyłowa-Mickiewicza 1,39 0,88 0,74 0,46 

3 Kawęczyn-Pana Tadeusza 0,37 0,42 0,58 0,28 

4 Kępa-Wolica 0,52 0,61 0,43 0,37 

5 Krakowska-Południe 0,25 0,31 0,16 0,14 

6 Krakowska-Północ 0,27 0,09 0,23 0,06 

7 Rzeszowska-Południe 0,09 0,05 0,10 0,05 

8 Rzeszowska-Północ 0,31 0,35 0,59 0,17 

9 Słoneczne 0,17 0,29 0,23 0,10 

10 Świętosława 0,92 1,09 0,67 0,50 

Dębica 0,44 0,46 0,41 0,24  

Źródło: opracowanie Grupa BST 

Następnym wskaźnikiem była liczba budynków mieszkalnych ogółem. Wartości wyższe niż wartość 

referencyjna zaobserwowano na następujących osiedlach: Gawrzyłowa-Mickiewicza, Kawęczyn-

Pana Tadeusza, Kępa-Wolica, Świętosława. 
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Tabela 78. Liczba budynków mieszkalnych. – stymulanta 
 

Lp. Osiedle Wartość 
wskaźnika 

1 Centrum 8,44 

2 Gawrzyłowa-Mickiewicza 15,89 

3 Kawęczyn-Pana Tadeusza 22,38 

4 Kępa-Wolica 23,92 

5 Krakowska-Południe 6,69 

6 Krakowska-Północ 7,37 

7 Rzeszowska-Południe 7,53 

8 Rzeszowska-Północ 3,33 

9 Słoneczne 7,20 

10 Świętosława 21,57 

Dębica 13,00  

Źródło: opracowanie Grupa BST 

Wskaźnikiem wziętym do analizy była również liczba budynków przed 1989 w stosunku do ogółu 

budynków. Wartości wyższe niż referencyjna zanotowano na osiedlach: Centrum, Kępa-Wolica, 

Krakowska-Południe, Krakowska-Północ, Rzeszowska-Południe, Rzeszowska-Północ, Słoneczne, 

Świętosława. 

Tabela 79. Liczba budynków przed 1989 w stosunku do ogółu budynków – stymulanta. 

 
Źródło: opracowanie Grupa BST 

Ostatnim wskaźnikiem który poddano analizie była szacunkowa długość dróg do remontu. Średnia 

referencyjna dla miasta Dębica w roku 2014 wynosiła: 0,30 powyżej średniej znalazły się osiedla: 

Centrum, Gawrzyłowa- Mickiewicza, Kępa-Wolica, Krakowska-Południe, Krakowska-Północ  

oraz osiedle Słoneczne.  

  

Lp. Osiedle Wartość wskaźnika 
% 

1 Centrum 75,00 

2 Gawrzyłowa-Mickiewicza 55,04 

3 Kawęczyn-Pana Tadeusza 50,91 

4 Kępa-Wolica 40,66 

5 Krakowska-Południe 74,32 

6 Krakowska-Północ 88,72 

7 Rzeszowska-Południe 70,60 

8 Rzeszowska-Północ 68,67 

9 Słoneczne 85,03 

10 Świętosława 64,92 

Dębica 59,78 
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Tabela 80.Szacunkowa liczba dróg do remontu – stymulanta. 
 

Lp. Osiedle 
Wartość wskaźnika 

2014 2015 2016 

1 Centrum 0,34 0,31 0,27 

2 Gawrzyłowa- Mickiewicza 0,39 0,31 0,36 

3 Kawęczyn-Pana Tadeusza 0,22 0,20 0,19 

4 Kępa-Wolica 0,41 0,31 0,29 

5 Krakowska-Południe 0,31 0,31 0,29 

6 Krakowska-Północ 0,41 0,40 0,32 

7 Rzeszowska-Południe 0,27 0,27 0,26 

8 Rzeszowska-Północ 0,08 0,06 0,05 

9 Słoneczne 0,31 0,28 0,28 

10 Świętosława 0,30 0,24 0,24 

Dębica 0,30 0,27 0,26 
 

Źródło: opracowanie Grupa BST 

W poniższej tabeli zaprezentowano wartości wskaźnika oraz wartość wskaźnika syntetycznego 

Perkala (im wyższa wartość wskaźnika, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia stanu 

kryzysowego) z uwzględnieniem podziału miasta Dębica na 10 osiedli. Biorąc pod uwagę dane 

zaprezentowane w tabeli można wnioskować, że wśród stref, które znajdują się w stanie kryzysowym 

wymienić należy: 

Dla roku 2013: Centrum, Kawęczyn-Pana Tadeusza, Krakowska-Południe, Krakowska-Północ, 

Rzeszowska-Południe, Rzeszowska-Północ, Słoneczne. 

Tabela 81. Liczba wydanych pozwoleń na budowę w roku 2013. 

Lp. Osiedle Pozwolenia na budowę Suma 

1 Centrum 0,910 0,910 

2 Gawrzyłowa-Mickiewicza 0,000 0,000 

3 Kawęczyn-Pana Tadeusza 0,783 0,783 

4 Kępa-Wolica 0,670 0,670 

5 Krakowska-Południe 0,883 0,883 

6 Krakowska-Północ 0,861 0,861 

7 Rzeszowska-Południe 1,000 1,000 

8 Rzeszowska-Północ 0,830 0,830 

9 Słoneczne 0,939 0,939 

10 Świętosława 0,360 0,360 

Dębica 0,731 0,731 

Źródło: opracowanie własne 

Dla roku 2014: Centrum, Kępa-Wolica, Krakowska-Południe, Krakowska-Północ, Rzeszowska-

Południe, Słoneczne.  
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Tabela 82. Liczba wydanych pozwoleń na budowę w roku 2014. 

Lp. Osiedle 
Pozwolenia na 

budowę 

Szacowana 
długość dróg do 

remontu 
Suma 

1 Centrum 0,676 0,793 1,469 

2 Gawrzyłowa-Mickiewicza 0,202 0,940 1,142 

3 Kawęczyn-Pana Tadeusza 0,647 0,419 1,066 

4 Kępa-Wolica 0,463 1,000 1,463 

5 Krakowska-Południe 0,745 0,685 1,430 

6 Krakowska-Północ 0,965 0,997 1,962 

7 Rzeszowska-Południe 1,000 0,572 1,572 

8 Rzeszowska-Północ 0,709 0,000 0,709 

9 Słoneczne 0,770 0,684 1,454 

10 Świętosława 0,000 0,663 0,663 

Dębica 0,609 0,681 1,290 

Źródło: opracowanie własne 

Dla roku 2015: Centrum, Krakowska-Południe, Krakowska-Północ, Rzeszowska-Południe, Słoneczne. 

   Tabela 83. Liczba wydanych pozwoleń na budowę w roku 2015. 

Lp. Osiedle Pozwolenia na budowę 
Szacowana długość dróg do 

remontu 
Suma 

1 Centrum 0,676 0,739 1,415 
2 Gawrzyłowa-Mickiewicza 0,202 0,720 0,922 
3 Kawęczyn-Pana Tadeusza 0,647 0,391 1,038 
4 Kępa-Wolica 0,463 0,721 1,184 
5 Krakowska-Południe 0,745 0,720 1,465 
6 Krakowska-Północ 0,965 1,000 1,965 
7 Rzeszowska-Południe 1,000 0,601 1,601 
8 Rzeszowska-Północ 0,709 0,000 0,709 
9 Słoneczne 0,770 0,647 1,417 

10 Świętosława 0,000 0,531 0,531 
Dębica 0,609 0,618 1,227 

 Źródło: opracowanie własne 

Dla roku 2016: Kawęczyn-Pana Tadeusza, Kępa-Wolica, Krakowska- Południe, Krakowska-Północ, 

Rzeszowska- Południe, Słoneczne. 

Poniższa tabela przedstawia dane ogólne pochodzące z GUS dotyczące zasobu mieszkaniowego 

dla gminy miejskiej Dębica. Pierwsza kategoria dotyczy remontów mieszkań w budynkach 

gminnych, i jak wynika z danych, liczba budynków ocieplonych znacznie się zwiększyła, z 26 w 2013 

roku do 95 w 2015 roku. W 2015 roku 90,1 % budynków mieszkalnych było podłączonych do sieci 

wodociągowej na terenie miasta, i jednocześnie 78,4 % budynków mieszkalnych miało dostęp do 

sieci kanalizacyjnej. Na przestrzeni ostatnich 3 lat można zaobserwować wzrost liczby budynków 

mieszkalnych w gminie miejskiej Dębica. W 2015 roku odnotowano 5 563 m budynków mieszkalnych. 

Liczba pustostanów wzrosła z 6 w 2013 roku do 10 w 2015 roku. Analizując dane dotyczące liczby 

nowych budynków oddanych do użytkowania można zauważyć ich stały wzrost na przestrzeni lat 

2013-2015. 
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Tabela 82. Zestawienie danych pochodzących z GUS. 

 

Warto także podkreślić fakt, iż w analizie wskaźnikowej przeanalizowano liczbę budynków sprzed 

1989 w stosunku do ogółu budynków. Wskaźnik ten można także interpretować w kontekście stanu 

technicznego budynków. Wartości wyższe niż referencyjna zanotowano na osiedlach: Centrum, 

Kępa-Wolica, Krakowska-Południe, Krakowska-Północ, Rzeszowska- Południe, Rzeszowska-Północ, 

Słoneczne, Świętosława. 

Stan techniczny najważniejszych obiektów w mieście Dębica został oceniony podczas spaceru 

badawczego, będącego elementem konsultacji społecznych. Podczas spaceru zorganizowanego 

dnia 4 stycznia 2016 roku, uczestnicy wskazywali problemy i potrzeby danych miejsc, a następnie 

proponowali możliwe rozwiązania. 
 

Nazwa miejsca/obiektu: Miejskie 

Przedszkole nr 8 przy ul. Szkolnej 4 Stan 

techniczny: budynek wymaga 

generalnego remontu. 

Proponowane działania: rozbudowa 

obiektu oraz zagospodarowanie 

otoczenia. 

Nazwa miejsca/obiektu: Ulica Słoneczna, 

Stan techniczny: tereny 

niezagospodarowane 

Proponowane działania: wskazane przez 

mieszkańców jako miejsce na parking park & 

ride. 

Dane 2013 2014 2015 

Remonty mieszkań (związane z 
podwyższeniem standardu mieszkania) w 
budynkach gminnych. Liczba budynków 
ocieplonych  

26  95 

Budynki mieszkalne podłączone do 
infrastruktury technicznej (w % ogółu 
budynków mieszkalnych) – sieć 
wodociągowa 

- - 90,01% 

Budynki mieszkalne podłączone do 
infrastruktury technicznej (w % ogółu 
budynków mieszkalnych) – sieć kanalizacyjna 

- - 78,4% 

Budynki mieszkalne w gminie 5 427 5 491 5 563 

Mieszkania niezamieszkane w zasobie 
gminy (pustostany) 

6 - 10 

Budynki nowe oddane do użytkowania 
79 (z czego 70 
mieszkalnych 

87 (z czego 77 
mieszkalnych 

93 (z czego 81 
mieszkalnych 
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Nazwa miejsca/obiektu: Dworzec PKS 

Stan techniczny: przestrzeń 

nieuporządkowana, niszczejące 

budynki, wymaga generalnego remontu 

Proponowane działania: budowa 

zintegrowanego systemu dworca, stacji 

autobusowych z parkingami i zapleczem 

dla podróżnych. 

Nazwa miejsca/obiektu: Budynek byłej 

synagogi nowomiejskiej 

Stan techniczny: wymaga odnowienia 

oraz adaptacji, obecnie pełni funkcję 

domu handlowego 

Proponowane działania: placówka 

kulturalna — muzeum, biblioteka, sala 

koncertowa. 

 

Nazwa miejsca/obiektu: Rynek Stan 

techniczny: przestrzeń 

nieuporządkowana, 

niezagospodarowana, nieatrakcyjna 

Proponowane działania: wykorzystanie 

potencjału muszli koncertowej. 

Zdjęcia zostały wykonane podczas spaceru badawczego 

 
Stan budynków mieszkalnych został poddany ocenie podczas badania ankietowego, (w tym 

wyposażenie w podstawowe media) w skali 0 – 4 w odniesieniu do czterech jednostek przestrzennych. 

Stan budynków mieszkalnych został najlepiej oceniony w jednostce Centrum oraz Krakowska Południe. 

Najniższą ocenę uzyskało osiedle Kępa-Wolica, które otrzymało aż 14% odpowiedzi „0”. 

 

Rodzaje przedsięwzięć, które powinny być podejmowane w celu ograniczenia negatywnych zjawisk 

przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych wskazane przez mieszkańców to przede wszystkim poprawa 

wyposażenia w media). 

 
Tabela 843. Ocena stanu budynków mieszkalnych podczas badania ankietowego. 

Nazwa Osiedle 0 1 2 3 4 Średnia 

Centrum 0% 16% 52% 24% 8% 2,24 
Krokowska 
Południe 

6% 29% 47% 0% 18% 1,94 
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Rzeszowska-
Południe 

5% 27% 41% 23% 5% 1,95 

Kępa-Wolica 14% 14% 71% 0% 0% 1,57 
 

Tabela 85. Podsumowanie Perkala sfera przestrzenno- funkcjonalno- techniczna. Źródło: opracowanie własne. 

    Lp. Osiedle 
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1 Centrum 0,716 0,000 0,248 0,715 0,715 2,394 

2 Gawrzyłowa-Mickiewicza 0,094 0,931 0,610 1,000 0,299 2,934 

3 Kawęczyn-Pana Tadeusza 0,489 0,968 0,925 0,460 0,213 3,055 

4 Kępa-Wolica 0,275 0,921 1,000 0,789 0,000 2,985 

5 Krakowska-Południe 0,806 1,000 0,163 0,780 0,700 3,449 

6 Krakowska-Północ 0,985 0,929 0,197 0,868 1,000 3,979 

7 Rzeszowska-Południe 1,000 0,925 0,204 0,689 0,623 3,441 

8 Rzeszowska-Północ 0,728 0,927 0,000 0,000 0,583 2,238 

9 Słoneczne 0,894 0,968 0,188 0,736 0,923 3,709 

10 Świętosława 0,000 0,911 0,886 0,601 0,505 2,903 

Dębica 0,581 0,851 0,470 0,668 0,398 2,968 

OBSZAR ZDEGRADOWANY 

Obszar zdegradowany to taki, na którym nasilone są negatywne zjawiska społeczne,  

do których zaliczyć można m.in.: bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji, 

niski poziom kapitału społecznego, niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym 

oraz kulturalnym. Co więcej, obszar zdegradowany cechuje się, co najmniej jednym 

negatywnym zjawiskiem ze sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalno-

technicznej. 

Obszary zdegradowane wyznaczone zostały na podstawie przeprowadzonej analizy 

wskaźnikowej w czterech sferach, podczas której wykorzystano także syntetyczny wskaźnik 

Perkala. Wyższą wartość wskaźnika syntetycznego Perkala, należy interpretować jako obszar, 

na którym skoncentrowane są negatywne zjawiska.  

Obszarami zdegradowanymi w Mieście Dębica są następujące osiedla: Centrum, Krakowska-

Południe, Rzeszowska-Południe. Ponadto wnikliwej analizie poddano osiedle, Kępa-Wolica 

oraz Krakowską Północ. W poniższej tabeli zaprezentowano zestawienie wskaźników 

syntetycznych w sferze społecznej oraz w pozostałych sferach.  
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Tabela 86. Obszary zdegradowane9. 

Lp. Osiedle 
strefa 

społeczna 
strefa 

gospodarcza 
strefa 

środowiskowa 

strefa 
przestrzenno- 
funkcjonalno- 

techniczna 

Suma 

1 Centrum 15,993 0,269 0,541 1,469 18,272 

2 
Gawrzyłowa- 
Mickiewicza 

9,187 1,593 1,654 1,142 13,576 

3 
Kawęczyn-Pana 

Tadeusza 
6,796 1,091 0,461 1,066 9,414 

4 Kępa-Wolica 5,686 1,129 0,669 1,463 8,947 

5 Krakowska-Południe 12,642 0,988 0,251 1,430 15,311 

6 Krakowska-Północ 8,174 0,904 0,187 1,962 11,227 

7 Rzeszowska-Południe 9,946 1,000 0,000 1,572 12,518 

8 Rzeszowska-Północ 12,344 0,586 0,038 0,709 13,677 

9 Słoneczne 6,020 0,827 0,148 1,454 8,449 

10 Świętosława 8,331 1,760 1,258 0,663 12,012 

 
Miasto Dębica 

9,846 1,089 0,649 1,29 12,874 

 Źródło: opracowanie własne 

ZASIĘG PRZESTRZENNY OBSZARU REWITALIZACJI 

Rozpoznanie problemów występujących w mieście Dębica dało podstawy do wyznaczenia 

obszaru rewitalizacji i umożliwiło wskazanie terenu najbardziej wymagającego wsparcia. 

Obszar wskazany do rewitalizacji został skonkretyzowany w oparciu o dane ilościowe oraz 

wskaźniki jakościowe, co umożliwiło uchwycenie powiązań funkcjonalnych obszarów.  

Obszar rekomendowany do rewitalizacji w Mieście Dębica został wyznaczony na podstawie 

pogłębionej diagnozy społeczno-gospodarczo-przestrzennej. Zasadniczym założeniem przy 

delimitacji obszaru zdegradowanego było wskazanie obszarów, na których koncentrują się 

negatywne zjawiska społeczne. Podczas analizy wykorzystano dane pozyskane m.in. z Urzędu 

Miasta w Dębicy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowej Komendy Policji, 

Powiatowego Urzędu Pracy. Działania diagnostyczne zwieńczone zostały identyfikacją 

licznych zjawisk kryzysowych na wskazanym obszarze rewitalizacji oraz potwierdziły 

konieczność szybkiej interwencji oraz działań w celu ich eliminacji lub istotnego ograniczenia.  

Wg wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, obszar rewitalizacyjny nie może być 

większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez nie więcej niż 30% liczby 

mieszkańców gminy. Obszar zdegradowany został poddany wnikliwiej analizie. Nastąpiło to 

na podstawie analizy desk research, analizy wskaźnikowej. Opierając się na wyżej 

wymienionych metodach badawczych podjęto decyzję, co do wyboru jednostek 

przestrzennych, które objęte zostaną obszarem rewitalizacji.  

 
9 W tabeli kolorem zaznaczono, wskaźniki które odbiegają od średniej dla Miasta Dębica 
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Łączna powierzchnia obszaru rewitalizacji 346,07 ha – 10,23% Miasta Dębica. Na 

wyznaczonym obszarze mieszka 13 175 – 28,49 % ludności Miasta Dębica10.  

Tabela 87. Obszar rewitalizacji 

 Ulice Uzasadnienie 

C
e

nt
ru

m
 

Czarnieckiego, Głowackiego od 
nr 27 do końca/nieparzyste/ i od 

nr 18 do końca, Jana III 
Sobieskiego, Kolejowa, Krótka, 

Ks. Konarskiego, Lipowa, 
Ogrodowa, Piekarska, Prof. 

Gawrysia, Rynek, Rzeszowska od 
nr 1 do nr 7/nieparzyste/ i od nr 2 

do nr 10 /parzyste/, składowa, 
Słowackiego, Stefana Batorego, 

Strażacka, Strumskiego, 
Targowa, Żuławskiego, 

Kraszewskiego 23 

Wskaźnik społeczny: 15,993( Wysokie wskaźniki osób korzystających z 
pomocy społecznej, wysokie wskaźniki osób bezrobotnych.18 
przekroczonych wskaźników w sferze społecznej na 21 analizowanych) 
Wskaźnik strefy przestrzenno-funkcjonalno-techniczny- 1,469 (Najmniej 
wydanych pozwoleń na budowę, największa liczba dróg do remontu, 
jedne z najwyższych wskaźników budynków mieszkalnych wybudowanych 
przed 1989 rokiem w stosunku do ogółu budynków mieszkalnych). 

K
ra

ko
w

sk
a

-
Po

łu
d

ni
e

 

Krakowska od nr 1 do nr 73 
/nieparzyste/, Krasickiego, Leśna 
od nr 2 do nr 8 /parzyste/ i od nr 

1 do nr 109A /nieparzyste, 
Łysogórska, Matejki, Powstania 

Styczniowego, Traugutta 

Wskaźnik społeczny- 12,642 (15 przekroczonych wskaźników w sferze 
społecznej na 21 analizowanych) 
Wskaźnik strefy przestrzenno-funkcjonalno-techniczny- 1,430 (Najmniej 
wydanych pozwoleń na budowę, największa liczba dróg do remontu, 
jedne z najwyższych wskaźników budynków mieszkalnych wybudowanych 
przed 1989 rokiem w stosunku do ogółu budynków mieszkalnych). 

K
ra

ko
w

sk
a

-P
ó

łn
o

c
 

Ul. Fredry oraz Park Skarbka-
Borowskiego 

W przypadku salda migracji liczba osób, które się zameldowały wynosił 28 
osób, liczba wymeldowań 55. Saldo -27 osób. 42 % osób bezrobotnych, jest 
długotrwale bezrobotnym. 100% budynków mieszkalnych zostało 
wybudowanych przed 1989 rokiem( stan techniczny budynków, wymaga 
podjęcia działań termomodernizacyjnych), bariery przestrzenne, wokół 
osiedla, co utrudnia poruszanie się osób niepełnosprawnych. Brak zieleni 
wokół osiedli oraz terenów rekreacji, w którym mieszkańcy mogliby spędzić 
czas wolny, odpocząć integrować się. Zgodnie z przesłanym wnioskiem 
przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. A. Fredry w Dębicy teren osiedla, 
boryka się z licznymi problemami, w zakresie sfery społecznej: liczne 
problemy występujące z lokatorami( niszczenie mienia, drobne 
dewastacje- graffiti, bójki, ubóstwo, wielu lokatorów korzysta z pomocy 
społecznej. W zakresie sfery środowiskowej oraz przestrzenno-funkcjonalno- 
technicznej,zniszczone budynki mieszkalne zagrożone degradacją, częste 
awarie związane z niesprawnymi instalacjami, brak dostosowania 
rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji 
obszaru(os. niepełnosprawnych, starszych, dzieci i młodzieży) 

Rz
e

sz
o

w
sk

a
-

Po
łu

d
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e
 

Bojanowskiego, 
Kochanowskiego, Poddęby 
numery nieparzyste, Reja, 

Robotnicza, Rydla, Rzeszowska 
od nr 14 do nr 78 parzyste, 
Sienkiewicza, Skłodowskiej, 

Wielopolska od nr 1 do nr 40, 
Wyrobka, Wyspiańskiego 

Wskaźnik społeczny- 9,946 (12 przekroczonych wskaźników w sferze 
społecznej) 
Wskaźnik gospodarczy-1,000( najmniejsza liczba podmiotów 
gospodarczych wraz z nowo powstającymi) 
Wskaźnik strefy przestrzenno-funkcjonalno-techniczny- 1,572 (najgorszy 
wskaźnik udzielonych pozwoleń na budowę, oraz wysoki wskaźnik dróg do 
remontu) 

K
ę

p
a

-W
o

lic
a

 

Kwiatkowskiego 

Analiza sytuacji na osiedlu Kępa-Wolica pozwoliła wyodrębnić ulicę 
Kwiatkowskiego, jako miejsce koncentracji negatywnych zjawisk wysokie 
wskaźniki osób bezrobotnych połączone z liczbą korzystających z pomocy 
MOPS, potwierdziły podczas wizyty studyjnej,  iż obszar wymaga 
długoletnich działań naprawczych. Ponadto obszar charakteryzuje się 
dużym potencjałem, na obszarze planuje się inwestycję związaną 
z budownictwem socjalnym połączone z integracją mieszkańców obszaru. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej analizy wskaźnikowej 

 
10 Wykorzystano program QuantuGis który, pozwolił zmierzyć powierzchnię obszaru poddanego rewitalizacji. Dane dotyczące liczby ludności uzyskano od 
Urzędu Miejskiego 
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Mapa 1. Obszar rewitalizacji. 

 

Wskazane obszary rewitalizacji zostały zestawione ze średnimi wartościami referencyjnymi 

zgodnie z Instrukcją przygotowania programów rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach 

RPOWP na lata 2014-2020. Zgodnie z poniższą tabelką obszar rewitalizacji cechuje 

intensywność negatywnych zjawisk zarówno w sferze społecznej ·np.: (saldo migracji, ludność 

w wieku poprodukcyjnym w stosunku do ludności w wieku produkcyjnym, przyrost naturalny, 

stwierdzone przestępstwa, liczba organizacji społecznych, stowarzyszeń). W przypadku strefy 

gospodarczej odnotowano również mniejszą aniżeli wartość referencyjną liczbę 

zarejestrowanych podmiotów gospodarczych oraz nowo zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych. Wskazane poniżej czynniki potwierdzają konieczność przeprowadzenia 

przedsięwzięć naprawczych na obszarze rewitalizacji.  
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Tabela 88. Wykaz wartości referencyjnych dla obszarów rewitalizacji. 

Czynnik 
poddany 
analizie 

Wskaźnik 

Wartość 
wskaźnika 

dla obszaru 
rewitalizacji 

Wartość 
referencyjna 

Wartość 
wskaźnika dla 

obszarów 
rewitalizacji 

Źródło 
pozyskania 

danych 

D
e

m
o

g
ra

fia
 

 

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

-1,54 -0,11 

Wartość 
poniżej 

wartości 
referencyjnej 

Dane 
pozyskane 

z Urzędu 
Miejskiego 

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

31,75% 27,90% 

Wartość 
powyżej 
wartości 

referencyjnej 

Dane 
pozyskane 

z Urzędu 
Miejskiego 

Przyrost naturalny w 
przeliczeniu na 100 osób wg 
faktycznego miejsca 
zamieszkania 

-0,09 0,07 

Wartość 
poniżej 

wartości 
referencyjnej 

Dane 
pozyskane 

z Urzędu 
Miejskiego 

Ry
ne

k 
p

ra
c

y 
 

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

9,4% 10,2% 

Wartość 
powyżej 
wartości 

referencyjnej 

Powiatowy 
Urząd Pracy 

w Dębicy 

Po
m

o
c

 s
p

o
łe

c
zn

a
 

 

Liczba osób korzystających ze 
świadczeń pomocy społecznej 
w przeliczeniu na 100 osób wg 
miejsca zamieszkania 

5,2 6,1 

Wartość 
powyżej 
wartości 

referencyjnej 

Miejski 
Ośrodek 
Pomocy 

Społecznej 
w Dębicy 

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

2,38 3,16 

Wartość 
powyżej 
wartości 

referencyjnej 

Miejski 
Ośrodek 
Pomocy 

Społecznej  
w Dębicy 

Po
d

m
io

ty
 g

o
sp

o
d

a
rc

ze
 

 

Liczba zarejestrowanych 
podmiotów gospodarczych 
w rejestrze REGON w 
przeliczeniu na 100 osób wg 
faktycznego miejsca 
zamieszkania – obszar miejski 

9,34 10,60 

Wartość 
poniżej 

wartości 
referencyjnej 

Dane 
pozyskane 

z Urzędu 
Miejskiego 

Liczba nowo zarejestrowanych 
podmiotów gospodarczych 
w rejestrze REGON w 
przeliczeniu na 100 osób wg 
faktycznego miejsca 
zamieszkania – obszar miejski 

0,89 0,90 

Wartość 
poniżej 

wartości 
referencyjnej 

Dane 
pozyskane 

z Urzędu 
Miejskiego 

Be
zp

ie
c

z
e

ńs
tw

o
 

p
ub

lic
zn

e
 

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

2,39 1,32 

Wartość 
powyżej 
wartości 

referencyjnej 

Komenda 
Powiatowa 

Policji 
w Dębicy 

U
w

a
ru

nk
o

w
a

ni
a

 
p

rz
e

st
rz

e
nn

e
 

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

78,27% 76,36% 

Wartość 
powyżej 
wartości 

referencyjnej 

Starostwo 
Powiatowe 
w Dębicy 

In
te

g
ra

c
ja

 
sp

o
łe

c
zn

a
 

 

Liczba organizacji 
pozarządowych na 100 osób 
wg miejsca zamieszkania 

0,20 0,33 

Wartość 
poniżej 

wartości 
referencyjnej 

Dane 
pozyskane 

z Urzędu 
Miejskiego 

O
c

hr
o

na
 

śr
o

d
o

w
is

ka
 

 

Odsetek ludności korzystającej 
z sieci wodociągowej 

99,1% 80,2% 

Wartość 
poniżej 

wartości 
referencyjnej 

Dane 
pozyskane 

z Urzędu 
Miejskiego 

Odsetek ludności korzystającej 
z sieci kanalizacyjnej 

99,2% 68,7% 

Wartość 
poniżej 

wartości 
referencyjnej 

Dane 
pozyskane 

z Urzędu 
Miejskiego 

Źródło: opracowanie własne 
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POGŁĘBIONA ANALIZA OBSZARU REWITALIZACJI 

Pogłębiona analiza stanowi kompleksowy opis sytuacji obszarów kryzysowych w Mieście 

Dębica, które zostały rekomendowane do rewitalizacji. Obszary zdegradowane zostały 

wskazane w sposób obiektywny w oparciu o zróżnicowane narzędzia, metody i techniki 

badawcze. W celu zdiagnozowania problemów dokonano analizy danych zastanych (desk 

research), której podstawą były zasoby Banku Danych Lokalnych. Przeprowadzono również 

badania ilościowe CATI/CAWI oraz PAPI wśród potencjalnych odbiorców i beneficjentów LPR. 

Dopełnieniem prowadzonych badań uczyniono analizę wskaźnikową, która pozwoliła 

zobrazować natężenie i koncentrację zjawisk kryzysowych.  

Podstawą diagnozy obecnego stanu i projektowania przyszłych zmian była analiza 

wskaźnikowa. Przeprowadzono analizę czterech sfer (społecznej, gospodarczej, 

środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalno- technicznej). Wnikliwa diagnoza czynników i zjawisk 

kryzysowych była podstawą do podjęcia przygotowań działań rewitalizacyjnych 

o wielowymiarowym i kompleksowym charakterze i promieniowaniu. 

Zestaw wskaźników wykorzystanych do pogłębionej analizy wskaźnikowej sfery społecznej 

dotyczył istotnych zjawisk, takich jak: bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom 

edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu 

społecznym (frekwencja wyborcza, liczba organizacji społecznych). Analiza ukazała różne 

aspekty życia i funkcjonowania ludzi w przestrzeni Miasta oraz pozwoliła na poznanie 

zasadniczych problemów, z jakimi zmagają się jego mieszkańcy. Wartości poszczególnych 

wskaźników ukazały zróżnicowanie obszaru gminy pod względem faktycznego stanu życia 

ludności. Wśród stref odnotowano liczne przekroczenia względem średniej dla Miasta. 

To pozwoliło wskazać osiedla znajdujące się w stanie kryzysowym: Centrum, Krakowska 

Południe, Krakowska Północ (ulica Fredry, Park Skarbka-Borowskiego), Rzeszowska Południe, 

Kępa Wolica (Kwiatkowskiego). W przypadku strefy społecznej, odnotowano przekroczenia 

wskaźnika: liczba osób bezrobotnych na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania, 

średnia referencyjna dla Miasta Dębica wynosiła 5,51, wartości wyższe odnotowało na osiedlu: 

Centrum( 5,83), Krakowska Południe( 5,61). W przypadku długotrwałego bezrobocia, 

przekroczenia zaobserwowano na osiedlu Centrum ( 3,67), Krakowska-Północ, przy średniej dla 

Miasta wynoszącej 2,57. Kolejnym wskaźnikiem, który uwzględniono w analizie jest: liczba osób 

bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w stosunku do liczby osób w wieku produkcyjnym, przy 

średniej referencyjnej dla Miasta wynoszącej 8,32, przekroczenia dotyczyły osiedla: 

Centrum(9,5), Krakowska Południe(10,2), w przypadku osób bezrobotnych do 30 roku życia, 

przekroczenia zaobserwowano na osiedlu: Centrum(3,00), Kępa-Wolica(2,86), Krakowska 

Południe(2,92), Krakowska Północ( 3,24), przekroczenia liczby osób bezrobotnych do 50 roku 
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życia, dotyczą również tych samych osiedli. W przypadku osób bezrobotnych którzy korzystają 

z zasiłku, przekroczenia wystąpiły na osiedlu: Krakowska Południe(1,33), Rzeszowska 

Południe(1,31) przy średniej referencyjnej dla Miasta-0,98. Kolejnym wskaźnikiem który 

poddano analizie jest liczba stwierdzonych przestępstw, przekroczenie te zaobserwowano na 

trzech osiedlach: Centrum (4,29), Krakowska Północ (2,22) oraz Rzeszowska Południe (3,47) przy 

średniej dla Dębicy wynoszącej 2,16, w przypadku kradzieży przekroczenia te dotyczą osiedla 

Centrum(1,18), Krakowska Północ (0,51). Istotnym wskaźnikiem, który informuje o poziomie 

jakości życia, jest liczba osób które korzystają z pomocy społecznej, średnia referencyjna dla 

Miasta wynosiła 3,58, przekroczenia wystąpiły na osiedlu: Centrum( 6,11), Krakowska 

Południe(5,47), Rzeszowska Południe( 7,61).  

W przypadku osób korzystających z pomocy społecznej z tytułu długotrwałej lub ciężkiej 

choroby przekroczenia wystąpiły na osiedlu: Centrum(3,6), Krakowska Południe(3,09), 

Rzeszowska Południe(2,16) przy średniej wynoszącej 1,96, przekroczenia w analizowanych 

osiedlach, dotyczyły również wskaźnika liczby osób korzystających z pomocy społecznej 

z powodu niepełnosprawności. Analizując wskaźnik obciążenia demograficznego na 

poszczególne osiedla, zauważyć należy najgorszą sytuację na osiedlu: Centrum (63,07%), 

Krakowska Południe(56,69%), Rzeszowska Południe(60,66%) przy średniej dla Miasta-50,97%. 

W przypadku wskaźnika salda migracji, ujemną wartość zaobserwowano na wszystkich 

analizowanych osiedlach. Negatywnie przedstawia się również osiedla pod kątem osób 

w wieku poprodukcyjnym w stosunku do osób w wieku produkcyjnym, gdzie również we 

wszystkich analizowanych osiedlach stwierdzono odchylenia od średniej dla Miasta.  

Sfera gospodarcza została zbadana na podstawie 2 wskaźników: liczba podmiotów 

gospodarczych wpisanych do rejestru REGON oraz rejestru KRS w przeliczeniu na 

100 mieszkańców, liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru 

REGON oraz rejestru KRS po 1 stycznia 2015 r. w przeliczeniu na 100 mieszkańców. 

Analizując wartości wskaźników można wnioskować, że strefy znajdujące się w stanie 

kryzysowym to: Kępa-Wolica, Krakowska-Południe, Krakowska-Północ, Rzeszowska Południe. W 

przypadku pierwszego wskaźnika: liczby podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru 

REGON oraz rejestru KRS w przeliczeniu na 100 mieszkańców, najmniejsza liczba podmiotów 

występuje na osiedlu: Krakowska Południe, Krakowska Północ, analizując drugi wskaźnik; liczba 

zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON oraz rejestru KRS 

po 1 stycznia 2015r. najmniejszą liczbę zaobserwowano na osiedlu: Kępa- Wolica, Krakowska 

Południe, Krakowska Północ oraz Rzeszowska Południe.  

Do analizy sfery przestrzenno-funkcjonalno-technicznej wykorzystano wskaźnik: liczby 

wydanych pozwoleń na budowę oraz szacunkową liczbę dróg, które pomogły w diagnozie 

tego obszaru. Analizując wartości w przypadku liczby wydanych pozwoleń na budowę, 

najgorzej wypada osiedle: Krakowska Południe, Krakowska Północ, Rzeszowska Południe, 
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]w przypadku drugiego wskaźnika, odchylenia od średniej dla Miasta(0,27) zaobserwowano na 

osiedlu: Kępa- Wolica, Krakowska Południe, Krakowska Północ, Rzeszowska Południe. 

Kompleksowa analiza pozwoliła potwierdzić koncentrację negatywnych zjawiska w sferze 

społecznej, gospodarczej oraz przestrzenno-funkcjonalno-technicznej. Do obszarów 

wymagających wsparcia zaliczono: Centrum, Kępa-Wolica(Kwiatkowskiego), Krakowska 

Południe, Krakowska Północ(ul. Fredry, Park Skarbka-Borowskiego) oraz Rzeszowska Południe.  

Identyfikacja destrukcyjnych procesów we wskazanych osiedlach ukazała skalę negatywnych 

zjawisk potwierdzając tym samym niekorzystne wartości wskaźników. Ponadto, wybrane 

wskaźniki umożliwiły zdobycie informacji odzwierciedlających specyfikę obszaru i problemy na 

nim występujące oraz dały możliwość komparacji uzyskanych wartości z danymi dla całego 

Miasta. 

W celu zmniejszenia negatywnych zjawisk oraz podjęcia działań naprawczych na wskazanych 

obszarach, należy skoncentrować zestaw przedsięwzięć, które odnoszą się do wszystkich stref.  

Do pogłębionej analizy obszaru rewitalizacji wykorzystano również, ankietę geoprzestrzenną, 

która wskazuje największą koncentrację negatywnych zjawisk oraz przedstawia miejsca  

z największym potencjałem.  

 

Rysunek 24. Koncentracja negatywnych zjawisk. Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 25. Miejsca z największym potencjałem. Źródło: opracowanie własne 

Do pogłębionej analizy obszaru, który zostanie poddany procesowi rewitalizacji, wykorzystano 

również wyniki badań ankietowych. Wyniki badań, zostały podzielone na 4 obszary: Centrum, 

Krakowska- Południe, Rzeszowska- Południe, Kępa- Wolica. Zjawiska oraz czynniki kryzysowe, 

potwierdzają konieczność podjęcia działań naprawczych. Przedsięwzięcia, które mają na celu 

wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszar rewitalizacji, stanowi listę projektów 

podstawowych oraz dodatkowych. 

WYNIKI BADAŃ DIAGNOZUJĄCYCH ZJAWISKA I CZYNNIKI KRYZYSOWE W DEBICY 

 

W dniach 14-16.12.2016 roku na terenie Dębicy odbyło się badanie ankietowe wśród 

mieszkańców. Ankieterzy prowadzili badanie z wykorzystaniem kwestionariuszy papierowych 

w miejscach zidentyfikowanych jako ważne dla życia społecznego. W badaniu łącznie wzięły 

udział 94 osoby. 

1. Wyniki badania — Centrum 

Spośród zaproponowanych problemów społecznych ankietowani z Centrum oprócz 

przemocy w rodzinie i problemów opiekuńczo-wychowawczych uznali za problemy o wysokim 

natężeniu. 38% badanych uznało natężenie bezrobocia za wysokie, po 28% — i wandalizmu. 

Za problemy o niskim natężeniu uznawano brak dostępu do nowoczesnej  
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technologii (komputer, Internet) (60% odpowiedzi), niski poziom zaufania w społeczeństwie 

(46% respondentów), brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych oraz  bezdomność  

(po 44%), narkomanię (42%) i przemoc w rodzinie (40%). Nikt nie zidentyfikował innych niż 

wymienione problemów społecznych. Około 10% respondentów nie zauważało  

występowania problemów: ubóstwa, niskiego poziomu zaufania w społeczeństwie, 

bezdomności, narkomanii, przemocy w rodzinie oraz braku dostępu do nowoczesnych 

technologii. 

Tabela 89. Ocena natężenia poszczególnych problemów społecznych na obszarze Centrum 

lp. problem 
nie 

występuje 
niskie średnie wysokie 

1. bezrobocie 0% 17% 46% 38% 
2. ubóstwo 8% 20% 68% 4% 
3. przestępczość 0% 29% 58% 13% 

4. 
niski poziom uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym i 

kulturalnym 
0% 28% 52% 20% 

5. niski poziom zaufania w społeczeństwie 8% 46% 21% 25% 
6. bezdomność 12% 44% 40% 4% 
7. alkoholizm 0% 24% 60% 16% 
8. narkomania 13% 42% 42% 4% 
9. przemoc w rodzinie 8% 40% 52% 0% 
10. problemy opiekuńczo-wychowawcze 0% 29% 71% 0% 
11. brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych 0% 44% 44% 12% 
12. wandalizm 0% 12% 60% 28% 
13. brak dostępu do nowoczesnej technologii (komputer, Internet) 12% 60% 24% 4% 
14. inne 0% 0% 0% 0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI11  

W pięciostopniowej skali od 0 do 4 najniższe średnie oceny uzyskały dostępność i jakość 

usług służby zdrowia (1,33), estetyka i zagospodarowanie przestrzeni (zieleń miejska, mała 

architektura, ławki) (1,60), warunki do aktywności obywatelskiej i działania organizacji 

pozarządowych (1,64), stan dróg i chodników (1,76) oraz dostosowanie przestrzeni publicznych 

do potrzeb osób niepełnosprawnych i wsparcie osób bezrobotnych (po 1,80). Średnią ocenę 

otrzymał stan środowiska naturalnego (np. jakość powietrza, wody) (2,00), natomiast pozostałe 

aspekty zostały ocenione pozytywnie (średnia powyżej środka skali — 2,00), z czego najwyżej 

dostępność i jakość obiektów usługowo-handlowych (2,75). 

Tabela 90. Ocena aspektów życia na obszarze rewitalizacji na skali od 0 do 4, gdzie 0 oznacza ocenę najniższą a 4 
najwyższą na obszarze Centrum 

lp. oceniany aspekt 0 1 2 3 4 średnia 

1.  
dostępność i jakość usług opiekuńczych nad małymi 

dziećmi 
8% 12% 40% 32% 8% 2,20 

2.  dostępność i jakość usług edukacyjnych 0% 21% 33% 38% 8% 2,33 
3.  dostępność i jakość usług służby zdrowia 13% 50% 29% 8% 0% 1,33 

4.  
dostępność i jakość usług w zakresie pomocy 

społecznej 
4% 16% 52% 28% 0% 2,04 

5.  dostępność i jakość oferty kulturalnej 4% 24% 36% 24% 12% 2,16 
6.  dostępność i jakość oferty rekreacyjno-sportowej 4% 28% 32% 20% 16% 2,16 
7.  dostępność i jakość obiektów usługowo-handlowych 0% 4% 42% 29% 25% 2,75 

8.  
warunki do aktywności obywatelskiej i działania 

organizacji pozarządowych 
8% 32% 48% 12% 0% 1,64 

9.  
estetyka i zagospodarowanie przestrzeni (zieleń 

miejska, mała architektura, ławki) 
4% 52% 32% 4% 8% 1,60 

 
11 . PAPI- Wywiad bezpośredni realizowany przy użyciu papierowej ankiety wypełnianej przez wykwalifikowanego ankietera. 
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10.  
dostosowanie przestrzeni publicznych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych 
4% 36% 44% 8% 8% 1,80 

11.  stan dróg i chodników 12% 24% 40% 24% 0% 1,76 

12.  
stan budynków mieszkalnych, w tym wyposażenie w 

podstawowe media 
0% 16% 52% 24% 8% 2,24 

13.  transport publiczny 0% 28% 32% 24% 16% 2,28 
14.  warunki do prowadzenia działalności gospodarczej 0% 24% 36% 24% 16% 2,32 
15.  wsparcie osób bezrobotnych 4% 28% 52% 16% 0% 1,80 

16.  
stan środowiska naturalnego (np. jakość powietrza, 

wody) 
8% 17% 46% 25% 4% 2,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI 

Wśród grup, które powinny być głównymi odbiorcami działań rewitalizacyjnych  

na obszarze przeznaczonym do rewitalizacji 1/5 wskazań padła na rodziny z małymi dziećmi 

(21%) młodzież (19%) oraz seniorów (18%). Po 12% odpowiedzi dotyczyło dzieci i osób 

zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, 10% — niepełnosprawnych, 9% — 

bezrobotnych, 12% —dzieci. Każdy badany mógł zaznaczyć do trzech odpowiedzi. 

Tabela 91. Grupy, które powinny być głównymi odbiorcami działań rewitalizacyjnych na obszarze Centrum 

grupa odbiorców udział odpowiedzi 
rodziny z małymi dziećmi 21% 
dzieci 12% 
młodzież 19% 
seniorzy 18% 
osoby niepełnosprawne 10% 
osoby bezrobotne 9% 
osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym 12% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI 

 Za największe atuty i potencjały wybranego obszaru do rewitalizacji respondenci uznali 

centralną lokalizację, dobre skomunikowanie i dużą liczbę mieszkańców oraz rynek, 

park i zmniejszenie wandalizmu. Blisko połowa ankietowanych (44%) utrzymuje z sąsiadami 

neutralne stosunki, podobna liczba (40%) zawsze może liczyć na pomoc i wsparcie swoich 

sąsiadów. Co ósmy ankietowany (12%) nie utrzymuje relacji ze swoimi sąsiadami, a co 25 (4%) 

ich nie zna. 

Tabela 92. Relacje z sąsiadami na obszarze Centrum 

relacja udział w próbie 
nie znam moich sąsiadów 4% 
nie utrzymuję relacji z moimi sąsiadami 12% 
moje relacje są na neutralnym poziomie  44% 
zawsze mogę liczyć na pomoc i wsparcie moich sąsiadów  40% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI 

Respondenci zainteresowani włączeniem się w działania podejmowane na rzecz poprawy 

życia w miejscu zamieszkania – 88% z nich zadeklarowało gotowość, a 12% – nie. 

Tabela 93. Chęć włączenia się w działania podejmowane na rzecz poprawy życia na obszarze osiedla Centrum 

odpowiedź udział w próbie 
tak 88% 
nie 12% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI 
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Większość ankietowanych (56%) rzadko uczestniczy w wydarzeniach i imprezach kulturalnych 

organizowanych w gminie, co czwarty (24%) — często. Co 8 ankietowany (12%) nie uczestniczy 

w gminnych inicjatywach kulturalnych, a co 12 (8%) — bardzo często. 

Tabela 94. Uczestnictwo w wydarzeniach, imprezach kulturalnych organizowanych w gminie — Centrum 

częstość uczestnictwa udział w próbie 
bardzo często 8% 
często 24% 
rzadko 56% 
nie uczestniczę w tego typu wydarzeniach/imprezach 12% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI 

Najczęściej wskazywanymi rodzajami przedsięwzięć, które powinny być podejmowane w celu 

ograniczania negatywnych zjawisk społecznych i gospodarczych na obszarze Centrum były: 

poprawa dostępu do usług dla osób starszych i dla osób niepełnosprawnych (22% odpowiedzi) 

oraz utworzenie miejsca spotkań integrujących mieszkańców (17%). Promocja 

przedsiębiorczości, wsparcie dla osób zakładających działalność gospodarczą oraz 

organizacja większej liczby wydarzeń o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym dla 

mieszkańców zyskały po 11% głosów, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa (rozbudowa 

monitoringu, większa liczba partoli policji) — 9% wskazań, projekty ukierunkowywane  

na wsparcie organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej oraz realizacja 

programów aktywizacji i integracji, programów aktywności lokalnej itp. — po 8% odpowiedzi, 

realizacja projektów szkoleniowo-doradczych — 6%, natomiast rozbudowa systemu ulg  

i zwolnień dla podmiotów prywatnych generujących miejsca pracy i inwestycje — 5%. 

W pytaniu można było zaznaczyć do trzech odpowiedzi, natomiast żaden ankietowany nie 

wskazał innego rodzaju przedsięwzięcia. 

Tabela 95. Rodzaje przedsięwzięć, które powinny być podejmowane w celu ograniczania negatywnych zjawisk 
społecznych i gospodarczych na obszarze Centrum 

rodzaj przedsięwzięcia udział 
odpowiedzi 

realizacja projektów szkoleniowo-doradczych  6% 
realizacja programów aktywizacji i integracji, programów aktywności lokalnej itp.  8% 
organizacja większej liczby wydarzeń o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym dla 
mieszkańców  

11% 

utworzenie miejsca spotkań integrujących mieszkańców 17% 
poprawa dostępu do usług dla osób starszych i dla osób niepełnosprawnych  22% 
zwiększenie poziomu bezpieczeństwa (rozbudowa monitoringu, większa liczba partoli policji) 9% 
projekty ukierunkowywane na wsparcie organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii 
społecznej 

8% 

rozbudowa systemu ulg i zwolnień dla podmiotów prywatnych generujących miejsca pracy i 
inwestycje 

5% 

promocja przedsiębiorczości, wsparcie dla osób zakładających działalność gospodarczą 11% 
inne 0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI 

W celu ograniczania negatywnych zjawisk środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych 

i technicznych na obszarze Centrum ankietowani sugerowali przede wszystkim 

rozbudowę/modernizację infrastruktury drogowej (na tę odpowiedź padło 23% wskazań).  

Po 16% odpowiedzi to rozbudowa/modernizacja przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, 
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poprawa jakości wyposażenia oraz rozbudowa/modernizacja infrastruktury sportowej, 

rekreacyjnej i turystycznej, a 14% — zagospodarowanie przestrzeni publicznych na parki, 

skwery, place zabaw itp., 13% — zwiększenie liczby mieszkań komunalnych i socjalnych, 

natomiast 12% —poprawa standardu mieszkań (m.in. termomodernizacje budynków, 

poprawa wyposażenia w media). 3% wskazań otrzymało zwiększenie dostępu do obiektów 

handlowych i usługowych. W pytaniu można było zaznaczyć do trzech odpowiedzi, natomiast 

żaden ankietowany nie wskazał innego rodzaju przedsięwzięcia niż wymienione. 

Tabela 96. Rodzaje przedsięwzięć, które powinny być podejmowane w celu ograniczania negatywnych zjawisk 
środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych na obszarze Centrum 

rodzaj przedsięwzięcia udział w próbie 
zwiększenie liczby mieszkań komunalnych i socjalnych 13% 
poprawa standardu mieszkań (m.in. termomodernizacje budynków, poprawa wyposażenia 
w media) 

12% 

rozbudowa/modernizacja infrastruktury drogowej  23% 
rozbudowa/modernizacja przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, poprawa jakości 
wyposażenia  

16% 

rozbudowa/modernizacja infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej 16% 
zwiększenie dostępu do obiektów handlowych i usługowych  3% 
zagospodarowanie przestrzeni publicznych na parki, skwery, place zabaw itp.  14% 
inne 0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI 

 

2. Wyniki badania — Krakowska-Południe 

Spośród trzynastu zaproponowanych problemów społecznych ankietowani z osiedla 

Krakowska-Południe wszystkie uznali za problemy o wysokim natężeniu. Po 37% ankietowanych 

uznało za wysokie natężenie alkoholizmu i brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych,  

po 28% — niskiego poziomu zaufania w społeczeństwie oraz wandalizmu, natomiast po 26% — 

bezrobocia, ubóstwa i niskiego poziomu uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym 

i kulturalnym. Problemów bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu uczestnictwa 

mieszkańców w życiu społecznym i kulturalnym, niskiego poziomu zaufania w społeczeństwie, 

bezdomności, alkoholizmu, narkomanii, przemocy w rodzinie, wandalizmu oraz braku dostępu 

do nowoczesnej technologii (komputer, Internet) nie dostrzega co najmniej 5% badanych.  

Nikt nie zidentyfikował innych niż wymienione problemów społecznych. 

Tabela 97. Ocena natężenia poszczególnych problemów społecznych na obszarze osiedla Krakowska-Południe 

lp. problem 
nie 

występuje 
niskie średnie wysokie 

1. bezrobocie 5% 26% 42% 26% 
2. ubóstwo 5% 21% 47% 26% 
3. przestępczość 5% 32% 42% 21% 

4. 
niski poziom uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym 

i kulturalnym 
5% 42% 26% 26% 

5. niski poziom zaufania w społeczeństwie 6% 22% 44% 28% 
6. bezdomność 22% 44% 17% 17% 
7. alkoholizm 5% 26% 32% 37% 
8. narkomania 11% 44% 28% 17% 
9. przemoc w rodzinie 11% 28% 39% 22% 
10. problemy opiekuńczo-wychowawcze 0% 39% 44% 17% 
11. brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych 0% 32% 32% 37% 
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12. wandalizm 11% 33% 28% 28% 
13. brak dostępu do nowoczesnej technologii (komputer, Internet) 16% 32% 32% 21% 
14. inne 0% 0% 0% 0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI 

W pięciostopniowej skali od 0 do 4 najniższe średnie oceny uzyskały warunki do aktywności 

obywatelskiej i działania organizacji pozarządowych (1,33), dostosowanie przestrzeni 

publicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych (1,42), dostępność i jakość usług służby 

zdrowia oraz wsparcie osób bezrobotnych (po 1,68). Aspekty ocenione pozytywnie (powyżej 

środka skali — 2,00) to: dostępność i jakość obiektów usługowo-handlowych (2,58), dostępność 

i jakość usług w zakresie pomocy społecznej (2,42), dostępność i jakość oferty rekreacyjno-

sportowej oraz dostępność i jakość usług edukacyjnych (po 2,11) i dostępność i jakość usług 

opiekuńczych nad małymi dziećmi (2,05). 

Tabela 98. Ocena aspektów życia na obszarze rewitalizacji na skali od 0 do 4, gdzie 0 oznacza ocenę najniższą a 4 
najwyższą na obszarze osiedla Krakowska-Południe 

lp. oceniany aspekt 0 1 2 3 4 średnia 

1. 
dostępność i jakość usług opiekuńczych nad małymi 

dziećmi 
11% 21% 37% 16% 16% 2,05 

2. dostępność i jakość usług edukacyjnych 5% 32% 26% 21% 16% 2,11 
3. dostępność i jakość usług służby zdrowia 16% 37% 16% 26% 5% 1,68 

4. 
dostępność i jakość usług w zakresie pomocy 

społecznej 
0% 21% 37% 21% 21% 2,42 

5. dostępność i jakość oferty kulturalnej 5% 42% 32% 16% 5% 1,74 
6. dostępność i jakość oferty rekreacyjno-sportowej 0% 32% 32% 32% 5% 2,11 
7. dostępność i jakość obiektów usługowo-handlowych 0% 21% 32% 16% 32% 2,58 

8. 
warunki do aktywności obywatelskiej i działania 

organizacji pozarządowych 
28% 28% 33% 6% 6% 1,33 

9. 
estetyka i zagospodarowanie przestrzeni (zieleń 

miejska, mała architektura, ławki) 
12% 29% 35% 18% 6% 1,76 

10. 
dostosowanie przestrzeni publicznych do potrzeb 

osób niepełnosprawnych 
21% 32% 37% 5% 5% 1,42 

11. stan dróg i chodników 6% 22% 44% 22% 6% 2,00 

12. 
stan budynków mieszkalnych, w tym wyposażenie w 

podstawowe media 
6% 29% 47% 0% 18% 1,94 

13. transport publiczny 6% 28% 56% 0% 11% 1,83 
14. warunki do prowadzenia działalności gospodarczej 0% 39% 39% 11% 11% 1,94 
15. wsparcie osób bezrobotnych 11% 26% 53% 5% 5% 1,68 

16. 
stan środowiska naturalnego (np. jakość powietrza, 

wody) 
6% 28% 44% 11% 11% 1,94 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI 

Wśród grup, które powinny być głównymi odbiorcami działań rewitalizacyjnych na obszarze 

przeznaczonym do rewitalizacji ¼ wskazań (po 28%) padło na młodzież, 18% na seniorów, 16% 

na dzieci, a 14% — rodziny z małymi dziećmi. Po 10% na osoby niepełnosprawne oraz osoby 

zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, a 8% odpowiedzi dotyczyło osób 

bezrobotnych. Każdy badany mógł zaznaczyć do trzech odpowiedzi. 

Tabela 99. Grupy, które powinny być głównymi odbiorcami działań rewitalizacyjnych na obszarze osiedla Krakowska-
Południe 

grupa odbiorców udział odpowiedzi 
rodziny z małymi dziećmi 14% 

dzieci 16% 
młodzież 25% 
seniorzy 18% 
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osoby niepełnosprawne 10% 
osoby bezrobotne 8% 

osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym 10% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI 

Za największe atuty i potencjały wybranego obszaru do rewitalizacji respondenci uznali 

młodych, pomocnych mieszkańców, tereny zielone i parki oraz chodniki. 

Wśród ankietowanych 47% zawsze może liczyć na pomoc i wsparcie swoich sąsiadów, co jest 

zgodne z wynikami poprzedniego pytania. Blisko 1/3 ankietowanych (32%) utrzymuje 

z sąsiadami relacje na neutralnym poziomie, a 16% ich nie utrzymuje, natomiast 5% nie zna 

swoich sąsiadów. 

Tabela 100. Relacje z sąsiadami na obszarze osiedla Krakowska-Południe 

relacja udział w próbie 
nie znam moich sąsiadów 5% 

nie utrzymuję relacji z moimi sąsiadami 16% 
moje relacje są na neutralnym poziomie 32% 

zawsze mogę liczyć na pomoc i wsparcie moich sąsiadów 47% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI 

Większość respondentów (79%) wykazała zainteresowanie włączeniem się w działania 

podejmowane na rzecz poprawy życia w mieście, niezainteresowanych było 21% 

ankietowanych. 

Tabela 101. Chęć włączenia się w działania podejmowane na rzecz poprawy życia w mieście — Krakowska-Południe 

odpowiedź udział w próbie 
tak 79% 
nie 21% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI 

Największa grupa ankietowanych (32%) rzadko uczestniczy w wydarzeniach i imprezach 

kulturalnych organizowanych w gminie. 26% osób uczestniczy często, a po 21% — bardzo 

często albo nigdy. 

 

Tabela 102. Uczestnictwo w wydarzeniach, imprezach kulturalnych organizowanych w gminie — Krakowska-Południe 

częstość uczestnictwa udział w próbie 
bardzo często 21% 
często 26% 
rzadko 32% 
nie uczestniczę w tego typu wydarzeniach/imprezach 21% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI 

 

Najczęściej wskazywanymi rodzajami przedsięwzięć, które powinny być podejmowane w celu 

ograniczania negatywnych zjawisk społecznych i gospodarczych na obszarze osiedla 

Krakowska-Południe były: organizacja większej liczby wydarzeń o charakterze kulturalnym, 

rekreacyjnym dla mieszkańców oraz poprawa dostępu do usług dla osób starszych i dla osób 

niepełnosprawnych (po 20%). Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa (rozbudowa monitoringu, 
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większa liczba partoli policji) i utworzenie miejsca spotkań integrujących mieszkańców zyskały 

po 12% głosów, natomiast projekty ukierunkowywane na wsparcie organizacji pozarządowych 

i podmiotów ekonomii społecznej oraz realizacja programów aktywizacji i integracji, 

programów aktywności lokalnej itp. — po 10%, realizacja projektów szkoleniowo-doradczych, 

utworzenie miejsca spotkań integrujących mieszkańców oraz promocja przedsiębiorczości, 

wsparcie dla osób zakładających działalność gospodarczą — po 6%, a rozbudowa systemu 

ulg i zwolnień dla podmiotów prywatnych generujących miejsca pracy i inwestycje — 4%.  

W pytaniu można było zaznaczyć do trzech odpowiedzi, natomiast żaden ankietowany  

nie wskazał innego rodzaju przedsięwzięcia niż wymienione. 

Tabela 103. Rodzaje przedsięwzięć, które powinny być podejmowane w celu ograniczania negatywnych zjawisk 
społecznych i gospodarczych na obszarze osiedla Krakowska-Południe 

rodzaj przedsięwzięcia udział w próbie 
realizacja projektów szkoleniowo-doradczych 6% 

realizacja programów aktywizacji i integracji, programów aktywności lokalnej itp. 10% 
organizacja większej liczby wydarzeń o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym dla 

mieszkańców 
20% 

utworzenie miejsca spotkań integrujących mieszkańców 12% 
poprawa dostępu do usług dla osób starszych i dla osób niepełnosprawnych 20% 

zwiększenie poziomu bezpieczeństwa (rozbudowa monitoringu, większa liczba partoli policji) 12% 
projekty ukierunkowywane na wsparcie organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii 

społecznej 10% 

rozbudowa systemu ulg i zwolnień dla podmiotów prywatnych generujących miejsca pracy i 
inwestycje 

4% 

promocja przedsiębiorczości, wsparcie dla osób zakładających działalność gospodarczą 6% 
inne 0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI 

W celu ograniczania negatywnych zjawisk środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych 

i technicznych na obszarze osiedla Krakowska-Południe ankietowani sugerowali przede 

wszystkim poprawę standardu mieszkań (m.in. termomodernizacje budynków, poprawa 

wyposażenia w media) (na tę odpowiedź padło 28% wskazań). 24% odpowiedzi  

to rozbudowa/modernizacja infrastruktury drogowej, a 20% —zagospodarowanie przestrzeni 

publicznych na parki, skwery, place zabaw itp. 10% głosów otrzymała 

rozbudowa/modernizacja infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej, a po 6% — 

zwiększenie liczby mieszkań komunalnych i socjalnych, rozbudowa/ modernizacja przedszkoli, 

szkół podstawowych i gimnazjów, poprawa jakości wyposażenia oraz zwiększenie dostępu  

do obiektów handlowych i usługowych. W pytaniu można było zaznaczyć do trzech 

odpowiedzi, natomiast żaden ankietowany nie wskazał innego rodzaju przedsięwzięcia  

niż zaproponowane. 

Tabela 104. Rodzaje przedsięwzięć, które powinny być podejmowane w celu ograniczania negatywnych zjawisk 
środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych na osiedla Krakowska-Południe 

rodzaj przedsięwzięcia 
udział 

w próbie 
zwiększenie liczby mieszkań komunalnych i socjalnych 6% 

poprawa standardu mieszkań (m.in. termomodernizacje budynków, poprawa wyposażenia w 
media) 

28% 

rozbudowa/modernizacja infrastruktury drogowej 24% 



Lokalny Program Rewitalizacji Dębicy na lata 2016 - 2023 

  96 

rozbudowa/modernizacja przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, poprawa jakości 
wyposażenia 

6% 

rozbudowa/modernizacja infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej 10% 
zwiększenie dostępu do obiektów handlowych i usługowych 6% 

zagospodarowanie przestrzeni publicznych na parki, skwery, place zabaw itp. 20% 
inne 0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI 

3. Wyniki badania — Rzeszowska-Południe 

Spośród zaproponowanych problemów społecznych ankietowani z osiedla Rzeszowska-

Południe poza ubóstwem uznali za problemy o wysokim natężeniu — bezrobocie i alkoholizm 

wskazało po 23% ankietowanych. Po 9% badanych nie dostrzega problemów bezdomności 

i braku dostępu do nowoczesnych technologii (komputer i Internet), a po 5% — niskiego 

poziomu zaufania w społeczeństwie, ubóstwa i przestępczości. Nikt nie zidentyfikował innych 

niż wymienione problemów społecznych.  

Tabela 105. Ocena natężenia poszczególnych problemów społecznych na osiedlu Rzeszowska-Południe 

lp. problem 
nie 

występuje 
niskie średnie wysokie 

1. bezrobocie 0% 27% 50% 23% 
2. ubóstwo 5% 27% 68% 0% 
3. przestępczość 5% 50% 32% 14% 

4. 
niski poziom uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym i 

kulturalnym 
0% 26% 58% 16% 

5. niski poziom zaufania w społeczeństwie 5% 62% 29% 5% 
6. bezdomność 9% 55% 23% 14% 
7. alkoholizm 0% 45% 32% 23% 
8. narkomania 0% 59% 27% 14% 
9. przemoc w rodzinie 0% 59% 32% 5% 
10. problemy opiekuńczo-wychowawcze 0% 41% 50% 9% 
11. brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych 0% 45% 41% 14% 
12. wandalizm 0% 41% 41% 14% 
13. brak dostępu do nowoczesnej technologii (komputer, Internet) 9% 41% 41% 9% 
14. inne 0% 0% 0% 0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI 

W pięciostopniowej skali od 0 do 4 najniższe średnie oceny uzyskały jakość dróg i chodników 

(1,33) oraz dostosowanie przestrzeni publicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych (1,36). 

Najwyższe z przyznanych ocen otrzymały dostępność i jakość usług opiekuńczych nad małymi 

dziećmi (2,55) i dostępność i jakość usług edukacyjnych (2,59).  

Tabela 106. Ocena aspektów życia na osiedlu Rzeszowska-Południe na skali od 0 do 4, gdzie 0 oznacza ocenę 
najniższą a 4 najwyższą 

lp. oceniany aspekt 0 1 2 3 4 średnia 

1. 
dostępność i jakość usług opiekuńczych nad małymi 

dziećmi 
0% 18% 23% 45% 14% 2,55 

2. dostępność i jakość usług edukacyjnych 0% 18% 27% 32% 23% 2,59 
3. dostępność i jakość usług służby zdrowia 5% 27% 45% 14% 9% 1,95 

4. 
dostępność i jakość usług w zakresie pomocy 

społecznej 
0% 23% 59% 9% 9% 2,05 

5. dostępność i jakość oferty kulturalnej 9% 23% 41% 18% 9% 1,95 
6. dostępność i jakość oferty rekreacyjno-sportowej 5% 36% 32% 23% 5% 1,86 

7. 
dostępność i jakość obiektów usługowo-

handlowych 
5% 9% 41% 36% 9% 2,36 

8. 
warunki do aktywności obywatelskiej i działania 

organizacji pozarządowych 
5% 38% 43% 5% 10% 1,76 
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9. 
estetyka i zagospodarowanie przestrzeni (zieleń 

miejska, mała architektura, ławki) 
9% 36% 36% 14% 5% 1,68 

10. 
dostosowanie przestrzeni publicznych do potrzeb 

osób niepełnosprawnych 
23% 32% 36% 5% 5% 1,36 

11. stan dróg i chodników 14% 52% 19% 14% 0% 1,33 

12. 
stan budynków mieszkalnych, w tym wyposażenie w 

podstawowe media 
5% 27% 41% 23% 5% 1,95 

13. transport publiczny 0% 27% 41% 23% 9% 2,14 
14. warunki do prowadzenia działalności gospodarczej 5% 23% 64% 9% 0% 1,77 
15. wsparcie osób bezrobotnych 9% 36% 27% 18% 9% 1,82 

16. 
stan środowiska naturalnego (np. jakość powietrza, 

wody) 
9% 27% 41% 18% 5% 1,82 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI 

Wśród grup, które powinny być głównymi odbiorcami działań rewitalizacyjnych na obszarze 

rewitalizacji ponad 18% wskazań padło na młodzież, a 17% na rodziny z małymi dziećmi. 

Po 15% odpowiedzi przypadło seniorom i osobom niepełnosprawnym, 13% — dzieciom, 12% — 

osobom bezrobotnym, a 10% głosów dostały osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym. 

Tabela 107. Grupy, które powinny być głównymi odbiorcami działań rewitalizacyjnych na osiedlu Rzeszowska-
Południe 

grupa odbiorców udział odpowiedzi 
rodziny z małymi dziećmi 17% 

dzieci 13% 
młodzież 18% 
seniorzy 15% 

osoby niepełnosprawne 15% 
osoby bezrobotne 12% 

osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym 10% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI 

Wśród atutów najczęściej wymieniano miejsce — dużo terenów, które można 

zagospodarować, ale także duże zagęszczenie ludzi, a sami mieszkańcy również wymieniani 

byli jako zaleta obszaru. Dodatkowo wskazano niską przestępczość oraz wysoki poziom 

edukacji na poziomie podstawowym i dostępność szkoły, przedszkola i żłobka. Blisko połowa 

ankietowanych (45%) utrzymuje neutralne relacje z sąsiadami 27% nie utrzymuje ich, natomiast 

18% badanych zawsze może liczyć na pomoc i wsparcie ze strony sąsiadów.  

Co 11 ankietowany (9%) nie zna sowich sąsiadów. 

Tabela 108. Relacje z sąsiadami na obszarze na osiedlu Rzeszowska-Południe 

relacja udział w próbie 
nie znam moich sąsiadów 9% 

nie utrzymuję relacji z moimi sąsiadami 27% 
moje relacje są na neutralnym poziomie 45% 

zawsze mogę liczyć na pomoc i wsparcie moich sąsiadów 18% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI 

Respondenci byli podzieleni, jeśli chodzi o chęć włączenia się w działania podejmowane na 

rzecz poprawy życia w miejscu zamieszkania – 81% połowa z nich zadeklarowało gotowość,  

a 19% – nie.  
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Tabela 109. Chęć włączenia się w działania podejmowane na rzecz poprawy życia na osiedlu Rzeszowska-Południe 

odpowiedź udział w próbie 
tak 81% 
nie 19% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI 

Blisko połowa ankietowanych (45%) rzadko uczestniczy w wydarzeniach i imprezach 
kulturalnych organizowanych w gminie tyle samo — często. Po 5% badanych uczestniczy 
bardzo często albo w ogóle 

Tabela 110. Uczestnictwo w wydarzeniach, imprezach kulturalnych organizowanych w gminie — odpowiedzi z osiedla 
Rzeszowska-Południe 

częstość uczestnictwa udział w próbie 
bardzo często 5% 

często 45% 
rzadko 45% 

nie uczestniczę w tego typu wydarzeniach/imprezach 5% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI 

Najczęściej wskazywanym rodzajem przedsięwzięć, które powinny być podejmowane w celu 

ograniczania negatywnych zjawisk społecznych i gospodarczych na osiedlu Rzeszowska-

Południe jest organizacja większej liczby wydarzeń o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym 

dla mieszkańców oraz poprawa dostępu do usług dla osób starszych i dla osób 

niepełnosprawnych (po 21% odpowiedzi). 16% wskazań uzyskało zwiększenie poziomu 

bezpieczeństwa (rozbudowa monitoringu, większa liczba partoli policji), 13% — realizacja 

programów aktywizacji i integracji, programów aktywności lokalnej itp., 10% — realizacja 

projektów szkoleniowo-doradczych, a 8% — utworzenie miejsca spotkań integrujących 

mieszkańców. Po 6% odpowiedzi zyskały: projekty ukierunkowywane na wsparcie organizacji 

pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej oraz utworzenie miejsca spotkań 

integrujących mieszkańców i promocja przedsiębiorczości, wsparcie dla osób zakładających 

działalność gospodarczą. Nikt nie wybrał odpowiedzi rozbudowa systemu ulg i zwolnień dla 

podmiotów prywatnych generujących miejsca pracy i inwestycje. W pytaniu można było 

zaznaczyć do trzech odpowiedzi, natomiast żaden ankietowany nie wskazał innego rodzaju 

przedsięwzięcia niż wymienione. 

Tabela 111. Rodzaje przedsięwzięć, które powinny być podejmowane w celu ograniczania negatywnych zjawisk 
społecznych i gospodarczych na osiedlu Rzeszowska-Południe 

rodzaj przedsięwzięcia 
udział 

w próbie 
realizacja projektów szkoleniowo-doradczych 10% 

realizacja programów aktywizacji i integracji, programów aktywności lokalnej itp. 13% 
organizacja większej liczby wydarzeń o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym dla 

mieszkańców 
21% 

utworzenie miejsca spotkań integrujących mieszkańców 8% 
poprawa dostępu do usług dla osób starszych i dla osób niepełnosprawnych 21% 

zwiększenie poziomu bezpieczeństwa (rozbudowa monitoringu, większa liczba partoli policji) 16% 
projekty ukierunkowywane na wsparcie organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii 

społecznej 
6% 

rozbudowa systemu ulg i zwolnień dla podmiotów prywatnych generujących miejsca pracy i 
inwestycje 

0% 

promocja przedsiębiorczości, wsparcie dla osób zakładających działalność gospodarczą 6% 
inne 0% 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI 

W celu ograniczania negatywnych zjawisk środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych 

i technicznych na osiedlu Rzeszowska-Południe ankietowani sugerowali przede wszystkim 

rozbudowę/modernizację infrastruktury drogowej oraz zagospodarowanie przestrzeni 

publicznych na parki, skwery, place zabaw itp. (po 21% odpowiedzi). 16% wskazań uzyskała 

rozbudowa/modernizacja przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, poprawa jakości 

wyposażenia. Po 13% — zwiększenie liczby mieszkań komunalnych i socjalnych oraz 

rozbudowa/modernizacja infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej, 10% — poprawa 

standardu mieszkań (m.in. termomodernizacje budynków, poprawa wyposażenia w media), 

5% — zwiększenie dostępu do obiektów handlowych i usługowych. W pytaniu można było 

zaznaczyć do trzech odpowiedzi, natomiast żaden ankietowany nie wskazał innego rodzaju 

przedsięwzięcia niż wymienione. 

Tabela 112. Rodzaje przedsięwzięć, które powinny być podejmowane w celu ograniczania negatywnych zjawisk 
środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych na osiedlu Rzeszowska-Południe 

rodzaj przedsięwzięcia udział w próbie 
zwiększenie liczby mieszkań komunalnych i socjalnych 13% 

poprawa standardu mieszkań (m.in. termomodernizacje budynków, poprawa wyposażenia 
w media) 

10% 

rozbudowa/modernizacja infrastruktury drogowej 21% 
rozbudowa/modernizacja przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, poprawa jakości 

wyposażenia 
16% 

rozbudowa/modernizacja infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej 13% 
zwiększenie dostępu do obiektów handlowych i usługowych 5% 

zagospodarowanie przestrzeni publicznych na parki, skwery, place zabaw itp. 21% 
inne 0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI 

4. Wyniki badania — osiedle Kępa-Wolica (ul. Kwiatkowskiego) 

Spośród zaproponowanych problemów społecznych ankietowani z osiedla Kępa-Wolica 

wszystkie uznali za problemy o wysokim natężeniu. 60% z nich uznaje alkoholizm za częsty 

problem, 50% — wandalizm, a 46% — narkomanię. Tylko co do występowania bezrobocia, 

niskiego poziomu zaufania w społeczeństwie, niskiego poziomu uczestnictwa w życiu 

społecznym i kulturalnym są zgodni że problem nie występuje. Nikt nie zidentyfikował innych 

niż wymienione problemów społecznych.  

Tabela 113. Ocena natężenia poszczególnych problemów społecznych na osiedlu Kępa-Wolica 

lp. problem 
nie 

występuje 
niskie średnie wysokie 

1. bezrobocie 0% 36% 50% 14% 
2. ubóstwo 7% 43% 36% 14% 
3. przestępczość 21% 36% 29% 14% 

4. 
niski poziom uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym i 

kulturalnym 
0% 43% 21% 36% 

5. niski poziom zaufania w społeczeństwie 0% 36% 36% 29% 
6. bezdomność 15% 46% 31% 8% 
7. alkoholizm 7% 7% 21% 64% 
8. narkomania 8% 23% 23% 46% 
9. przemoc w rodzinie 21% 50% 14% 14% 
10. problemy opiekuńczo-wychowawcze 7% 50% 29% 14% 
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11. brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych 14% 36% 29% 21% 
12. wandalizm 7% 21% 21% 50% 
13. brak dostępu do nowoczesnej technologii (komputer, Internet) 43% 21% 21% 14% 
14. inne 0% 0% 0% 0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI 

W pięciostopniowej skali od 0 do 4 najwyższą średnią ocenę (2,50) uzyskały dostępność i jakość 

usług edukacyjnych oraz dostępność i jakość oferty rekreacyjno-sportowej. Najniżej oceniono 

wsparcie osób bezrobotnych oraz stan środowiska naturalnego (np. jakość powietrza, wody) 

(po 1,29). 

Tabela 114. Ocena aspektów życia na osiedlu Kępa-Wolica na skali od 0 do 4, gdzie 0 oznacza ocenę najniższą 
a 4 najwyższą 

lp. oceniany aspekt 0 1 2 3 4 średnia 

1. 
dostępność i jakość usług opiekuńczych nad małymi 

dziećmi 
0% 29% 29% 36% 7% 2,21 

2. dostępność i jakość usług edukacyjnych 7% 0% 36% 50% 7% 2,50 
3. dostępność i jakość usług służby zdrowia 29% 14% 43% 7% 7% 1,50 

4. 
dostępność i jakość usług w zakresie pomocy 

społecznej 
0% 15% 62% 23% 0% 2,08 

5. dostępność i jakość oferty kulturalnej 0% 21% 36% 29% 14% 2,36 
6. dostępność i jakość oferty rekreacyjno-sportowej 0% 14% 43% 21% 21% 2,50 
7. dostępność i jakość obiektów usługowo-handlowych 0% 14% 50% 36% 0% 2,21 

8. 
warunki do aktywności obywatelskiej i działania 

organizacji pozarządowych 
14% 21% 29% 29% 7% 1,93 

9. 
estetyka i zagospodarowanie przestrzeni (zieleń 

miejska, mała architektura, ławki) 
14% 29% 21% 36% 0% 1,79 

10. 
dostosowanie przestrzeni publicznych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych 
7% 36% 36% 21% 0% 1,71 

11. stan dróg i chodników 21% 14% 29% 21% 14% 1,93 

12. 
stan budynków mieszkalnych, w tym wyposażenie w 

podstawowe media 
14% 14% 71% 0% 0% 1,57 

13. transport publiczny 15% 31% 38% 15% 0% 1,54 
14. warunki do prowadzenia działalności gospodarczej 14% 50% 29% 0% 7% 1,36 
15. wsparcie osób bezrobotnych 21% 43% 29% 0% 7% 1,29 

16. 
stan środowiska naturalnego (np. jakość powietrza, 

wody) 
21% 36% 36% 7% 0% 1,29 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI 

Jako grupy, które powinny być głównymi odbiorcami działań rewitalizacyjnych na obszarze 

rewitalizacji respondenci wskazali głownie młodzież (23% wskazań), na rodziny z małymi 

dziećmi i osoby bezrobotne padło po 16% odpowiedzi, na dzieci, seniorów i osoby 

niepełnosprawne — po 13%, a na osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym — 

6%. Każdy badany mógł zaznaczyć do trzech odpowiedzi. 

Tabela 115. Grupy, które powinny być głównymi odbiorcami działań rewitalizacyjnych na osiedlu Kępa-Wolica 

grupa odbiorców udział odpowiedzi 
rodziny z małymi dziećmi 16% 

dzieci 13% 
młodzież 23% 
seniorzy 13% 

osoby niepełnosprawne 13% 
osoby bezrobotne 16% 

osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym 6% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI 
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Za największy atut i potencjał wybranego obszaru rewitalizacji respondenci uznali zieleń. 

Blisko połowa ankietowanych (43%) pozostaje z sąsiadami w neutralnych relacjach, a 36% 

badanych zawsze może liczyć na pomoc i wsparcie swoich sąsiadów. Co siódmy respondent 

wskazał, że nie zna sąsiadów (14%), a 7% nie utrzymuje relacji z sąsiadami. 

Tabela 116. Relacje z sąsiadami na osiedlu Kępa-Wolica 

relacja udział w próbie 
nie znam moich sąsiadów 14% 

nie utrzymuję relacji z moimi sąsiadami 7% 
moje relacje są na neutralnym poziomie 43% 

zawsze mogę liczyć na pomoc i wsparcie moich sąsiadów 36% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI 

Respondenci byli podzieleni, jeśli chodzi o chęć włączenia się w działania podejmowane na 

rzecz poprawy życia w miejscu zamieszkania — większość z nich (71%) była zainteresowana, 

ale blisko 1/3 (29%) — nie. 

Tabela 117. Chęć włączenia się w działania podejmowane na rzecz poprawy życia na osiedlu Kępa-Wolica 

odpowiedź udział w próbie 
tak 71% 
nie 29% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI 

Prawie połowa ankietowanych często uczestniczy w wydarzeniach i imprezach kulturalnych 

organizowanych w gminie. Niespełna 1/3 (29%) rzadko korzysta z oferty kulturalnej gminy w tym 

względzie, 21% — w ogóle, a 7% — bardzo często. 

Tabela 118. Uczestnictwo w wydarzeniach, imprezach kulturalnych organizowanych w gminie — odpowiedzi z osiedla 
Kępa-Wolica 

częstość uczestnictwa udział w próbie 
bardzo często 7% 

często 43% 
rzadko 29% 

nie uczestniczę w tego typu wydarzeniach/imprezach 21% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI 

Najczęściej wskazywanymi rodzajami przedsięwzięć, które powinny być podejmowane w celu 

ograniczania negatywnych zjawisk społecznych i gospodarczych na obszarze osiedla Kępa-

Wolica były: promocja przedsiębiorczości, wsparcie dla osób zakładających działalność 

gospodarczą (17% odpowiedzi) oraz organizacja większej liczby wydarzeń o charakterze 

kulturalnym, rekreacyjnym dla mieszkańców i utworzenie miejsca spotkań integrujących 

mieszkańców (po 15%). Poprawa dostępu do usług dla osób starszych i dla osób 

niepełnosprawnych zyskały 12% głosów, rozbudowa systemu ulg i zwolnień dla podmiotów 

prywatnych generujących miejsca pracy i inwestycje – 10% wskazań, realizacja projektów 

szkoleniowo-doradczych, realizacja programów aktywizacji i integracji, programów 

aktywności lokalnej itp. oraz promocja przedsiębiorczości, wsparcie dla osób zakładających 

działalność gospodarczą po 7%. Nikt nie wybrał odpowiedzi poprawa dostępu do usług dla 
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osób starszych i dla osób niepełnosprawnych. W pytaniu można było zaznaczyć do trzech 

odpowiedzi, natomiast żaden ankietowany nie wskazał innego rodzaju przedsięwzięcia  

niż wymienione. 

Tabela 119. Rodzaje przedsięwzięć, które powinny być podejmowane w celu ograniczania negatywnych zjawisk 
społecznych i gospodarczych na obszarze osiedla Kępa-Wolica 

rodzaj przedsięwzięcia 
udział 

w próbie 
realizacja projektów szkoleniowo-doradczych 10% 

realizacja programów aktywizacji i integracji, programów aktywności lokalnej itp. 2% 
organizacja większej liczby wydarzeń o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym dla 

mieszkańców 
15% 

utworzenie miejsca spotkań integrujących mieszkańców 15% 
poprawa dostępu do usług dla osób starszych i dla osób niepełnosprawnych 12% 

zwiększenie poziomu bezpieczeństwa (rozbudowa monitoringu, większa liczba partoli policji) 10% 
projekty ukierunkowywane na wsparcie organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii 

społecznej 
7% 

rozbudowa systemu ulg i zwolnień dla podmiotów prywatnych generujących miejsca pracy i 
inwestycje 

12% 

promocja przedsiębiorczości, wsparcie dla osób zakładających działalność gospodarczą 17% 
inne 0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI 

W celu ograniczania negatywnych zjawisk środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych 

i technicznych na osiedlu Kępa-Wolica ankietowani sugerowali przede wszystkim 

zagospodarowanie przestrzeni publicznych na parki, skwery, place zabaw itp.  

(na tę odpowiedź padło 20% wskazań). Po 17% głosów otrzymały zwiększenie liczby mieszkań 

komunalnych i socjalnych, rozbudowa/modernizacja infrastruktury drogowej 

i rozbudowa/modernizacja infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej, 15% — poprawa 

standardu mieszkań (m.in. termomodernizacje budynków, poprawa wyposażenia w media), 

12% — rozbudowa/modernizacja infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej, 10% — 

zwiększenie dostępu do obiektów handlowych i usługowych, 7% — zwiększenie liczby mieszkań 

komunalnych i socjalnych, natomiast 5% — rozbudowa/modernizacja przedszkoli, szkół 

podstawowych i gimnazjów, poprawa jakości wyposażenia. W pytaniu można było zaznaczyć 

do trzech odpowiedzi, natomiast żaden ankietowany nie wskazał innego rodzaju 

przedsięwzięcia niż wymienione. 

Tabela 120. Rodzaje przedsięwzięć, które powinny być podejmowane w celu ograniczania negatywnych zjawisk 
środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych na osiedlu Kępa-Wolica 

rodzaj przedsięwzięcia 
udział 

w próbie 
zwiększenie liczby mieszkań komunalnych i socjalnych 17% 

poprawa standardu mieszkań (m.in. termomodernizacje budynków, poprawa wyposażenia w 
media) 

15% 

rozbudowa/modernizacja infrastruktury drogowej 17% 
rozbudowa/modernizacja przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, poprawa jakości 

wyposażenia 
5% 

rozbudowa/modernizacja infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej 17% 
zwiększenie dostępu do obiektów handlowych i usługowych 10% 

zagospodarowanie przestrzeni publicznych na parki, skwery, place zabaw itp. 20% 
inne 0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI  
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POTENCJAŁ OBSZARU  

 

Szczegółowa diagnoza wykazała, że obszar zdegradowany dotknięty jest wieloma 

problemami, które w dużym stopniu wpływają na obniżenie jakości życia jego mieszkańców,  

a także determinują przeciętną atrakcyjność turystyczną, osiedleńczą i gospodarczą całej 

Dębicy. 

Wymienić należy tutaj: 

 istotne nasilenie oraz koncentracja zjawisk wpływających na ubóstwo oraz biedę,  

 zły stan i postępująca dewastacja tkanki  miejskiej, 

 relatywnie niska funkcjonalność przestrzeni publicznej i zatracenie przez nią funkcji  

symbolicznych, integracyjnych czy też turystycznych.  

Przeprowadzone analizy i badania ujawniają, że degradacja omawianego obszaru LPR, 

przejawiającą się w jakości życia mieszkańców (wykluczenie społeczne i marginalizacja), 

a także w kondycji technicznej i przestrzenno -funkcjonalnej, determinuje negatywne zjawiska 

na terenie sąsiadującym i na obszarze całego Miasta. Przeprowadzona diagnoza oraz 

badanie społeczne uzasadnia konieczność objęcia programem rewitalizacji całości 

zdegradowanego terenu poddanego analizie, tym samym wyznaczony obszar LPR stanowi 

obszar rewitalizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta na lata 2016-2023. 

Wykorzystanie istniejącego potencjału, którym dysponuje wskazany obszar LPR może wpływać 

na skuteczność jego przeobrażenia. 

Wskazany obszar LPR stanowi ścisłe centrum Miasta, które oprócz charakteru turystycznego 

pełni funkcję mieszkaniowo-handlowo-usługową. 

Pomimo częściowej degradacji obszar stanowi rdzeń całego miasta i posiada adekwatny 

potencjał niezbędny do ożywienia terenu. Potencjał stanowi m.in.: korzystne położenie 

geograficzne, dobrze skomunikowanie z regionem, dzięki rozwiniętej sieci dróg, obecność 

infrastruktury edukacyjnej, kulturalnej, sportowej, wysoki poziom podstawowych usług 

publicznych, zaangażowanie mieszkańców w życie Miasta.  
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WIZJA OBSZARU REWITALIZACJI 

 

Materializacja działań wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji przyczyni się w sposób 

kompleksowy do wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdiagnozowanych jako 

zdegradowane. Planowane działania zdeterminują korzystne przeobrażenia na rzecz lokalnej 

społeczności, przestrzeni i gospodarki.  

Wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji przedstawia się następująco12: 

 

 

 

 

 

 

Misją rewitalizacji jest: zapewnienie wszystkim dotychczasowym i przyszłym mieszkańcom 

równych szans rozwoju intelektualnego, kulturalnego i fizycznego. Zostanie to osiągnięte 

poprzez stworzenie warunków do edukacji, pracy, rekreacji i działalności społeczno-kulturalnej 

w odnowionej, zielonej przestrzeni oraz renowację infrastruktury budynków publicznych, 

mieszkalnych i transportu. 

Po przeprowadzeniu procesów rewitalizacyjnych miasto Dębica jest miejscem, które dzięki 

walorom estetycznym przestrzeni publicznych przyciąga do siebie ludzi. Harmonijny rozwój 

zapewnia ożywienie w życiu społecznym, gospodarczym, środowiskowym i przestrzennym. Ład 

przestrzenny oraz zagospodarowanie zieleni miejskiej umożliwiają aktywny wypoczynek. Wzrost 

poziomu społecznej aktywności, integracji oraz poczucia przynależności do miejsca 

zamieszkania determinuje zaangażowanie mieszkańców w realizację projektów służących 

poprawie jakości życia. Wielotorowa rewitalizacja przestrzeni miejskiej oraz działania skutkujące 

ograniczeniem bezrobocia i towarzyszącego mu ubóstwa podnoszą poziom życia 

mieszkańców.  

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury technicznej implikuje wzrost atrakcyjności osadniczej 

i inwestycyjnej na terenie obszaru rewitalizacji. Ożywienie gospodarcze rewitalizowanych 

obszarów staje się możliwe dzięki modernizacji i rozbudowie infrastruktury technicznej. 

Rewitalizacja sektora budynków mieszkaniowych determinuje ograniczenia zużycia energii 

cieplnej, warunkując jednocześnie redukcję emisji gazów cieplarnianych.  

 
12 Realizacja wizji, uzależniona jest od realizacji celów, zatem aby zrealizować cele, należy podjąć odpowiednie działania. Powiązanie działań z celami 
głównymi , które pozwolą na realizację wizji, zawiera matryca logiczna 

Rosnąca społeczność mieszkańców obszaru rewitalizacji realizuje się zawodowo w obranych na wczesnych 

etapach edukacji (w bogato wyposażonych i dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych 

placówkach) ścieżkach kariery, aktywnie działa na rzecz swojej „małej ojczyzny” poprzez przedsięwzięcia 

społeczne i kulturalne oraz międzypokoleniowe. W estetycznej, uporządkowanej przestrzeni miejskiej jest miejsce 

na efektywny, multimodalny transport publiczny z nowoczesnym taborem, wśród zieleni sprzyjającej rekreacji, 

nowe wyposażone w infrastrukturę osiedla, parkingi i place zabaw, a mieszkańcy czują się bezpiecznie. Rynek jest 

strefą bez ruchu kołowego, tętniącą życiem, również w nocy dzięki mieszkańcom i turystom. 
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Zaprezentowana wizja obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji pozwoli zrealizować cele 

strategiczne i kierunki działań opisane w niniejszym dokumencie. 

 

CELE REWITALIZACJI I KIERUNKI DZIAŁAŃ 

 

W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Dębica na lata 2016-2023 wyznaczone 

zostały cele oraz kierunki działania sformułowane na podstawie zidentyfikowanych 

problemów i potrzeb, które w perspektywie kolejnych lat umożliwią ograniczenie lub eliminację 

negatywnych zjawisk. 

Cele rewitalizacji oraz odpowiadające zidentyfikowanym potrzebom rewitalizacyjnym kierunki 

działań określono na podstawie przeprowadzonej diagnozy poszerzonej o doświadczenie 

i wiedzę specjalistyczną oraz wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych. Tym samym 

są komplementarne z występującymi na obszarze miasta Dębica problemami. 

Cele strategiczne odnoszące się do obszaru rewitalizacji: 

 

 

Wysokiej jakości 
warunki życia 

mieszkańców w 
spójnie 

zagospodarowanej 
i dostępnej przestrzeni 

publicznej

Wysoki poziom 
atrakcyjności 
gospodarczej

Wysoki poziom 
integracji 
i rozwoju 

społeczności 
lokalnej
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Poniższa tabela zawiera poszczególne cele strategiczne oraz odpowiadające im cele operacyjne wraz z kierunkami działań. Poszczególne kierunki 

działań mają swoje odzwierciedlenie w liście przedsięwzięć podstawowych oraz dodatkowych. 

Tabela 121. Cele strategiczne oraz kierunki działań 

Sfera społeczna 

Cel strategiczny Cel operacyjny Kierunki działań 

1. Wysoki poziom integracji 
i rozwoju społeczności lokalnej 

1.1. Zmniejszenie stopnia wykluczenia 
społecznego 

 Utworzenie spółdzielni socjalnej 
 Wprowadzenie programów przeciwdziałania bezdomności (mieszkania treningowe, 

programy społeczne) 
 Wzrost dostępności do bezpłatnych porad prawnych oraz terapeutycznych 
 Realizacja programów aktywizacji zawodowej i społecznej 

1.2. Zapewnione warunki do rozwoju 
społecznego, osobistego i zawodowego 

 Przygotowanie i wdrożenie szerokiej, dostosowanej do różnych grup społecznych oferty 
kulturalnej i spędzania czasu wolnego 

 Tworzenie i wdrażanie programów oraz udostępnianie miejsc do integracji 
międzypokoleniowej mieszkańców 

 Poszerzenie oferty zajęć dodatkowych w szkołach, w tym nauczania języków obcych 
oraz przygotowujących do egzaminów końcowych lub poszerzających horyzonty 
myślowe młodzieży 

 Tworzenie ścieżek edukacyjnych i tras tematycznych w przestrzeni miejskiej 
 Wspierania działania lokalnych liderów oraz organizacji pozarządowych 
 Wspieranie i tworzenie warunków do wprowadzania lokalnych inicjatyw społecznych 
 Organizacja wydarzeń przyczyniających się do budowania więzi społecznych i 

tożsamości lokalnej 
1.3. Poprawa poziomu bezpieczeństwa 

mieszkańców 
 Rozwój sieci monitoringu wizyjnego 
 Poprawa współdziałania różnych służb miejskich 

1.4. Poprawa dostępu do usług opiekuńczych 
i zdrowotnych 

 Zwiększenie dostępu do całodziennej opieki dla osób starszych oraz niepełnosprawnych 
 Poprawa dostępności do specjalistycznych usług zdrowotnych wysokiej jakości 
 Zwiększanie dostępu do usług opiekuńczych dla dzieci (w tym do lat 3) 

 1.5. Budowanie świadomości ekologicznej 
wśród dzieci 

 Spotkania z przedstawicielami Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami z Paszczyny 
 Stworzenie komiksu, opowiadania o tematyce ekologicznej- wśród uczniów szkół 

podstawowych 
 Organizacja spektakli teatralnych o tematyce ekologicznej 

i ochronie środowiska-wśród uczniów szkół podstawowych. 

 
1.6. Poprawa jakości środowiska naturalnego 

Sfera gospodarcza 

Cel strategiczny Cel operacyjny Kierunki działań 

2. Wysoki poziom atrakcyjności 
gospodarczej 

2.1. Wysoki poziom przedsiębiorczości 

mieszkańców 

 Tworzenie warunków do zakładania i rozwoju przedsiębiorstw, szczególnie opartych na 
innowacyjnych pomysłach i wykorzystujących nowoczesne technologie 

 Wzrost dostępności do poradnictwa i preferencyjnych usług dla przedsiębiorców 
 Tworzenie młodzieżowych klubów przedsiębiorczości, edukacyjnych programów 

przedsiębiorczości, wsparcie działania animatorów przedsiębiorczości 
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 Wspieranie kooperacji i nawiązywania międzynarodowych kontaktów lokalnych 
przedsiębiorców 

2.2. Atrakcyjny rynek pracy  Udostępnianie i przygotowanie miejsc pod inwestycje 
 Rozwój współpracy i tworzenie programów aktywizujących młodzież na rynku pracy 

2.3. Poprawa dostępności do usług lokalnych 
 Wyznaczenie sfer z preferencyjnymi warunkami dla podmiotów świadczących usługi 

rzemieślnicze, kulturalne, edukacyjne oraz społeczne dla mieszkańców 
 Utworzenie centrum usług lokalnych oraz sąsiedzkich 

Sfera Przestrzenno-funkcjonalno-techniczna 

Cel strategiczny Cel operacyjny Kierunki działań 

3. Wysokiej jakości warunki życia 
mieszkańców w spójnie 

zagospodarowanej i dostępnej 
przestrzeni publicznej 

3.1. Wysoki stopień użyteczności, estetyki 
i zagospodarowania przestrzeni 
publicznych 

 Renowacja istniejących i zagospodarowanie nieurządzonych terenów zielonych 
z przeznaczeniem na cele społeczne 

 Tworzenie nowych miejsc spotkań i rekreacji dostosowanych do potrzeb różnych grup 
wiekowych mieszkańców 

 Tworzenie miejsc spotkań i rekreacji przy czynnym udziale młodzieży dających możliwość 
rozwoju ich pasji i zainteresowań 

 Systematyczne zwiększanie liczby obiektów małej architektury w przestrzeni publicznej 
 Zwiększanie estetyki i spójności architektonicznej przestrzeni publicznych 
 Uporządkowanie reklam, banerów, budynków niszczejących w przestrzeni publicznej 
 Wprowadzanie zieleni miejskiej w przestrzeniach publicznych 
 Poprawa systemu identyfikacji przestrzennej 
 Tworzenie stref wolnych od ruchu samochodowego 

3.2. Poprawa dostępu do obiektów 
użyteczności publicznej 

 Wykonanie niezbędnych remontów, prac termomodernizacyjnych, zwiększenie 
wykorzystanie OZE w obiektach społecznych, kulturalnych, dziedzictwa kulturowego 
edukacyjno-oświatowych oraz sportowo-rekreacyjnych 

 Zwiększenie wyposażenia obiektów społecznych, kulturalnych, dziedzictwa kulturowego 
edukacyjno-oświatowych oraz sportowo-rekreacyjnych 

 Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej i dziedzictwa 
kulturowego 

3.3. Zwiększenie dostępności komunikacyjnej 

 Rozwój sieci komunikacji publicznej (połączenia i dostępność do przystanków) 
 Likwidacja barier architektonicznych i poprawa stanu infrastruktury drogowej i 

chodnikowej 
 Tworzenie nowych miejsc parkingowych 
 Utworzenie wypożyczalni rowerów miejskich 
 Rozbudowa ścieżek rowerowych 
 Tworzenie funkcjonalnych punktów przesiadkowych 

3.4. Poprawa warunków mieszkalnych 

 Zwiększenie efektywności energetycznej oraz wykorzystania poziomu OZE w budynkach 
mieszkalnych 

 Systematyczne prowadzenie prac remontowo-modernizacyjnych w tkance 
mieszkaniowej 

 Prowadzenie stałego monitoringu powietrza 
 Zwiększenie ładu i powierzchni terenów zieleni miejskiej  

w przestrzeniach międzyblokowych 

Źródło: opracowanie własne.
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ANALIZA SWOT OBSZARU REWITALIZACJI 

Analiza SWOT jest techniką analityczną polegająca na identyfikacji czterech czynników 

strategicznych. Analiza pozwala określić mocne, słabe strony prowadzonych działań oraz ich 

szans i zagrożeń. Przeprowadzając taką analizę, należy postawić diagnozę związaną ze 

wszystkim elementami, które mogą mieć wpływ na każdy z czterech badanych obszarów.  

Ze względu na występujące duże podobieństwa na obszarach rewitalizacji, potencjały jak  

i zagrożenia oraz analiza SWOT została opracowana i przygotowana do całego obszaru 

rewitalizacji. Obszar rewitalizacji cechuje jednolitość, co pokazuje zestaw problemów 

występujących na obszarze rewitalizacji. Analiza SWOT została opracowana  

i przygotowana w efekcie do całego obszaru rewitalizacji. 

Tabela 122. Analiza SWOT obszaru rewitalizacji 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

Główny węzeł komunikacyjny miasta 
Koncentracja negatywnych zjawisk społecznych 

(bezrobocie, ubóstwo, przemoc w rodzinie). 

Centralne położenie w mieście 
Relatywnie wyższy wskaźnik osób korzystających  

z MOPS. 
Lokalizacja instytucji publicznych Niewystarczająca opieka nad osobami starszymi 

Wysoki poziom aktywności organizacji 
pozarządowych 

Brak oferty aktywizującej osoby starsze. 
Brak oferty spędzania czasu wolnego dla osób 

młodych. 

Tereny wypoczynku i rekreacji 
Zły stan techniczny budynków mieszkalnych często 
będący efektem niekorzystnej struktury wiekowej 

zasobu mieszkaniowego. 

Bliskość osiedli z dużą gęstością zaludnienia 
Niewystarczająco rozwinięta infrastruktura 

wypoczynkowo-rekreacyjna. 

Bogaty program imprez kulturalno – rozrywkowych 
oraz edukacyjnych realizowanych na obszarze 

rewitalizacji. 

Występowanie zjawiska dewastacji przestrzeni 
publicznej. 

Zabudowa sprzed 1989 roku - niska efektywność 
energetyczna budynków 

Centrum edukacyjne Niski poziom dochodów mieszkańców. 
Centrum kulturalne Niska mobilność zawodowa mieszkańców. 

Zapotrzebowanie na nową  
przestrzeń publiczną 

Brak ścieżek rowerowych (komunikacyjnych 
i rekreacyjnych) wynikiem braku polityki rozwoju 

komunikacji rowerowej. 
Mała liczba miejsc parkingowych. 

Mała liczba zabytków 

SZANSE ZAGROŻENIA 

Dostępność środków finansowych (w tym unijnych) 
na działania rewitalizacyjne. 

Ograniczone środki finansowe na działania 
rewitalizacyjne. 

Wzrost dochodów własnych miasta. 
Sytuacja własnościowa poszczególnych obiektów 

i terenów( nieuregulowana) 
Wykorzystanie potencjału osób wykształconych. Zmienność prawa dotyczącego rewitalizacji. 

Wykorzystanie wiedzy i doświadczenia osób 
starszych. 

Niewystarczające tempo rozwoju gospodarczego 
miasta i regionu. 

Wykorzystanie potencjału organizacji 
pozarządowych. 

Postępujący proces depopulacji (związany 
z odpływem ludzi młodych oraz negatywnym 

trendem przyrostu naturalnego). 

Wykorzystanie kreatywności i pomysłowości 
mieszkańców. 

Obciążanie władz samorządowych kolejnymi 
zadaniami, za którymi nie idzie odpowiednie 

wsparcie finansowe. 
Ożywienie gospodarcze obszarów rewitalizacji 

poprzez wykorzystanie rozwiązań zachęcających 
do najmu lokali użytkowych. 

Brak umiejętności porozumienia się różnych 
środowisk na rzecz wspólnych inicjatyw. 

Aktywnie działający CIS oraz KIS 
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POWIĄZANIE Z INNYMI DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI 

 

Jednym z ważniejszych narzędzi wprowadzania zmian na obszarze miasta Dębica jest Lokalny 

Program Rewitalizacji Miasta Dębica na lata 2009 - 2013 . Został on opracowany w powiązaniu 

z istniejącymi już dokumentami strategicznymi obowiązującymi w gminie Dębica. Analizie 

poddano następujące dokumenty: 

 Studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta Dębica z 2010 roku 

z naniesionymi poprawkami w 2015 roku, 

 Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Dębica, 

 Strategia Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego, 

 Strategia Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020, 

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego, 

 Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, 

 Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020, 

 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, 

 Krajowa Polityka Miejska 2023. 

Cele główne Lokalnego Programu Rewitalizacji zostały powiązane z celami zawartych 

w innych dokumentach na zasadzie podobieństwa i zbieżności zapewniając tym samym 

kompleksową i zharmonizowaną rewitalizację miasta. 

Cel strategiczny 1: Wysoki poziom integracji i rozwoju społeczności lokalnej. Został  

on powiązany z celami zawartymi w dokumentach: Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Dębica, Miejska Strategia Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Miasta Dębica, Strategia Dębicko-Ropczyckiego Obszaru 

Funkcjonalnego, Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego, Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa Podkarpackiego, Polska 2030 Trzecia fala nowoczesności 

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju  

do roku 2020, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary 

Wiejskie, Krajowa Polityka Miejska 2023. Istota celów zawartych w wymienionych dokumentach 

dotyczy zmniejszania stopnia wykluczenia społecznego, zapewnionych warunków do rozwoju 

społecznego, osobistego i zawodowego, poprawy poziomu bezpieczeństwa mieszkańców, 

poprawy dostępności do usług opiekuńczych i zdrowotnych, budowania świadomości 

ekologicznej wśród dzieci oraz poprawa jakości środowiska naturalnego. Wskazane 

dokumenty powiązane są z założeniami celu strategicznego 1. 

Cel strategiczny 2: Wysoki poziom atrakcyjności gospodarczej. Został on powiązany z celami 

zawartymi w dokumentach: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Dębica, Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 
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Miasta Dębica, Strategia Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego, Strategia Rozwoju 

Województwa Podkarpackiego, Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Podkarpackiego, Polska 2030 Trzecia fala nowoczesności Długookresowa Strategia Rozwoju 

Kraju, Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020, Krajowa Strategia Rozwoju 

Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, Krajowa Polityka Miejska 2023. 

Istota celów zawartych w dokumentach związana jest głównie z wysokim poziomem 

przedsiębiorczości mieszkańców, atrakcyjnym rynkiem pracy oraz z poprawą dostępności  

do usług lokalnych. Wskazane dokumenty powiązane są z założeniami celu strategicznego 2. 

Cel strategiczny 3: Wysokiej jakości warunki życia mieszkańców w spójnie zagospodarowanej 

i dostępnej przestrzeni publicznej. Został on powiązany z celami zawartymi w dokumentach: 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Dębica, 

Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego, Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Podkarpackiego, Polska 2030 Trzecia fala nowoczesności Długookresowa 

Strategia Rozwoju Kraju, Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020, Krajowa 

Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, Krajowa 

Polityka Miejska 2023. Istota celów zawartych w dokumentach związana jest głównie z wysokim 

stopniem użyteczności, estetyki i zagospodarowania przestrzeni publicznych, poprawą 

dostępu do obiektów użyteczności publicznej, ze zwiększeniem dostępności komunikacyjnej 

oraz z poprawą warunków mieszkalnych. Wskazane dokumenty powiązane są z założeniami 

celu strategicznego 3. 

Tabela 123.Powiązanie z innymi dokumentalni strategicznymi. 

Cel strategiczny 1: Wysoki poziom integracji i rozwoju społeczności lokalnej 
Dokument strategiczny Powiązanie z celami 

Studium Uwarunkowań i 
Kierunków 
Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta 
Dębica 

Cel strategiczny 1: Systematyczna poprawa warunków systematyczna 
poprawa warunków i poziomu życia ludności i łagodzenie negatywnych 
skutków transformacji systemowej 
Cel strategiczny 2: Ochrona środowiska naturalnego i harmonizowanie 
rozwoju przestrzennego z walorami tego środowiska. 

Miejska Strategia 
Rozwiązywania 
Problemów Społecznych 
Miasta Dębica 

Cel strategiczny 1.1: Zabezpieczenie środków materialnych  
na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych osób i rodzin. 
 
Cel operacyjny 1.2.1: Aktywizacja społeczności lokalnych poprzez 
realizację programów skierowanych ku grupom szczególnego ryzyka. 
 
Cel operacyjny 1.2.2: Ułatwienie dostępu do różnych gałęzi poradnictwa, 
między innymi pedagogicznego, psychologicznego, prawnego, poprzez 
propagowanie istniejących punktów informacyjno – konsultacyjnych. 
 
Cel operacyjny 1.2.3: Promowanie działań wolontarystycznych, 
inicjowanie grup samopomocowych, wymiana usług, zatrudnianie 
socjalne. 
Cel operacyjny 1.2.4: Zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych  
i starszych poprzez kampanie i propagowanie zdrowego stylu życia. 
 
Cel operacyjny 1.2.8: Inicjowanie i wspieranie działań zmierzających  
do ograniczenia zjawisk patologicznych jako konsekwencja bezrobocia. 
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Cel operacyjny 1.2.14: 1.2.14Opracowywanie i realizacja programów 
wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży z rodzin problemowych 
oraz innych programów celowych. 
 
Cel strategiczny 1.3: Rozwój lokalnego systemu profilaktyki i opieki nad 
dzieckiem i rodziną. 
 
Cel strategiczny 1.4: Prowadzenie skutecznego systemu zapobiegania 
marginalizacji wszystkich grup społecznych, a w szczególności osób 
bezdomnych, uzależnionych, opuszczających zakłady karne. 
 
Cel strategiczny 1.5: Podniesienie świadomości o problemach i prawach 
osób chorych, niepełnosprawnych i starszych z ukierunkowaniem  
na przeciwdziałanie marginalizacji. 
 

Strategia Dębicko-
Ropczyckiego Obszaru 
Funkcjonalnego 

Cel szczegółowy II. 2: Dbałość o jakość środowiska poprzez realizację 
planów niskoemisyjnych i modernizację instalacji cieplnej na terenie  
D-ROF 
Cel szczegółowy II. 3: Poprawa jakości powietrza w OFG poprzez 
wykorzystanie technologii niskoemisyjnych w obiektach użyteczności 
publiczne 
Cel szczegółowy III. 3: Podniesienie jakości wód powierzchniowych 
poprzez regulację gospodarki wodnej i rozbudowę sieci kanalizacyjnej 
Cel szczegółowy IV. 3: Poprawa gospodarki odpadami na obszarze D-ROF 
Cel szczegółowy IV.1: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 
ludności poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych 
Cel szczegółowy IV. 2: Aktywizacja i włączenie zawodowe osób 
pozostających poza rynkiem pracy 
Cel szczegółowy IV. 3: Poprawa standardów i dostępności usług 
społecznych i zdrowotnych 

Strategia Rozwoju 
Województwa – 
Podkarpackie 2020 

Cel strategiczny 2: Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego jako 
czynników: innowacyjności regionu oraz poprawy poziomu życia 
mieszkańców 

Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego 
Województwa 
Podkarpackiego 

Cel szczegółowy I.1: Efektywne wykorzystanie stanu zainwestowania 
Cel szczegółowy I.2: Poprawa jakości życia i równoważenie rozwoju 

Polska 2030. Trzecia fala 
nowoczesności. 
Długookresowa Strategia 
Rozwoju Kraju 

Cel strategiczny 3: W obszarze efektywności i sprawności państwa 
(efektywności) 

Strategia na rzecz 
Odpowiedzialnego 
Rozwoju do roku 2020 

Cel główny: Tworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców 
Polski przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, 
ekonomicznym, środowiskowym i terytorialnym 
Cel szczegółowy III: Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz 
włączeniu społecznemu i gospodarczemu 

 
Krajowa Strategia 
Rozwoju Regionalnego 
2010-2020: Region, 
Miasta, Obszary Wiejskie 

Cel szczegółowy I.2: Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie 
marginalizacji obszarów problemowych („spójność”) 

  



 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dębica na lata 2016 - 2023 

  112 

Krajowa Polityka Miejska 2023 

Cel szczegółowy I.1: Stworzenie warunków dla skutecznego, 
efektywnego i partnerskiego zarządzania rozwojem na obszarach 
miejskich, w tym w szczególności na obszarach metropolitalnych 
Cel szczegółowy I.2: Wspieranie zrównoważonego rozwoju ośrodków 
miejskich, w tym przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom 
niekontrolowanej suburbanizacji 
Cel szczegółowy I.3: Odbudowa zdolności do rozwoju poprzez 
rewitalizację zdegradowanych społecznie, ekonomicznie i fizycznie 
obszarów miejskich 

Cel strategiczny 2: Wysoki poziom atrakcyjności gospodarczej 
Dokument strategiczny Powiązanie z celami 

Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Dębica 

Cel szczegółowy 3: Uporządkowanie stymulowanie trwałych tendencji 
rozwojowych gospodarki 

Miejska Strategia 
Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Miasta Dębica 

Cel operacyjny 1.2.1: Propagowanie aktywnych form zwalczania 
bezrobocia. 
 
Cel operacyjny 1.2.4: Promowanie działań wolontarystycznych, 
inicjowanie grup samopomocowych, wymiana usług, zatrudnianie 
socjalne. 
 
Cel operacyjny 1.2.6: Współpraca z Urzędami Pracy w zakresie pomocy 
osobom bezrobotnym. 
 
Cel operacyjny 1.2.7: Pomoc w zorganizowaniu opieki nad dziećmi osób 
poszukujących, bądź skierowanych do pracy. 
 
Cel operacyjny 1.2.9: Monitorowanie aktywności zawodowej osób 
skierowanych do pracy. 
 
Cel operacyjny 1.2.10: Prowadzenie aktywizacji zawodowej i społecznej 
osób długotrwale bezrobotnych poprzez utworzenie Centrum Integracji 
Społecznej ( zatrudnienie socjalne). 
 
Cel operacyjny 1.2.11:11Stworzenie systemu przeciwdziałania  
i zapobiegania skutkom bezrobocia. 
 
Cel operacyjny 1.2.12: Rozwój współpracy oraz wymiany informacji 
pomiędzy pomocą społeczną, Urzędami Pracy oraz innymi podmiotami 
działającymi na rzecz aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych. 
 
Cel operacyjny 1.2.13: Wykorzystywanie potencjału partnerów 
społecznych w rozwiązywaniu problemu bezrobocia. 
 
Cel operacyjny 1.2.15: Pozyskiwanie dodatkowych środków z funduszy 
Unii Europejskiej na realizację projektów aktywizujących bezrobocie. 
 

Strategia Dębicko – 
Ropczyckiego Obszaru 
Funkcjonalnego 

Cel szczegółowy I.1: Stymulowanie rozwoju sektora MŚP i działalności 
innowacyjnej 
Cel szczegółowy I.2: Rozwój gospodarczy D-ROF poprzez uzbrojenie  
i promocję posiadanych terenów inwestycyjnych 
Cel szczegółowy I.3: Rozwój nowoczesnego rolnictwa opartego  
o regionalne specjalizacje i ideę kooperacji 

Strategia Rozwoju 
Województwa – Podkarpackie 
2020 

Cel strategiczny 1: Rozwijanie przewag regionu w oparciu o kreatywne 
specjalizacje jako przejaw budowania konkurencyjności krajowej  
i międzynarodowej 

Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa 
Podkarpackiego 

Cel szczegółowy II.1: Efektywne wykorzystanie stanu zainwestowania 
Cel szczegółowy II.2: Poprawa jakości życia i równoważenie rozwoju 

Polska 2030. Trzecia fala 
nowoczesności. 

Cel strategiczny I: W obszarze konkurencyjności i innowacyjności 
gospodarki (modernizacji) 
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Długookresowa Strategia 
Rozwoju Kraju 

Strategia na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju do 
roku 2020 

Cel szczegółowy I: Trwały wzrost gospodarczy oparty coraz silniej  
o wiedzę, dane i doskonałość organizacyjną 
Cel szczegółowy III: Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz 
włączeniu społecznemu i gospodarczemu 

Krajowa Strategia Rozwoju 
Regionalnego 2010-2020: 
Region, Miasta, Obszary 
Wiejskie 

Cel szczegółowy I.1: Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów 
(„konkurencyjność”) 

Krajowa Polityka Miejska 2023 

Cel szczegółowy I.4: Poprawa konkurencyjności i zdolności głównych 
ośrodków miejskich do kreowania rozwoju, wzrostu i zatrudnienia 
Cel szczegółowy I.5: Wspomaganie rozwoju subregionalnych i lokalnych 
ośrodków miejskich, przede wszystkim na obszarach problemowych 
polityki regionalnej (w tym na niektórych obszarach wiejskich) poprzez 
wzmacnianie ich funkcji oraz przeciwdziałanie ich upadkowi 
ekonomicznemu 

Cel strategiczny 3: Wysokiej jakości warunki życia mieszkańców w spójnie zagospodarowanej 
 i dostępnej przestrzeni publicznej 

Dokument strategiczny Powiązanie z celami 
Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Dębica 

Cel strategiczny 6: Doskonalenie funkcjonalności struktury przestrzennej 
miasta oraz racjonalne jej przekształcanie w dostosowaniu do potrzeb 
dalszego rozwoju. 
Cel strategiczny 7: Utrzymanie i zwiększenie sprawności funkcjonowania 
oraz odpowiednia modernizacja i rozbudowa infrastruktury technicznej, 
a szczególnie komunikacji. 
 

Strategia Rozwoju 
Województwa – Podkarpackie 
2020 

Cel strategiczny 3: Podniesienie dostępności oraz poprawa spójności 
funkcjonalno-przestrzennej jako element budowania potencjału 
rozwojowego regionu 

Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa 

Cel szczegółowy III.1: Efektywne wykorzystanie stanu zainwestowania 
Cel szczegółowy III.2: Poprawa jakości życia i równoważenie rozwoju 
Cel szczegółowy IV.1: Efektywne wykorzystanie stanu zainwestowania 
Cel szczegółowy IV.2: Poprawa jakości życia i równoważenie rozwoju 
 

Polska 2030. Trzecia fala 
nowoczesności. 
Długookresowa Strategia 
Rozwoju Kraju 

Cel strategiczny II: W obszarze równoważenia potencjału rozwojowego 
regionów Polski (dyfuzji) 

Strategia na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju do 
roku 2020 

Cel szczegółowy II: Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie 
zrównoważony 

Krajowa Strategia Rozwoju 
Regionalnego 2010-2020: 
Region, Miasta, Obszary 
Wiejskie 

Cel szczegółowy I.3: Tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej  
i partnerskiej realizacji działań rozwojowych ukierunkowanych 
terytorialnie („sprawność”) 

Krajowa Polityka Miejska 2023 Cel szczegółowy I.1: Stworzenie warunków dla skutecznego, 
efektywnego i partnerskiego zarządzania rozwojem na obszarach 
miejskich, w tym w szczególności na obszarach metropolitalnych 
Cel szczegółowy I.2: Wspieranie zrównoważonego rozwoju ośrodków 
miejskich, w tym przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom 
niekontrolowanej suburbanizacji 
Cel szczegółowy I.3: Odbudowa zdolności do rozwoju poprzez 
rewitalizację zdegradowanych społecznie, ekonomicznie i fizycznie 
obszarów miejskich 

Źródło: opracowanie własne 
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MECHANIZMY WŁĄCZANIA RÓŻNYCH GRUP INTERESARIUSZY W PROCES 

REWITALIZACJI 

Kluczowy aspektem na każdym etapie tworzenia oraz wdrażania Lokalnego Programu 

Rewitalizacji jest włączenie szerokiego grona interesariuszy procesu rewitalizacji. 

Uspołecznienie procesu rewitalizacji dotyczyło przede wszystkim: mieszkańców, 

przedsiębiorców, przedstawicieli stowarzyszeń oraz innych podmiotów i grup aktywnych  

na terenie miasta Dębica.  

Partycypacja społeczna stanowi proces, w którym przedstawiciele władz przedstawiają 

obywatelom swoje plany dotyczące np. aktów prawnych, inwestycji lub innych przedsięwzięć, 

które będą miały wpływ na życie codzienne i pracę obywateli. Pozwalają na uzyskanie opinii, 

stanowisk, propozycji, itp. od instytucji i osób, których dotkną w sposób bezpośredni  

lub pośredni skutki proponowanych przez administrację działań. 

Partycypacja lokalnej społeczności to przede wszystkim:  

 komunikacja pomiędzy interesariuszami a władzami Miasta, umożliwiająca obustronne 

uczestnictwo w procesie rewitalizacji; 

 możliwość udziału wszystkich zainteresowanych w panelach dyskusyjnych, spotkaniach, 

debatach; 

 dostępność informacji na temat podejmowanych działań i wprowadzanych zmian przez 

władze, a także możliwość oceny i wyrażenia opinii przez zainteresowane strony. 

Do udziału w konsultacjach społecznych uprawnieni są mieszkańcy obszaru rewitalizacji13 oraz 

właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmiotów zarządzających 

nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, 

wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego, mieszkańcy miasta, 

podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze miasta działalność 

gospodarczą lub społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, jednostki 

samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, organy władzy publicznej, inne 

podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.  

Organizacja konsultacji społecznych w sprawie tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji 

umożliwia czynny udział interesariuszy w pracy nad programem. Poprzez to dąży się  

do kreowania właściwego rozwiązania istniejących na terenie miasta problemów. 

Współdziałanie wielu jednostek jest bardziej pożądane niż indywidualne działania. 

W trakcie diagnozowania oraz programowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 

Dębica zastosowano szereg form konsultacji społecznych, które nie ograniczały się jednak 

tylko do przedstawienia Programu, ale także do wysłuchania opinii na jego temat, 

 
13 Dotyczy konsultacji społecznych- wyznaczanie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 
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modyfikowania i informowania o zmianach w dokumencie. Nie tylko mieszkańcy, ale również 

przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe oraz inni interesariusze procesu rewitalizacji mieli 

możliwość zapoznania się z treścią projektu rewitalizacji. Przeprowadzone konsultacje 

społeczne pozwoliły poznać i zrozumieć potrzeby społeczności lokalnej, zidentyfikować ich 

potrzeby, a także stworzyć wizję oczekiwanych zmian. 

W Lokalnym Programie Rewitalizacji zawarte zostały działania, które należy realizować 

w trakcie wdrażania oraz monitorowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dębica. 

Interesariusze na każdym etapie mieli możliwość czynnego udziału w realizacji niniejszego 

dokumentu. 

Informacje dotyczące konsultacji społecznych zostały zamieszczone na stronie internetowej 

Urzędu Miejskiego w Dębicy. Oprócz tego wysłano kilkadziesiąt zaproszeń do następujących 

osób/podmiotów: administracja publiczna, organizacje społeczne, organizacje młodzieżowe, 

organizacje seniorów, przedsiębiorcy, właściciele nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe. 

W ramach etapów tworzenia LPR – diagnozowania (wyznaczenie obszarów kryzysowych oraz 

obszaru rewitalizacji), które trwały od 6 do 16 grudnia 2016 roku interesariusze procesu 

rewitalizacji mieli możliwość wzięcia udziału w następujących formach konsultacji 

społecznych: 

Informacje o prowadzonych konsultacjach społecznych w Mieście Dębica zostały 

udostępnione: 

 na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dębicy (http://debica.pl/) w dniu 6 grudnia 

2016 roku,  

 w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dębicy 

(http://debica.bip.gov.pl/), w dniu 6 grudnia 2016 roku,  

 w lokalnej prasie (Tygodnik Obserwator lokalny wydanie Nr 49 (849) s. 38), w dniu 

10 grudnia 2016 roku,  

 na plakatach – plakaty w ilości 20 sztuk zostały rozdystrybuowane na delimitowanych 

obszarach rewitalizacji w mieście, w dniu 12 grudnia 2016 roku,  

 w formie ulotek – ulotki w ilości 4000 sztuk zostały rozdystrybuowane na delimitowanych 

obszarach rewitalizacji, w dniach 12 i 13 grudnia 2016 roku.  

 zamieszczono ogłoszenie w lokalnej prasie dotyczące konsultacji społecznych 

Lokalnego Programu Rewitalizacji. Ogłoszenie ukazało się w Tygodniku Obserwator 

lokalny (wydanie Nr 49 (849) s. 38) w dniu 10 grudnia 2016 roku, 

 imiennych zaproszeń na wywiady grupowe w liczbie 21 

 na portalu społecznościowym, w ramach akcji „Zgłoś pomysł”, 

https://www.facebook.com/RewitalizacjaDebicy/. 
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Ponadto, konsultacje społeczne przeprowadzone zostały w formie dwóch spotkań  

z osobami/ podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach. Oba spotkania zostały 

przeprowadzone w formie spotkań informacyjno-konsultacyjnych.  

Odbyło się również zbieranie uwag ustnych w trakcie spotkań informacyjno-konsultacyjnych 

oraz w Urzędzie Miejskim, w dniach i godzinach pracy Urzędu, a także zbieranie uwag w postaci 

elektronicznej za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej Miasta 

Dębica oraz w postaci papierowej. 

Od 14 grudnia 2016r. do 15 grudnia 2016 r. przeprowadzono wywiady grupowe  

z następującymi interesariuszami procesu rewitalizacji: 

 przedsiębiorcami 14.12.2016 r. w Domu Seniora o godzinie 9:00; 

 organizacjami pozarządowymi 14.12.2016 r. w Domu Seniora o godzinie 11:00; 

 mieszkańcami 14.12.2016 r. w Domu Seniora o godzinie 14:00; 

 przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych 15.12.2016 r. w Domu Seniora o godzinie 

9:00. 

Diagnoza, która powstała na potrzeby opracowania LPR, udostępniona została 

interesariuszom procesu rewitalizacji w dniu 6.12.2016 r.  

Wśród innych form, które zostały wykorzystane do komunikacji z interesariuszami procesu 

rewitalizacji to: badanie diagnostyczne w formie ankiet papierowych oraz elektronicznych, 

warsztat planowania partycypacyjnego z młodzieżą, kawiarenki obywatelskie, spacer 

badawczy oraz konferencja przyszłościowa. 

W czasie trwania I konsultacji społecznych nie zgłoszono żadnych uwag w formie ustnej  

i elektronicznej. Jednakże w trakcie wywiadów FGI (zogniskowany wywiad grupowy)  

z przedstawicielami spółdzielni mieszkaniowych złożono wniosek o poszerzenie obszaru 

rewitalizacji o osiedle Fredry. Następnie wniosek został także złożony w formie papierowej  

i został    uzasadniony     występującymi     m.in.     problemami     społecznymi,     technicznymi 

i przestrzenno-funkcjonalnymi na wskazanym obszarze. Po przeanalizowaniu sytuacji na osiedlu 

Fredry- postanowiono poszerzyć obszar rewitalizacji o ww. osiedle. 

W dniach 3-4.01.2017 roku została przeprowadzona ankieta geoprzestrzenna o próbie 35. 

Ankietowani zakreślali na mapie obszaru rewitalizacji miejsca, w których natężenie zjawisk 

negatywnych jest największe, a na drugim arkuszu miejsca o największym potencjale  

do podejmowania działań rewitalizacyjnych. Mapa podzielona była siatką heksagonalną  

na równe sześciokąty, dzięki czemu wskazania zakreślonych obszarów można sumować,  

a wyniki ankiet przedstawić na mapie natężeń zjawisk pozytywnych i negatywnych.  

W wyniku zestawienia danych ilościowych oraz jakościowych, wyznaczono z interesariuszami 

obszar do rewitalizacji, wypracowano cele główne, wizję obszaru po rewitalizacji oraz analizę 

SWOT. Ponadto Interesariusze mieli możliwość zgłaszania projektów rewitalizacyjnych  
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w ramach LPR, od 29 grudnia 2016r do 10 stycznia 2017r. za pomocą udostępnionego  

na stronie internetowej formularza służącego do zgłaszania projektów rewitalizacyjnych 

(http://debica.pl/aktualnosci/2016/12/zaproszenie-do-skladania-fiszek-przedsiewziec-

rewitalizacyjnych-dla-obszarow-objetych-rewitalizacja-w-ramach-opracowywanego-lokalny-

program-rewitalizacji-miasta-debica ), łącznie zgłoszono 31 projektów, wszystkie zgłoszone 

propozycje zostały uwzględnione w LPR. Projekty mógł zgłaszać każdy  

z interesariuszy rewitalizacji, drogą mailową, pocztową lub bezpośrednio do Urzędu Miejskiego 

w Dębicy. Na każdym z etapów tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji (diagnozowanie, 

programowanie) zapewniono udział interesariuszy obszaru rewitalizacji. Poprzez uczestnictwo 

zróżnicowanych grup społecznych możliwe było skonfrontowanie różnych punktów widzenia. 

Druga część konsultacji społecznych trwała od 26 stycznia do 5 lutego 2017 roku.  

Informacje o prowadzonych konsultacjach społecznych w Mieście Dębica zostały 

udostępnione: 

 na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dębicy (http://debica.pl/), w dniu 26 

stycznia 2017 roku, 

 w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dębicy 

(http://debica.bip.gov.pl/), w dniu 26 stycznia 2017 roku,  

 w lokalnej prasie (Tygodnik Obserwator lokalny wydanie Nr 4 (856) s. 384), w dniu 28 

stycznia 2017 roku,  

 na plakatach – plakaty w ilości 20 sztuk zostały rozdystrybuowane na delimitowanych 

obszarach rewitalizacji w mieście, w dniu 23 stycznia 2017 roku, 

 w formie ulotek – ulotki w ilości 4000 sztuk zostały rozdystrybuowane na delimitowanych 

obszarach rewitalizacji, w dniach 23 i 24 stycznia 2017 roku. 

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji udostępniony został interesariuszom procesu 

rewitalizacji w dniu 26 stycznia 2017 roku, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 

w Dębicy, a wersja papierowa dostępna była w Urzędzie Miejskim, w dniach i godzinach pracy 

Urzędu. 

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostały w następujących formach: 

 zbierania uwag w postaci papierowej oraz elektronicznej w całym okresie trwania 

konsultacji za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Miasta 

Dębica oraz w formie papierowej w Urzędzie Miejskim, w dniach i godzinach pracy Urzędu. 

 dwóch spotkań z osobami/podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach. 

Oba spotkania zostały przeprowadzone w formie spotkań informacyjno-

konsultacyjnych. Zorganizowano również dwie kawiarenki obywatelskie. 

 dwóch kawiarenek obywatelskich. 
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Zbieranie uwag odbywało się w całym okresie prowadzenia konsultacji od 26 stycznia  

do 5 lutego 2017 roku. Istniały dwie możliwości zgłaszania uwag: w formie elektronicznej za 

pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej miasta Dębica oraz w postaci 

papierowej.  

Spotkania informacyjno-konsultacyjne odbyły się 31 stycznia 2017 roku oraz 1 lutego 2017 roku 

w Urzędzie Miasta Dębica, o godzinie 16.00. Na spotkaniach zaprezentowano Projekt 

Lokalnego Programu Rewitalizacji Dębicy na lata 2016-2020. Na pierwszym spotkaniu obecne 

były 2 osoby - radni Miasta Dębicy, którzy zapoznali się z Projektem Lokalnego Programu 

Rewitalizacji. Na drugim spotkaniu obecny był mieszkaniec obszaru rewitalizacji, który zgłosił 

uwagi do Projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dębicy na lata 2016-2020.  

Mieszkaniec Miasta Dębicy zgłosił problemy występujące na obszarze rewitalizacji. Zgłoszone 

uwagi dotyczyły przede wszystkim stanu infrastruktury w mieście (m.in. zły stan dróg, brak 

terenów zielonych i rekreacyjnych, patologie społeczne oraz brak współpracy samorządu 

lokalnego z mieszkańcami).  

Kawiarenki obywatelskie odbyły się 31 stycznia 2017 roku oraz 1 lutego 2017 roku o godzinie 

17.30, w Miejskim Gimnazjum nr 1 przy ulicy Cmentarnej 1.  

Głównym celem organizacji tej formy konsultacji było zebranie opinii uczestników odnośnie 

przedmiotu konsultacji społecznych, tj. przedstawionego Projektu Programu Rewitalizacji  

i przeprowadzenie wokół nich debaty. Na obu spotkaniach nikt się nie pojawił.  

W czasie trwania II konsultacji społecznych zostały zgłoszone uwagi dotyczące obszaru 

rewitalizacji. Uwagi zostały zgłoszone na spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym przez 

mieszkańca obszaru rewitalizacji. Jedna uwaga wpłynęła w formie elektronicznej, oraz kilka 

uwag w wiadomościach e-mail od dwóch mieszkańców obszaru rewitalizacji- uwagi 

dotyczyły, błędów pisarskich w dokumencie. Uwagi zostały wprowadzone do dokumentu. 

Ponadto, do planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych dodano dwa projekty, tj. poprawa 

zagospodarowania terenu na Osiedlu Matejki oraz przebudowa ulicy Strumskiego poprzez 

budowę miejsc postojowych. 

 

INDYKATYWNE RAMY FINANSOWE 

 

Wyprowadzenie obszarów zdegradowanych w mieście Dębica z sytuacji kryzysowej jest 

procesem pracochłonnym i długotrwałym, wymagającym znacznych nakładów finansowych 

na realizację poszczególnych projektów.  
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Realizacja celów oraz działań zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji miasta Dębica 

na lata 2016-2023 uzależniona jest nie tylko od zaangażowania samorządu lokalnego  

czy interesariuszy procesu rewitalizacji, ale przede wszystkim od środków finansowych. 

Warto zaznaczyć, iż interesariusze procesu rewitalizacji mieli możliwość zgłaszania własnych 

projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych na specjalnie przygotowanych formularzach 

zgłoszeniowych. Wszystkie przesłane inicjatywy zostały przeanalizowane przez Zespół 

ds. rewitalizacji w kontekście kwalifikowalności do realizacji. Kluczowymi aspektami, które były 

brane pod uwagę w trakcie analizy zgłoszeń było ścisłe powiązanie z głównymi celami oraz 

kierunkami LPR oraz czy planowany rezultat projektu/przedsięwzięcia przyczyni się do 

zniwelowania zdiagnozowanych problemów na obszarze rewitalizacji. Projekty, które spełniały 

wymogi formalne oraz zostały pozytywnie zaopiniowane przez Zespół ds. rewitalizacji zostały 

włączone do listy projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych.  

Indykatywne ramy finansowe realizacji projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych obejmować 

będą zarówno finansowanie z środków własnych podmiotów realizujących oraz ze środków 

zewnętrznych. 

Lista projektów Koszt projektów Źródła finansowania 

Podstawowych 68 540 000,00 zł 

Budżet gminy, budżet powiatu, 
budżet państwa , środki 

Spółdzielni Mieszkaniowych, 
Wspólnot Mieszkaniowych,  
Sponsorów, BGK-Fundusz 

dopłat RPO Województwa 
Podkarpackiego 2014-2020-  

EFS, EFRR  

Dodatkowych 310 000,00 zł 
Środki z budżetu Miasta, RPO 

2014-2020 – EFS, sponsorzy 

Ujęcie czasowe realizacji działań wraz ze źródłami finansowania przedstawiono w załączniku 

nr 3 do niniejszego opracowania. 

 

MECHANIZMY ZAPEWNIENIA KOMPLEMENTARNOŚCI 

 

Wśród szczegółowej diagnozy oraz udziału społecznego w działaniach w kierunku tworzenia 

Lokalnego Programu Rewitalizacji, komplementarność jest ważnym aspektem w jego realizacji. 

Według Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 

opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju wymogiem koniecznym dla wspierania projektów 

rewitalizacyjnych jest zapewnienie komplementarności w pięciu aspektach: przestrzennym, 

problemowym, proceduralno-instytucjonalnym, międzyokresowym i źródeł finansowania.  
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Program rewitalizacji złożony z wielu różnorodnych projektów skutkuje efektywnym 

wykorzystaniem środków finansowych przeznaczonych na rewitalizację. 

Poszczególne projekty rewitalizacyjne są wzajemnie powiązane. Na obszarze objętym 

programem rewitalizacji zapewniona zostanie komplementarność między poszczególnymi 

projektami i przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami różnych 

podmiotów i funduszy.  

Komplementarność przestrzenna 

Zapewnienie komplementarności przestrzennej ma zagwarantować efektywne oddziaływanie 

Lokalnego Programu Rewitalizacji na cały obszar kryzysowy oraz synergię przestrzenną 

poszczególnych projektów rewitalizacyjnych. Umożliwi to synchronizację efektów 

oddziaływania na sytuację kryzysową. Co istotne, realizowane działania nie będą skutkowały 

transferem problemów na inne obszary miasta oraz nie będą wyzwalały niepożądanych 

problemów, takich jak segregacja społeczna i wykluczenie. Komplementarność przestrzenna 

została zapewniona poprzez koncentrację projektów na jednym, wyznaczonym  

i delimitowanym obszarze rewitalizacji. Skupienie projektów wyselekcjonowanych do realizacji 

na wyznaczonym obszarze rewitalizacji będzie w sposób pozytywny rzutować na całe Miasto, 

ponieważ wiele z nich dotyczyć będzie działań podejmowanych dla miejsc użyteczności 

publicznej, dzięki temu korzystać z nich będą mogli mieszkańcy spoza obszaru bezpośrednio 

objętego procesem rewitalizacji.  

Na poniższej mapie zaznaczono projekty z listy podstawowej. Komplementarność przestrzenna 

projektów rewitalizacyjnych oznacza, że przy formułowaniu wzięto pod uwagę miejsce 

planowanej realizacji-czy jest ono zlokalizowane w granicach obszaru rewitalizacji, jak również 

czy jego realizacja spowoduje wzmocnienie innych działań, zapewniając kompleksowe 

wzmocnienie realizacji danego celu na całym obszarze wskazanym do rewitalizacji. Obszarem 

realizacji wszystkich przedsięwzięć jest obszar rewitalizacji wskazany  

w delimitacji, odpowiadający w znacznej mierze swym zasięgiem terenowi ścisłego, 

funkcjonalnego centrum Dębicy. Zgodnie z poniższą mapą większość projektów 

rewitalizacyjnych realizowanych będzie punktowo w rożnych obszarach, ale ich 

oddziaływanie będzie obejmowało cały obszar rewitalizacji. 

Projekty związane z termomodernizacją oraz modernizacją budynków, będą realizowane  

w różnych częściach miasta. Bezpośrednim ich efektem jest ograniczenie zużycia energii,  

a także ograniczenie emisji spalin będzie odczuwalny dla wszystkich mieszkańców obszaru. 

Poprawa walorów estetycznych budynków, nastąpi na skutek prowadzonych prac 

remontowych, co przełoży się na ogólne poczucie ładu przestrzennego na obszarach 

poddanych rewitalizacji, a także uatrakcyjni obszar w oczach mieszkańców, potencjalnych 

turystów jak również inwestorów. 
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W przypadku projektów dotyczących wymiany oświetlenia ulicznego, utworzenia linii 

transportu niskoemisyjnego oraz upłynnienia ruchu w ciągu Krakowska-Rzeszowska. Projekty nie 

zostały zaznaczone na poniższej mapie ze względu na zakres przestrzenny projektu. 

 

Rysunek 26. Rozkład przestrzenny projektów lista podstawowa. Źródło: opracowanie własne na podstawie gogle 

maps. 

Komplementarność problemowa 

Komplementarność problemowa występuje w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla miasta 

Dębica. Komplementarność ta wyzwala konieczność wzajemnego dopełniania 

tematycznego realizowanych projektów. Dzięki temu LPR będzie oddziaływał na wszystkie 

wskazane sfery rewitalizacji: społeczną, gospodarczą, przestrzenno-funkcjonalno-techniczną 

i środowiskową. Służy to nie tylko przeciwdziałaniu problemom w różnych sferach, ale 

zapobiega również fragmentacji działań koncentrując uwagę na systemowym 

i kompleksowym spojrzeniu na źródła kryzysu danego obszaru. W Lokalnym Programie 

Rewitalizacji określono prognozowane rezultaty realizacji projektów oraz spodziewane efekty 

rewitalizacji wskazane w wizji stanu obszaru po przeprowadzeniu procesu rewitalizacji. Efektem 

każdego z działań, będzie wspólne dążenie do osiągnięcia celów głównych. Przedsięwzięcia 

rewitalizacyjne są powiązane ze strategicznymi kierunkami rozwojowymi miasta, co wykazano 

poprzez wskazanie zbieżności celów LPR z kluczowymi dokumentami strategicznymi  

i planistycznymi. Dodatkowo w zestawieniu planowanych przedsięwzięć uwzględniono 

problemy jakie dane działanie pozwoli rozwiązać.  

Działania rewitalizacyjne przewidziane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta 

Dębica, zostały zaplanowane w taki sposób, aby przedsięwzięcia rewitalizacyjne  

o charakterze infrastrukturalnym, w tym modernizacja obiektów czy termomodernizacje,  

w tym budynki wielorodzinne, czy również stworzenie atrakcyjnych miejsc rekreacji i integracji 

mieszkańców(Renowacja zabytkowego DK Śnieżka wraz z Parkiem) dla których dominującą 

sferą interwencji jest sfera przestrzenno-funkcjonalna, techniczna oraz w przypadku 

termomodernizacji sfera środowiskowa, stanowiły trwały fundament dla rozwoju społecznych 

projektów rewitalizacyjnych(tabela projekty lista podstawowa oraz uzupełniająca) i były  

z nimi ściśle powiązane. Projekty służące poprawie infrastruktury i atrakcyjności przestrzeni 

publicznych Dębica, jak również projekty społeczne służące pobudzeniu rynku pracy  

i aktywizacji zawodowej mieszkańców, przełożą się na wzmocnienie sfery gospodarczej  

w dynamicznie rozwijającym się otoczeniu Miasta.  

Komplementarność problemowa została ujęta graficznie na poniższej korelacji projektów  

ze sferami( społeczną, gospodarczą środowiskową oraz przestrzenno-funkcjonalno-

techniczną). 
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Tabela 124. Macierz korelacji projektów z poszczególnymi sferami- projekty z listy podstawowej. 

Cele Sfera 
społeczna 

Sfera 
środowiskowa 

Sfera 
gospodarcza 

Sfera przestrzenno-
funkcjonalno-

techniczna 

Nazwa projektu 

 
Budowa Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy i punktu 

informacyjnego PCPR 

    

Rewitalizacja synagogi nowomiejskiej jako placówki kultury i oświaty     

Kulturalne Wakacje w Dębicy     

Stworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz poprawa 
warunków opieki przedszkolnej poprzez przebudowę, rozbudowę i 

nadbudowa budynku przedszkola nr 8 w Dębicy wraz z jego 
otoczeniem 

    

Poprawa infrastruktury drogowej ul. Szkolnej     

Utworzenie nowej linii transportu niskoemisyjnego     

Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne     

Renowacja zabytkowego Domu Kultury Śnieżka wraz z parkiem     

Tworzenie przyjaznej przestrzeni miejskiej     

Upłynnienie ruchu w ciągu Krakowska – Rzeszowska     

Budowa centrum przesiadkowego     

Termomodernizacja budynku mieszkaniowego- wielorodzinnego 
wraz z odwodnieniem 

    

Odnowienie i doposażenie placu zabaw i gier     

budowa altany śmietnikowej dla potrzeb bloku 21, 23, 25     

Termomodernizacja budynku mieszkaniowego- wielorodzinnego     

Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych Administrowanych przez 
SM im A. Fredry w Dębicy realizowana w ramach RPO 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

    

Rewitalizacja Terenów zdegradowanych administrowanych przez 
SM Leśna w Dębicy realizowana w ramach RPO Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 

    

Adaptacja budynku przy ul. Rzeszowskiej 23 na siedzibę Poradni 
Pedagogiczno-Psychologicznej i Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie 

    

Przez aktywizację do zatrudnienia     

Adaptacja budynku Szkoły Specjalnej na mieszkania komunalne     

Głęboka modernizacja energetyczna budynków 5 wspólnot 
mieszkaniowych w Dębicy 

    

„Aktywni Razem”     

"Pomiędzy - ogródek dla aktywnych"     

Edukacja ekologiczna od najmłodszych lat     

Profesjonalna opieka nad niepełnosprawnymi. 
Kursy zawodowe. 

    
Profesjonalna opieka nad niepełnosprawnymi. 

Szkolenia zawodowe. 
    

Poprawa zagospodarowania terenu na Osiedlu Matejki     
Przebudowa ulicy Strumskiego poprzez budowę miejsc postojowych     

Rozwój edukacji przedszkolnej     

Oddziaływanie wszystkich przedsięwzięć rewitalizacyjnych zostanie wzmocnione na skutek 

projektów uzupełniających. 

Tabela 125. Macierz korelacji projektów z poszczególnymi sferami- projekty z listy uzupełniającej. 

Cele 
Sfera społeczna Sfera gospodarcza Sfera przestrzenno-funkcjonalno-techniczna 

Nazwa projektu 
Kino letnie plenerowe       
Klub młodego rodzica       

„Tacy sami”       

Komplementarność proceduralno-instytucjonalna 

Efektywne współdziałanie różnych instytucji i podmiotów na rzecz LPR jest możliwe dzięki 

odpowiednio zaprojektowanemu systemowi zarządzania. Komplementarność proceduralno- 

instytucjonalna stanowi wyraz prawidłowo zarządzanego LPR oraz spójności procedur.  
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Zarządzanie niniejszym programem zostanie przypisane Zespołowi Rewitalizacji, którego 

struktura w dużej mierze będzie osadzona w przyjętym systemie zarządzania Miastem. 

Przewodniczącym Zespołu będzie osoba wskazana przez Burmistrza, natomiast trzonem, 

powołani przez przewodniczącego przedstawiciele/pracownicy Urzędu i jednostek 

organizacyjnych Miasta Członkowie Zespołu Rewitalizacji. Szczegółowy zakres kompetencji 

poszczególnych jednostek został określony w rozdziale System wdrażania LPR. Dodatkowo,  

tak wypracowana struktura umożliwia zaangażowanie w proces rewitalizacji szerokiego grona 

interesariuszy, którzy aktywnie uczestniczyli w pracach nad programem już na etapie jego 

programowania, w tym poprzez aktywne uczestnictwo w organizowanych konsultacjach 

społecznych. 

Komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Dębicy, które zostaną włączone w realizację LPR 

zostaną powołane przez Burmistrza Miasta Dębica, będą miały również za zadanie 

współpracować z jednostkami odpowiedzialnymi za wdrażanie przedsięwzięć-wsparcie  

w uzyskiwaniu dotacji, dokumentacji projektowej.  

Oprócz wskazanych powyżej jednostek zaangażowanych w realizację LPR, włączone zostaną 

stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, placówki edukacyjne, podmioty gospodarczego 

NGO-sy, które funkcjonują na terenie Miasta Dębica. 

Komplementarność międzyokresowa 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dębica na lata 2016-2023 zwraca uwagę na zachowanie 

ciągłości programowej.  

Projekty zaplanowane w Programie są komplementarne wobec przedsięwzięć już 

zrealizowanych w ramach polityki spójności na lata 2007-2013. Działania te dotyczą przede 

wszystkim walki z bezrobociem, ubóstwem, negatywnym zjawiskom patologii, wspieraniem 

przedsiębiorczości-poprzez organizację kursów doszkalających dla mieszkańców. W zakresie 

środowiska naturalnego programy związane z termomodernizacją budynków 

mieszkalnych/użyteczności publicznej, dofinansowania do wymiany kotłów na niskoemisyjne. 

W zakresie sfery technicznej oraz działań mających na celu poprawę funkcjonalności 

przestrzeni publicznej, wymienić należy: inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej 

poprawiająca mobilność mieszkańców.  Działania podejmowane w poprzednich okresach są 

kontynuowane w obecnym dokumencie. Doświadczenie zdobyte podczas realizacji 

poprzednich działań rewitalizacyjnych pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie środków 

finansowych. Przykłady działań w latach 2007-2013 przedstawia poniższa tabela.  

Tabela 126. Projekty w latach 2007-2013 

LP. Podmiot realizujący/ Wnioskodawca Nazwa projektu 
Źródło 

finansowania 

1 
Miejska Komunikacja Samochodowa Spółka z o.o. 

w Dębicy 

Wymiana taboru autobusowego Miejskiej 
Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o.  

w Dębicy 

Europejski Fundusz 
Rozwoju 

Regionalnego 

2 Gmina Miasta Dębica 
Termomodernizacja obiektów oświatowych na 
terenie Gminy Miasto Dębica i Gminy Dębica 

Fundusz Spójności 
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3 Gmina Miasta Dębica 
"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 

obejmujące mieszkańców i instytucje samorządowe 
w Dębicy" 

Fundusz Spójności 

5 Gmina Miasta Dębica Czas na aktywność w mieście Dębica 
Europejski Fundusz 

Społeczny 

6 Gmina Miasta Dębica 
Budowa placówki o charakterze centrum 
edukacyjno-sportowym na osiedlu Kępa  

w Dębicy 

Europejski Fundusz 
Rozwoju 

Regionalnego 

7 Weldon Sp. z o.o. Weldon Kids 
Europejski Fundusz 

Społeczny 

9 
STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH "RADOŚĆ" 
Ośrodek Promocji Aktywności Zawodowej i 

Społecznej Osób Niepełnosprawnych RADOŚĆ 
Europejski Fundusz 

Społeczny 

12 Gmina Miasta Dębica 
Budowa małej obwodnicy północnej miasta 

Dębicy – etap III obejmujący budowę ronda na 
skrzyżowaniu ulic Krakowskiej i Kwiatkowskiego”  

Europejski Fundusz 
Rozwoju 

Regionalnego 

13 Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu AKCELERATOR 
Europejski Fundusz 

Społeczny 

14 Powiat Dębicki 
Termomodernizacja Zespołu Szkół Zawodowych Nr 

1 w Dębicy 

Europejski Fundusz 
Rozwoju 

Regionalnego 

15 "EDUKATOR" Sp. z o.o. 
Nowe kwalifikacje i doświadczenie zawodowe 

szansą na pracę 
Europejski Fundusz 

Społeczny 

17 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Leśna" 

Rewitalizacja osiedla mieszkaniowego  
w zakresie infrastruktury technicznej oraz poziomu 

życia społeczności lokalnej na terenie 
administrowanym przez Spółdzielnię Mieszkaniową 

"Leśna" w Dębicy. 

Europejski Fundusz 
Rozwoju 

Regionalnego 

19 Gmina Miasta Dębica 
Przebudowa boiska sportowego położonego przy 

ul. Kraszewskiego w Dębicy 

Europejski Fundusz 
Rozwoju 

Regionalnego 

20 Gmina Miasta Dębica 

Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez 
wykonanie prac zmierzających do poprawy stanu 

technicznego, wydajności energetycznej oraz 
wyposażenia obiektów pomocy społecznej na 

terenie Dębicy. 

Europejski Fundusz 
Rozwoju 

Regionalnego 

22 
Gmina Miasto Dębica-Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Dębicy 
Nie ulicy Tak Świetlicy 

Europejski Fundusz 
Społeczny 

23 Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu Stawiamy na przedsiębiorczość! 
Europejski Fundusz 

Społeczny 

24 Gmina Miasta Dębica Każdy z nas jest inny 
Europejski Fundusz 

Społeczny 

25 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Igloopol" 
Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 
lokalami użytkowymi przy ul. Paderewskiego 2 w 

Dębicy 

Europejski Fundusz 
Rozwoju 

Regionalnego 

27 STOWARZYSZENIE POMOCY SPOŁECZNEJ "AD 
ASTRAM" W DĘBICY 

LEPSZE JUTRO - aktywizacja społeczna i zawodowa 
młodzieży 

Europejski Fundusz 
Społeczny 

29 

Wnioskodawca : Administracja Domów 
Mieszkalnych Sp. z o.o. . Partnerzy: Wspólnoty 

Mieszkaniowe: Matejki 6; 7; 10; 13;18; 21; 
Sobieskiego 2; 4; 6; 8; 10; Batorego 10; 14; 

Strażacka 10; Słowackiego 

Modernizacja i renowacja budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych eksploatowanych minimum 50 lat. 

środki własne 

30 Wspólnota Mieszkaniowa Krakowska 2 
Remont generalny bloku mieszkalnego przy ul. 

Krakowskiej 2 w Dębicy 
środki własne 

31 Wspólnota Mieszkaniowa Krakowska 3 
Remont generalny bloku mieszkalnego przy ul. 

Krakowskiej 3 w Dębicy 
środki własne 

32 

Wnioskodawca: Wspólnota Mieszkaniowa 
Strumskiego 4 

Partnerzy: Administracja Domów Mieszkalnych Sp. 
z o.o. w Dębicy 

Modernizacja i renowacja budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego Strumskiego 4 

środki własne 

33 

Wnioskodawca: Wspólnota Mieszkaniowa 
Strumskiego 6 

Partnerzy: Administracja Domów Mieszkalnych Sp. 
z o.o. w Dębicy 

Modernizacja i renowacja budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego Strumskiego 6 

środki własne 

34 

Wnioskodawca: Wspólnota Mieszkaniowa 
Strumskiego 8 

Partnerzy: Administracja Domów Mieszkalnych Sp. 
z o.o. w Dębicy 

Modernizacja i renowacja budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego Strumskiego 8 

środki własne 

35 

Wnioskodawca: Wspólnota Mieszkaniowa 
Strumskiego 10 

Partnerzy: Administracja Domów Mieszkalnych Sp. 
z o.o. w Dębicy 

Modernizacja i renowacja budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego Strumskiego 10 

środki własne 

36 Powiat Dębicki 
Rewitalizacja budynku przy ul. Strumskiego 1 w 

Dębicy. 
środki własne 

37 Powiat Dębicki 
Rewitalizacja budynku i infrastruktury towarzyszącej 
II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Sportowej 24 

w Dębicy 

środki własne, 
NFOŚiGW 
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Komplementarność źródeł finansowania 

Projekty rewitalizacyjne zawarte w niniejszym Programie będą finansowane w oparciu 

o uzupełniające się środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), 

Europejskiego, Funduszu Społecznego (EFS), środków własnych Miasta Dębica, środków 

spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych, środków budżetu powiatowego 

powiatu dębickiego, Powiatowego Urzędu Pracy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Niewykluczone jest również angażowanie w proces rewitalizacji kapitału prywatnego  

(np. przedsiębiorców), jak również wykorzystanie formuły partnerstwa publiczno-prywatnego. 

Jednakże należy pamiętać o dążeniu do wykluczenia ryzyka podwójnego dofinansowania. 

Dla realizacji zasady dodatkowości środków Unii Europejskiej niezbędna jest koordynacja 

środków programów operacyjnych ze środkami polityk i instrumentów krajowych,  

na co również zwrócono uwagę w Projekcie. Źródła finansowania projektów wraz z kosztem 

realizacji zostały omówione w rozdziale poświęconym Indykatywnym ramom finansowym.  

Projekty przedstawione w PR uwzględniają działania w sferze społecznej, gospodarczej, 

przestrzenno- funkcjonalnej oraz technicznej i środowiskowej, a zatem nie pomijają żadnego  

z obszarów. Nie są to działania punktowe, a takie które wywierają wpływ na cały obszar 

rewitalizacji, często również oddziaływanie projektów będzie widoczne w dalszej części Miasta. 

Projekty są różnorodne, ale jednocześnie są ze sobą powiązane, dzięki czemu oddziałują 

synergicznie na obszar rewitalizacji. Przyczyniają się do podniesienia poziomu i jakości życia 

mieszkańców, z jednej strony polepszają warunki pracy, zamieszkania i rekreacji z drugiej strony 

przyczyniają się do zwiększenia aktywności zawodowej osób bezrobotnych, aktywizacji osób 

starszych czy poprawie jakości życia osób niepełnosprawnych. Służą aktywizacji 

społeczeństwa z obszaru rewitalizacji, podniesieniu jakości życia mieszkańców tego obszaru. 

Efekty realizacji projektów są ze sobą powiązane, nie tylko poprzez oddziaływanie  

na codzienne życie mieszkańców w sferze zamieszkania, pracy, kultury, rozrywki i nauki,  

ale także poprzez odnowę przestrzeni publicznej. Projekty mają na celu osiąganie 

długotrwałych efektów w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej i przestrzenno-

funkcjonalnej oraz technicznej. W ten sposób wszystkie projekty wykorzystują efekty realizacji 

innych, zachodzi synergia na etapie ich realizacji oraz synchronizacja efektów oddziaływania 

na sytuację kryzysową. 

PROJEKTY ZINTEGROWANE 

PROJEKT ZINTEGROWANY 14  to, co najmniej dwa projekty powiązane ze sobą tematycznie 

w ramach wspólnego celu, jaki ma zostać osiągnięty dzięki ich realizacji, których wybór 

do dofinansowania lub realizacja jest koordynowana przez właściwe instytucje. Koordynacja 

 
14 Projekty zintegrowane między poszczególnymi celami, zawiera rysunek 15 oraz 16. 
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polega w szczególności na określeniu wzajemnych relacji między projektami w zakresie 

warunków ich wyboru i oceny lub postanowień umów o dofinansowanie projektu lub decyzji 

o dofinansowaniu projektu.15 

Projekty zintegrowane ze sobą tematycznie, tzn. te które zawierają przynajmniej dwa projekty 

powiązane ze sobą tematycznie w ramach wspólnego celu, przedstawia matryca logiczna.  

 
15 art. 32 ust. 2 ustawy o zasadach realizacji programów w  zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz. 
1146 
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MATRYCA LOGICZNA 

 

Przedstawiona matryca logiczna interwencji ujęta graficznie przedstawia wpływ projektów/ przedsięwzięć rewitalizacyjnych na osiągnięcie 

poszczególnych celów operacyjnych Lokalnego Programu Rewitalizacji. Projekty zawarte w dokumencie oddziałują na wszystkie sfery, co pozwala 

nie tylko przeciwdziałaniu problemom w różnych sferach, ale zapobiega również fragmentacji działań koncentrując uwagę na systemowym i 

kompleksowym spojrzeniu na źródła kryzysu danego obszaru. 

Tabela 1276. Matryca logiczna. Źródło: opracowanie własne 

Cele 

Sfera społeczna Sfera gospodarcza Sfera przestrzenno-funkcjonalno-techniczna 

1.1. 
Zmniejszenie 

stopnia 
wykluczenia 
społecznego 

1.2. 
Zapewnione 
warunki do 

rozwoju 
społecznego, 
osobistego i 

zawodowego 

1.3. Poprawa 
poziomu 

bezpieczeństwa 
mieszkańców 

1.4. Poprawa 
dostępu do 

usług 
opiekuńczych i 

zdrowotnych 

1.5. 
Budowanie 

świadomości 
ekologicznej 
wśród dzieci 

1.6. Poprawa 
jakości 

środowiska 
naturalnego 

2.1. Wysoki poziom 
przedsiębiorczości 

mieszkańców 

2.2. 
Atrakcyjny 

rynek 
pracy 

2.3. Poprawa 
dostępności 

do usług 
lokalnych 

3.1. Wysoki stopień 
użyteczności, estetyki 
i zagospodarowania 

przestrzeni 
publicznych 

3.2. Poprawa 
dostępu do 
obiektów 

użyteczności 
publicznej 

3.3. Zwiększenie 
dostępności 

komunikacyjnej 

3.4. Poprawa 
warunków 

mieszkaniowych 

Nazwa projektu 

Budowa Zespołu Szkół Specjalnych w 
Dębicy i punktu informacyjnego PCPR 

                          

Rewitalizacja synagogi 
nowomiejskiej jako placówki 

kultury i oświaty 
                          

Kulturalne Wakacje w Dębicy                            

Stworzenie miejsc opieki nad 
dziećmi do lat 3 oraz poprawa 
warunków opieki przedszkolnej 

poprzez przebudowę, 
rozbudowę i nadbudowa 

budynku przedszkola nr 8 w 
Dębicy wraz z jego otoczeniem 

                          

Poprawa infrastruktury drogowej 
ul. Szkolnej 

                          

Utworzenie nowej linii transportu 
niskoemisyjnego  

                          

Wymiana oświetlenia ulicznego 
na energooszczędne  

                          

Renowacja zabytkowego Domu 
Kultury Śnieżka wraz z parkiem 

                          

Tworzenie przyjaznej przestrzeni 
miejskiej 

                          

Upłynnienie ruchu w ciągu 
Krakowska – Rzeszowska  

                          

Budowa centrum 
przesiadkowego  

                          

Termomodernizacja budynku 
mieszkaniowego- 

wielorodzinnego wraz z  
odwodnieniem 
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Odnowienie i doposażenie placu 
zabaw i gier 

                          

Budowa altany śmietnikowej dla 
potrzeb bloku 21, 23, 25 

                          

Termomodernizacja budynku 
mieszkaniowego- 
wielorodzinnego  

                          

Osiedlowy ogród społeczny                           

Wspólne planowanie przestrzeni 
osiedla 

                          

Adaptacja budynku przy ul. 
Rzeszowskiej 23 na siedzibę 

Poradni Pedagogiczno-
Psychologicznej i Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie 

                          

Przez aktywizację do 
zatrudnienia 

                          

Adaptacja budynku Szkoły 
Specjalnej na mieszkania 

komunalne 
                          

Głęboka modernizacja 
energetyczna budynków 5 

wspólnot mieszkaniowych w 
Dębicy 

                          

„Aktywni Razem”                           

"Pomiędzy - ogródek dla 
aktywnych" 

                          

Edukacja ekologiczna od 
najmłodszych lat 

                          

Profesjonalna opieka nad 
niepełnosprawnymi. 

Szkolenia zawodowe. 

             

Aktywna integracja osób 
niepełnosprawnych, 

zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym z 
terenu powiatu dębickiego. 

             

Poprawa zagospodarowania 
terenu na Osiedlu Matejki 

                          

Przebudowa ulicy Strumskiego 
poprzez budowę miejsc 

postojowych 
                          

Rozwój edukacji przedszkolnej              
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PROJEKTY I PRZEDSIĘWZIĘCIA DO REALIZACJI 

Lista podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz dodatkowych 

 

Zestawienie projektów rewitalizacyjnych zgłoszonych do Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Miasta Dębica na lata 2016-2023 stanowi załącznik nr 1 oraz nr 2 do niniejszego opracowania. 

W odniesieniu do indykatywnych ram finansowych, we wszystkich projektach zakłada się 

finansowanie z wkładu własnego i/lub kredytu oraz środków europejskich, Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Wskazane 

działania przyczynią się do realizacji celów strategicznych, które z kolei pozwolą zrealizować 

ambitną wizję miasta Dębica. Projekt nr 4 oraz 5; będzie realizowany poza obszarem 

rewitalizacji jednak wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji. 

Projekt nr 4 pozwoli na stworzenie miejsca opieki nad dziećmi, co pozwoli rodzicom 

zamieszkującym obszar rewitalizacji na godzenie pracy zawodowej i życia prywatnego, 

wsparcie i rozwój społeczny oraz intelektualny dzieci, zwłaszcza tych pochodzących z rodzin o 

niskim statusie społecznym i materialnym, zwiększenie udziału kobiet w rynku pracy, wzrost 

dzietności. Ostatni z projektów zlokalizowany poza obszarem rewitalizacji, wpłynie na poprawę 

bezpieczeństwa mieszkańców, którzy korzystają codziennie z przejazdów ul. Szkolną. Powyższe 

projekty mają na celu poprawę dostępności usług dla mieszkańców obszarów rewitalizacji. 

STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

 Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 i art. 58 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 48 ust. 1 i 2 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. z 

2013 r., poz. 1235, z późn. zm.) Burmistrz Miasta Dębica  wystąpił do Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego 

Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o uzgodnienie możliwości odstąpienia od 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pn. 

„Lokalny Program Rewitalizacji Dębicy na lata 2016-2020” 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem z dnia 20 lutego 2017 r. znak: 

WOOŚ.410.1.35.2017.BK.2 uzgodnił, że dla ww. dokumentu, nie jest wymagane 

przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Również Podkarpacki 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismem z dnia 16 lutego 2017 r. znak: 

SNZ.9020.1.43.2017.JM uzgodnił w zakresie sanitarno-higienicznym odstąpienie od 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu. 
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Biorąc pod uwagę ww. opinie oraz uwarunkowania określone w art. 49 ww. ustawy, Burmistrz 

Miasta Dębica odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko dla projektu  dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Dębicy na lata 2016-

2020”. 

Informacja o odstąpieniu  zostało podana do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Miejskiego w Dębicy. Ze zgromadzonymi dokumentami wszyscy 

zainteresowani mogą się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Dębicy, ul. Ratuszowa 2, pok. Nr 107, 

w godzinach pracy Urzędu. 

SYSTEM WDRAŻANIA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI 

System zarządzania 

 

System wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji, stanowi jeden z najistotniejszych 

elementów procesu rewitalizacji, system wdrażania powinien być oparty na zasadzie 

partycypacji oraz partnerstwa. Interesariusze procesu rewitalizacji zostali zaangażowani na 

każdym etapie tworzenia LPR, zarówno podczas konsultacji społecznych, ankiety aż po 

zgłaszanie pomysłów na projekty rewitalizacyjne. 

Proces wdrażanie LPR ma na celu wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów 

wskazanych do rewitalizacji, za pomocą odpowiedniego sterowania różnych działań. 

W związku z koncentracją, projektów oraz przeznaczonych na nie środków finansowych 

i rzeczowych, nastąpi poprawa jakości życia mieszkańców obszarów poddanych procesowi 

ożywienia. Operatorem rewitalizacji, czyli jednostką koordynującą proces rewitalizacji na 

terenie miasta, w tym przygotowanie i wdrożenie Lokalnego Programu Rewitalizacji jest Miasto 

Dębica. Jest ono głównym inicjatorem i koordynatorem procesów rewitalizacji, ze względu na 

zakres własnych zadań, które obejmują: sprawy ładu przestrzennego, budownictwo 

mieszkaniowe, pomoc społeczną, edukacje, ochronę zdrowia, kulturę, ochronę środowiska 

czy infrastrukturę. Podmiotem odpowiedzialnym za proces realizacji zapisów dokumentu jest 

Urząd Miejski w Dębicy. Nadzór z ramienia samorządu prowadził będzie Burmistrz Miasta 

Dębica, nadzór merytoryczny osoby zatrudnione między innymi na stanowiskach współpracy 

z organizacjami pozarządowymi, Wydział Rozwoju Miasta i Przedsiębiorczości przy współpracy 

również z Wydziałem Budżetu i Finansów, Wydziałem Inwestycji, czy Miejskim Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej. Operator dysponuje odpowiednim personelem do wykonania swoich 

zadań oraz jest w stanie dotrzeć do partnerów procesu rewitalizacji i posiada realne możliwości 

wpłynięcia na sytuację oraz prawo głosu na obszarach zdegradowanych. Wszystkie koszty 

zarządzania, które pojawią się w trakcie wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji pokryte 

zostaną z budżetu Miasta Dębica.  
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Rada Miejska w Dębicy 

Organem przyjmującym Lokalny Program Rewitalizacji w formie uchwały, nadzorującym jego 

realizację oraz osiągane efekty jest Rada Miejska w Dębicy. Realizacja założeń Programu leży 

w gestii władz samorządowych. Kluczowym czynnikiem, który będzie przyczyniał się do sukcesu 

jest uspołecznienie procesów związanych z ich realizacją.  

Burmistrz Miasta Dębica 

Burmistrz Miasta ma za zadanie bieżący nadzór nad realizacją Lokalnego Programu 

Rewitalizacji oraz inicjowanie ewentualnych korekt Programu. Ponadto istotnym zadaniem 

Burmistrza będzie zapewnienie środków na realizację poszczególnych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych (środki finansowe wewnętrzne, zewnętrzne). W razie konieczności Burmistrz 

Miasta będzie podejmował decyzje o naniesienie zmian/aktualizacji Lokalnego Programu 

Rewitalizacji. 

Urząd Miejski w Dębicy 

Urząd Miejski koordynuje przygotowanie i opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta 

i zarządzeń. Realizacja konkretnych przedsięwzięć jest konieczna w celu prawidłowego 

wdrożenia założeń Programu. Aby polepszyć realizację zawartych w dokumencie działań oraz 

osiągnięcia zakładanych celów, budżet miasta powinien zostać podporządkowany celom. 

Natomiast wykonywanie zadań (działań) powinno zostać powierzone poszczególnym 

jednostkom samorządu według ich kompetencji, tzn. odpowiednim komórkom w Urzędzie 

Miejskim lub samorządowym jednostkom organizacyjnym. Zadania bardziej złożone, 

o charakterze ponadlokalnym, wymagające współpracy z podmiotami zewnętrznymi będą 

realizowane w formie partnerstwa podmiotów publicznych różnych szczebli.  

Do zadań Urzędu Miejskiego w Dębicy należą: 

 koordynowanie procesów rewitalizacji na terenie Miasta, 

 zgłoszenie/aktualizacja/wykreślenie Programu do wykazu programów rewitalizacji miasta 

Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem wniosku, tj. „Wniosek o wpis programu 

rewitalizacji do wykazu/aktualizację programu rewitalizacji w wykazie/wykreślenie 

programu rewitalizacji z wykazu* programów rewitalizacji miasta województwa 

podkarpackiego. 

 długoletnie prognozowanie budżetu miasta, w tym: opracowanie i aktualizacja Wieloletniej 

Prognozy Finansowej, z uwzględnieniem projektów rewitalizacyjnych, wprowadzenie 

procesu hierarchizacji przedsięwzięć,  

 przygotowanie oraz realizacja projektów, w tym zadań inwestycyjnych oraz tzw. projektów 

„miękkich” (przygotowanie założeń, dokumentacji, pozyskanie zewnętrznych źródeł 

finansowania),  
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 współpraca z interesariuszami i partnerami Programu, w tym: z organizacjami 

pozarządowymi, 

 monitoring realizacji projektów i ich zakładanych efektów (produktów, rezultatów), 

 aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji, w tym: współpraca i prowadzenie 

konsultacji społecznych z podmiotami lokalnymi w zakresie planowanych zmian, 

 prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych. 

 

SYSTEM MONITORINGU I OCENY SKUTECZNOŚCI DZIAŁAŃ  

 

Kluczowym elementem wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji jest system 

monitorowania i oceny skuteczności działań. Proces periodycznego zbierania i analizowania 

danych zarówno ilościowych jak i jakościowych dot. wdrażania projektów realizowanych  

w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dębica na lata 2016-2023. 

Opracowanie umożliwia skuteczną i efektywną realizację, jak również pozwala na szybką 

reakcję w przypadku pojawienia się jakichkolwiek komplikacji. Omówienie prawidłowo 

funkcjonującego monitoringu i oceny działań stanowi integralną część codziennego 

zarządzania projektem oraz polityką miejską. Zapewnia również należyty przebieg procesu 

realizacji projektu. Służy wczesnemu ostrzeganiu i informowaniu o ewentualnych 

nieprawidłowościach oraz weryfikuje skuteczność działań ujętych w dokumencie. 

Systematyczny monitoring umożliwia korygowanie działań determinując tym samym 

optymalne wykorzystanie środków finansowych oraz wzrost efektywności podejmowanych 

działań w ramach polityk publicznych. 

Monitoring realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji prowadzony będzie w odniesieniu  

do wskaźników pozwalających na ocenę rzeczowego i finansowego stopnia zrealizowania 

projektów wskazanych w dokumencie oraz identyfikację odstępstw i nieprawidłowości  

w realizacji Programu. Celem monitoringu jest powtarzalność procesu pozyskiwania danych, 

która umożliwia porównanie wyników z różnych okresów analiz. Zgodnie z obowiązującymi 

zapisami Wytycznych jedną z cech Programu Rewitalizacji jest komplementarność 

problemowa. Jej lepsze efekty ma zapewnić pogłębiona i usystematyzowania analiza zjawisk 

kryzysu na obszarze województwa przygotowania przez samorząd województwa. Powinna ona 

zawierać w szczególności takie elementy jak: sytuacja społeczna, sytuacja gospodarcza  

i przestrzenna oraz obserwacja zjawisk i trendów demograficznych.  

Zalecane jest dla informacji o realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji sporządzanie tzw. 

„Raportu z monitoringu”. Istotnym uzupełnieniem raportu będzie „Formularz efektów 

monitorowania programów rewitalizacji”, który będzie wypełniany raz w roku  

(do15 marca każdego  roku w ramach okresu 2017 - 2023). Proces rewitalizacji jest istotny  
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w systemie monitorowania i sprawozdawczości w ramach RPO 2014-2020, gdzie ważnym 

zadaniem jest informowanie o stanie prac w zakresie wdrażania Lokalnego Programu 

Rewitalizacji i przedsięwzięć w nim ujętych.  

Monitoring koordynowany będzie przez pracowników Wydziału Rozwoju Miasta 

i Przedsiębiorczości oraz Zespół ds. rewitalizacji. Ponadto w proces monitorowania programu 

zostaną zaangażowani interesariusze z obszaru poddanego rewitalizacji. 

Komponentami integralnymi systemu monitorowania będą oceny mieszkańców jak również 

ekspertów, m. in. w zakresie wizerunku obszaru zdegradowanego, partycypacji społecznej 

lokalnej, komplementarności oraz integralności projektów.  

Proces monitorowania polegać będzie na sporządzaniu raportów okresowych, które będą 

przygotowywane również przez Zespół ds. Rewitalizacji na bazie raportów przedkładanych 

przez beneficjentów końcowych po zakończeniu realizacji poszczególnych zadań oraz 

wskaźników monitorujących efektywność Programu. Raporty okresowe stanowić będą 

podstawę raportów ewaluacyjnych weryfikujących efektywność realizacji. Proces monitoringu 

przebiegać będzie w następujący sposób: 

 Monitorowanie w całym okresie realizacji LPR, czy wskazane cele są osiągane poprzez 

realizację poszczególnych projektów objętych programem oraz, czy cele realizowane  

w ramach programu są nadal aktualne i zgodne ze stanem faktycznym,  

 Kontrolowanie etapów systemu wdrażania LPR, 

 Adekwatny dobór wskaźników produktu i rezultatu dla poszczególnych projektów 

przygotowywanych przez jednostki odpowiedzialne za realizację projektów na realizację 

zadań objętych LPR. Wskaźniki powinny być komplementarne z wytycznymi funduszy 

strukturalnych, jeżeli będą współfinansowały dany projekt. Muszą być również zgodne  

z wybranymi wskaźnikami (tj. liczba osób korzystających z pomocy MOPS z powodu 

niepełnosprawności, liczba osób korzystających z pomocy MOPS z powodu długotrwałej 

choroby, liczba osób korzystających z pomocy MOPS z powodu ubóstwa, liczba kolizji  

na 100 mieszkańców, liczba stowarzyszeń, organizacji kulturalnych na 100 mieszkańców, 

liczba podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców, wskaźnik nagromadzenia 

wyrobów zawierających azbest(t) na 100 mieszkańców, liczba przystanków komunikacji 

miejskiej) niniejszego opracowania, które będą podstawą pomiaru efektywności całego 

Programu. 

 Zaprojektowanie formy z realizacji poszczególnych projektów, które będą składane 

w standardowej formie przez beneficjentów końcowych. 

Konieczność aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji może wynikać z czasu 

obowiązywania dokumentu, ze zmian wymogów prawnych, pojawienia się nowych 

problemów, zmian w sytuacji stref miasta bądź ze względu na potrzeby utworzenia nowych 
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projektów. Z uwagi na to Lokalny Program Rewitalizacji będzie posiadać formę otwartą. 

Na determinację nowych odbiorców oraz zakres nowych projektów wpływ będą miały zmiany 

sytuacji społeczno-gospodarczej miasta, potrzeby mieszkańców obszarów zdegradowanych, 

możliwości budżetu miasta oraz dostępność środków zewnętrznych. Wszelkie informacje 

dotyczące stanu realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz ewentualne zamierzenia 

aktualizacji dokumentu będą publicznie udostępniane. W przypadku aktualizacji LPR, zostanie 

ona poprzedzona konsultacjami społecznymi w zakresie identyfikacji nowych problemów i 

potrzeb rewitalizacyjnych.  

Ocena programu rewitalizacji ma na celu potwierdzenie spełniania wymagań określonych  

w „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020”.  

Do przedmiotowej oceny Miasto może złożyć program rewitalizacji przyjęty przez Radę Miejską 

bądź ostateczną wersję projektu planowaną do przyjęcia przez Radę Miejską.  

Ocena wszystkich projektów i zadań rewitalizacyjnych będzie brała pod uwagę kryteria 

ewaluacyjne: 

 

 

 

 

 

 Skuteczność - kryterium, które pozwala ocenić, w jakim stopniu zostały osiągnięte cele 

dokumentu opracowane na etapie planowania, 

 Efektywność - kryterium, które pozwala ocenić stosunek poniesionych nakładów  

do uzyskanych efektów, czyli określić poziom „ekonomiczności” zrealizowanych projektów, 

 Użyteczność - kryterium, które pozwala ocenić, do jakiego stopnia oddziaływanie 

Programu odpowiada zdiagnozowanym potrzebom grupy docelowej, 

 Trafność - kryterium, które pozwala ocenić, do jakiego stopnia cele określone  

w programie odpowiadają potrzebom wskazanym w odniesieniu do obszaru 

rewitalizowanego, 

 Trwałość - kryterium, które pozwala ocenić, w jakim stopniu pozytywne zmiany wywołane 

oddziaływaniem Programu będą nadal widoczne po zakończeniu jego realizacji. 

Skuteczność Efektywność Użyteczność

Trafność Trwałość
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Ewaluacja Lokalnego Programu Rewitalizacji pozwala oszacować oddziaływanie programu, 

jak i pomocy publicznej, w tym pomocy strukturalnej Unii Europejskiej w odniesieniu  

do założonych celu programu. Wyniki oceny powinny zostać wykorzystane w celu jak 

najlepszego dopasowania realizowanych przedsięwzięć do rzeczywistych potrzeb oraz 

najbardziej efektywnego wydatkowania środków. Warunkiem dobrej oceny jest dostępność 

danych i terminowe raportowanie przez wszystkie podmioty zaangażowane w system 

wdrażania programu. 

Efektywne przeprowadzenie działań rewitalizacyjnych w Dębicy będzie polegało  

na monitorowaniu wydatków oraz efektów rzeczowych przedsięwzięć. Monitorowanie 

powinno obejmować następujące etapy: zbieranie, raportowanie i interpretowanie danych, 

opisując postęp i efekty realizowanego dokumentu. Monitoring rzeczowy będzie polegał na 

pozyskiwaniu informacji o postępach w realizacji zaplanowanych działań, przedstawi efekty 

realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, a także zapewni zgodność z założeniami Programu. 

Monitoring finansowy umożliwi kontrolę nad finansowymi aspektami inwestycji, będzie 

podstawą do oceny sprawności wydatkowania środków. Ponadto monitoring finansowy 

będzie oferował pomoc interesariuszom rewitalizacji w uzyskaniu informacji dotyczących 

możliwych do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji.  Stopień wdrażania 

oraz postępy w realizacji konkretnych projektów powinny być monitorowane za pomocą karty 

monitoringowej projektu (Tabela 128) Przedstawiony poniżej wzór karty oceny projektów 

powinien zostać wypełniony przez poszczególne podmioty wykonawcze po zakończeniu 

realizacji projektu. Dzięki takim kartom możliwe będzie monitorowanie rezultatu z perspektywy 

pojedynczej inwestycji, co umożliwi opisanie i porównanie efektów w sposób przejrzysty  

i jednoznaczny. Posiadając karty monitoringu projektów już zrealizowanych inwestycji, będzie 

możliwa ocena ich skuteczności. Ponadto będzie możliwe oszacowanie zagrożeń oraz szans 

inwestycji o podobnym charakterze. Wszystko to w następnych latach procesu rewitalizacji 

będzie stanowić doskonały punkt odniesienia do przeprowadzenia monitoringu. Dodatkowo, 

zaleca się organizację spotkań z mieszkańcami, na których możliwe będzie przeprowadzenie 

otwartej debaty na temat przebiegu prowadzonych przedsięwzięć. Pozwoli  

to na bezpośrednie włączenie lokalnej społeczności w proces monitoringu LPR. Ważnym 

elementem raportu monitoringowego będzie zestawienie mierników realizacji Lokalnego 

Programu Rewitalizacji, które pozwolą na określenie efektów rzeczowych realizacji projektów. 

Tabela 127 przedstawia te mierniki. Ujęte mierniki należy dostosować do możliwości oraz 

potrzeb, które można rozszerzyć o dodatkowe, bardziej szczegółowe (np.: z MOPS, PUP, Policji). 
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Tabela 1287. Mierniki realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji. 

Wskaźniki odpowiedzialne za realizację Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Miernik ze sfery Typ Miernika 
Źródło 

danych 

Rok  2014 
(wskaźniki

16) 

Rok 
prognozowany-

docelowy 
2023 

Społecznej: 
Demografia 

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

zamieszkania 

Urząd Miejski 
w Dębicy 

oraz 
podmioty 

zaangażowa
ne w 

realizację 
Lokalnego 
Programu 

Rewitalizacji 

-1,54 Spadek względem 
roku bazowego 

Ludność w wieku poprodukcyjnym w 
stosunku do ludności w wieku produkcyjnym 

wg faktycznego miejsca zamieszkania 

31,75% Spadek względem 
roku bazowego 

Przyrost naturalny w przeliczeniu na 100 osób 
wg faktycznego miejsca zamieszkania 

-0,09 Wzrost względem 
roku bazowego 

Społecznej: 
Rynek pracy 

 

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w 
liczbie ludności w wieku produkcyjnym wg 

miejsca zamieszkania 
9,4% 

Spadek względem 
roku bazowego 

Społecznej: 
Pomoc społeczna 

 

Liczba osób korzystających ze świadczeń 
pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 

osób wg miejsca zamieszkania 
5,2 

Spadek względem 
roku bazowego 

Korzystający ze świadczeń pomocy 
społecznej z tytułu niepełnosprawności w 

przeliczeniu na 100 osób wg miejsca 
zamieszkania 

2,38 
Spadek względem 

roku bazowego 

Społecznej: 
Bezpieczeństwo 

publiczne 

Liczba stwierdzonych przestępstw ogółem w 
przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego 

miejsca zamieszkania 
2,39 

Spadek względem 
roku bazowego 

Społecznej: 
Integracja 
społeczna 

 

Liczba organizacji pozarządowych na 100 
osób wg miejsca zamieszkania 

0,20 
Wzrost względem 
roku bazowego 

Gospodarczej: 
Podmioty 

gospodarcze 
 

Liczba zarejestrowanych podmiotów 
gospodarczych w rejestrze REGON w 

przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego 
miejsca zamieszkania – obszar miejski 

9,34 
Wzrost względem 
roku bazowego 

Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów 
gospodarczych w rejestrze REGON w 

przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego 
miejsca zamieszkania – obszar miejski 

0,89 
Wzrost względem 
roku bazowego 

Środowiskowej: 
Ochrona środowiska 

 

Odsetek ludności korzystającej z sieci 
wodociągowej 

99,1% 
Wzrost względem 
roku bazowego 

Odsetek ludności korzystającej z sieci 
kanalizacyjnej 

99,2% 
Wzrost względem 
roku bazowego 

Przestrzenno-
Funkcjonalno-

Techniczna: 
Uwarunkowania 

przestrzenne 

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

78,27% 
Spadek względem 

roku bazowego 

Źródło: opracowanie grupa BST 

Tabela 1298. Wzór karty monitoringu projektu Lokalnego Programu rewitalizacji. 

Nazwa Projektu  
Opis realizowanych zadań w roku 
sprawozdawczym 

 

Podmiot realizujący projekt  
Partnerzy realizacji projektu uczestniczący  
w zadaniach w danym roku (Zaangażowani 
interesariusze) 

 

Sposób włączenia interesariuszy  
Wartość wskaźników produktu:  
Data rozpoczęcia realizacji:  
Data zakończenia :  
Planowane nakłady finansowe na realizację 
projektu w trakcie roku 

własne zewnętrzne 
  

 
16 Wskaźniki zgodne z Instrukcją przygotowania Programów Rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020 
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Całkowite poniesione nakłady finansowe na 
realizację projektu: 

 

Możliwe ryzyka dalszej realizacji projektu:  
Propozycje działań minimalizujących ryzyka  

Źródło: opracowanie grupa BST. 

Etapy procesu monitoringu: 

1. Monitorowanie w całym okresie realizacji LPR, czy wskazane cele są osiągane poprzez 

realizację poszczególnych projektów objętych Programem oraz, czy cele realizowane 

w ramach Programu są nadal aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.  

2. Kontrolowanie etapów systemu wdrażania LPR. 

3. Adekwatny dobór wskaźników produktu i rezultatu dla poszczególnych projektów 

przygotowanych przez jednostki odpowiedzialne za realizację projektów na realizację 

zadań objętych LPR. Wskaźniki powinny być kompatybilne z wytycznymi funduszy 

strukturalnych, jeżeli będą współfinansowały dany projekt. Muszą być również zgodne 

z wybranymi wskaźnikami niniejszego opracowania, które będą podstawą pomiaru 

efektywności całego Programu. 

4. Zaprojektowanie formy sprawozdania z realizacji poszczególnych projektów (Karty 

Projektu), które będzie składane w standardowej formie przez beneficjentów 

końcowych.  

Biorąc pod uwagę czas obowiązywania dokumentu (2016-2023), może zajść konieczność 

aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji, dlatego LPR będzie posiadać formułę otwartą. 

W przypadku zmiany wymogów prawnych, pojawiania się nowych problemów, zmian  

w otoczeniu oraz potrzeby utworzenia nowych projektów – będzie on aktualizowany.  

Zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej miasta, potrzeby mieszkańców obszarów 

zdegradowanych, możliwości budżetu miasta oraz dostępność środków zewnętrznych będą 

determinować nowych odbiorców i zakres nowych projektów. Informacje o stanie realizacji 

LPR oraz ewentualnych zamierzeniach aktualizujących dokument będą publicznie 

udostępniane. Ewentualna aktualizacja LPR zostanie poprzedzona konsultacjami społecznymi 

poprzez bezpośrednie konsultacje z mieszkańcami w zakresie identyfikacji nowych problemów 

i potrzeb rewitalizacyjnych. 
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ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr1. LISTA PROJEKTÓW PODSTAWOWYCH. 

Nr Nazwa projektu 
Podmiot 

realizujący 
projekt 

Krótki opis projektu Cel projektu 

Opis stanu istniejącego – 
problemy do rozwiązania 

których przyczyni się 
realizacja 

przedsięwzięcia/projektu 

Na jaką sferę 
(-y) będzie 
miał wpływ 

projekt? 

Lokalizacja projektu 

Łączna 
szacowana 

wartość 
projektu 
(brutto) 

Okres 
realizacji 
projektu 

(maksymalnie 
do 2023 roku) 

Prognozowane produkty wraz ze 
sposobem ich oceny i zmierzenia 

Prognozowane rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i zmierzenia 

1 

Budowa Zespołu 
Szkół Specjalnych w 

Dębicy i punktu 
informacyjnego 

PCPR 

Powiat Dębicki 

Budowa Zespołu Szkół 
Specjalnych w Dębicy i 
punktu Informacyjnego 

PCPR 
 
  

Przedmiotem inwestycji 
jest Budowa Zespołu 
Szkół Specjalnych w 

Dębicy, przy ul. 
Parkowej, służąca 

poprawie warunków 
lokalowych ZSS oraz 

zwiększenie dostępności 
PCPR dla mieszkańców 

Obecnie Zespół Szkół 
Specjalnych Dębicy, w skład 

którego wchodzi – Zespół 
Wczesnego Wspomagania 

Rozwoju Dziecka, Szkoła 
Podstawowa nr 7, 

Gimnazjum Specjalne nr 6, 
Szkoła Specjalna 

Przysposabiająca do Pracy, 
Zespół rewalidacyjno-

wychowawczy - zajmuje za 
ciasny, dwupoziomowy, 

stary, niefunkcjonalny 
budynek przy ul. Matejki 22 

Poza tym brak jest szkoły dla 
niewidomych i 

niedowidzących.  

społeczna, 
funkcjonalno-
przestrzenna 

Dębica, ul. 
Parkowa, działka nr 

840/61 
26 350 000 zł 2018-2023 

Powierzchnia obszarów objętych 
rewitalizacją [ha] 

Budynki  
publiczne  

wybudowane/zmodernizowane 
[szt.] 

Powierzchnia budynków objętych 
rewitalizacją { 

[m2 powierzchni użytkowej] 
  

Rezultat: poprawa dostępu 
infrastruktury publicznej  dla osób 

niepełnosprawnych 
Miara: Liczba korzystających z 

ZSS[os./rok], 
Liczba osób korzystających z 

doradztwa PCPR [os./rok]  

2 

Rewitalizacja 
synagogi 

nowomiejskiej jako 
placówki kultury i 

oświaty 

Partnerstwo: 
Gmina 

Wyznaniowa 
Żydowska w 

Krakowie 
Skawińska 2; 

31-066 Kraków i 
Gmina Miasta 

Dębica 

Budynek byłej synagogi 
nowomiejskiej w Dębicy, 
którego właścicielem jest 

Gmina Wyznaniowa 
Żydowska w Krakowie. 

Rok budowy 1870. Pełni 
on obecnie funkcję 

domu handlowego. W 
porozumieniu z Gminą 
Miasta Dębica obiekt 
powinien służyć jako 
placówka kulturalna - 

muzeum, biblioteka, sala 
koncertowa. Obiekt 

wymaga kapitalnego 
remontu i adaptacji. 

Rewitalizacja budynku 
synagogi ma służyć 
urządzaniu w nim 
muzeum oraz sali 
koncertowej dla 

pobudzenia i 
zaspokojenia potrzeb 

kulturalnych i 
oświatowych 

mieszkańców oraz 
poprawie estetyki 
ścisłego centrum 

miasta. 

Poprawa estetyki budynku w 
ścisłym centrum miasta; 

renowacja zabytku; 
uzyskanie nowej funkcji: 
kulturalnej i oświatowej - 
muzeum, biblioteka i sala 

koncertowa; współpraca ze 
szkołami - edukacja w 
zakresie historii Miasta; 

możliwość przyciągnięcia 
turystów i mieszkańców 

miasta; wizytówka kulturowa 
miasta; współpraca z 
lokalnymi instytucjami 

kulturalno-oświatowymi i 
biznesowymi. 

społeczną, 
gospodarczą, 
funkcjonalno-
przestrzenną 

Dębica, ul. 
Krakowska 3 działka 
ewid. 1629/10 obr. 4 

5 000 000 zł 2021-2023 

Powierzchnia obszarów objętych 
rewitalizacją [ha] 

Budynki  
publiczne  

zmodernizowane [szt.] 
Powierzchnia budynków objętych 

rewitalizacją [m2 powierzchni 
użytkowej] 

Liczba zrewitalizowanych zabytków 
[szt.]  

Rezultat - zwiększenie poziomu 
uczestnictwa w kulturze 

mieszkańców obszaru rewitalizacji  
Miara: Liczba 

korzystających[os./rok]  

3 Kulturalne Wakacje 
w Dębicy 

Urząd Miasta, 
MOK 

Na każdy weekend 
wakacji letnich 
zaproponować 

mieszkańcom Dębicy 
"pozostającym w 

mieście" propozycję 
artystyczne skierowane 
dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych. Planuje się 

zorganizowanie festynu 
teatrów ulicznych, 
koncertów, zabaw 

interaktywnych na rynku 
(także w muszli 
koncertowej). 

Zagospodarowanie 
czasu wolnego 
mieszkańców, 

zwiększenie 
atrakcyjności, ożywienie 

obszaru rewitalizacji, 
integracja 

mieszkańców, 
wprowadzenie nowego 

wydarzenia 
promocyjnego Miasta 

Dębicy. 

Były podejmowane próby 
opisanych obok propozycji, 

ale były one 
przeprowadzane w 

minimalnym zakresie i 
okazjonalnie. Przeznaczenie 

odpowiedniej kwoty w 
budżecie Miasta pozwoliłoby 

na ich profesjonalną 
organizację. 

społeczną 

rynek miasta, 
zabytkowy park przy 

Domu Kultury 
"Śnieżka" 

240 000 zł lipiec, sierpień 
2017-2019 

Liczba zorganizowanych propozycji 
artystycznych służących 

zagospodarowaniu czasu wolnego 
mieszkańców [szt.] 

Rezultat - zwiększenie poziomu 
uczestnictwa w kulturze 

mieszkańców obszaru rewitalizacji  
Miara: Liczba 

korzystających[os./rok]  

4 

Stworzenie miejsc 
opieki nad dziećmi 

do lat 3 oraz 
poprawa warunków 
opieki przedszkolnej 

poprzez 

Gmina Miasta 
Dębica 

W ramach projektu 
nastąpi rozbudowa, 

przebudowa i 
nadbudowa istniejącego 
segmentu murowanego 

budynku. Część 

Stworzenie warunków, 
które pozwolą rodzicom 

na godzenie pracy 
zawodowej i życia 

prywatnego, wsparcie i 
rozwój społeczny oraz 

Istniejący budynek powstał w 
latach 70-tych, jest 

parterowy, 
niepodpiwniczony, składa się 

z 2-ch segmentów w 
technologii szkieletowej 

społeczną, 
funkcjonalno-
przestrzenną, 
techniczną 

Dębica, ul. Szkolna, 
4 działka 333/4 

obr.1 
4 500 000,00 2017-2019 

Powierzchnia obszarów objętych 
rewitalizacją [ha] 

Budynki  
publiczne  

zmodernizowane [szt.] 

Rezultat - poprawa warunków 
opieki nad dziećmi: 

Miara: Liczba dzieci korzystających 
z opieki żłobkowej[os./rok], Liczba 

dzieci korzystających z opieki 
przedszkolnej [os./rok] 
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przebudowę, 
rozbudowę i 
nadbudowa 

budynku 
przedszkola nr 8 w 
Dębicy wraz z jego 

otoczeniem 

drewniana zostanie 
rozebrana. W budynku 
funkcjonować będą 2 

nowe odziały żłobkowe z 
48 miejscami opieki nad 
dziećmi do lat 3 oraz 6 

oddziałów 
przedszkolnych. Teren 

wokół obiektu zostanie 
zagospodarowany 

powstanie między innymi 
plac zabaw, mini ogród 

botaniczny oraz 
miasteczko ruchu 

drogowego. Budowa 
parkingu i chodników. 

Dostosowanie budynku 
do potrzeb dzieci z 

niepełnosprawnością 

intelektualny dzieci, 
zwłaszcza tych 

pochodzących z rodzin 
o niskim statusie 

społecznym i 
materialnym, 

zwiększenie udziału 
kobiet w rynku pracy, 

wzrost dzietności. 
Dostosowanie 

infrastruktury do potrzeb 
dzieci z 

niepełnosprawnością 

drewnianej oraz segmentu 
murowanego. Segment 
drewniany nadaje się 

wyłącznie do rozbiórki, 
segment murowany nadaje 

się do przebudowy.  
Niewystarczająca liczba 

miejsc opieki żłobkowej, złe 
warunki prowadzenia opieki 

przedszkolnej, 
niedostosowanie do potrzeb 
dzieci niepełnosprawnych. 

Rezygnacja rodziców z 
godzenia pracy zawodowej z 

opieką nad małym 
dzieckiem (rodzice oddający 

dziecko do żłobka lub 
przedszkola mają szanse 
wrócić na rynek pracy), 

odkładanie decyzji o 
urodzeniu dziecka z 

powodów zawodowych. 

Powierzchnia budynków objętych 
rewitalizacją [m2 powierzchni 

użytkowej] 
Liczba budynków dostosowana do 
potrzeb osób niepełnosprawnych 

[szt.]  

5 
Poprawa 

infrastruktury 
drogowej ul. Szkolnej 

Gmina Miasta 
Dębica 

W ramach projektu 
zostanie przebudowana 
istniejąca droga wraz z 

infrastrukturą 
towarzysząca: chodniki, 

zatoka autobusowa, 
powstaną miejsca 

postojowe. 

Poprawa infrastruktury 
technicznej obszaru 

rewitalizacji, poprawa 
bezpieczeństwa ruchu 

drogowego 

Istniejąca droga, chodniki, 
przystanek znajduje się w 
złym stanie technicznym. 

społeczną, 
techniczną, 

funkcjonalno-
przestrzenną 

ul. Szkolna, droga nr 
105860R 650 000 2017 

Długość przebudowanej drogi [km] 
Liczba przebudowanych zatok 

autobusowych [szt.] 
Liczba nowych miejsc 

parkingowych [szt.] 

Rezultat -poprawa bezpieczeństwa 
r kierowców i pieszych 

Miara: Spadek kolizji i wypadków 
[szt./rok] 

6 
Utworzenie nowej 

linii transportu 
niskoemisyjnego 

Gmina Miasta 
Dębica, 
Miejska 

Komunikacja 
Samochodowa 

Sp. z o.o. 

W ramach projektu 
zostanie zakupione nowe 
niskoemisyjne autobusy 

posiadające system 
monitoringu, nowe wiaty 

przystankowe oraz 
częściowo 

przebudowana 
infrastruktura drogowa 

Ograniczenie ruchu 
samochodowego w 

centrum miasta, 
poprawa jakości 

powietrza, poprawa 
bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i 
dostępności 

komunikacyjnej dla 
mieszkańców obszaru 

rewitalizacji 

Zbyt duży udział ruchu 
samochodowego w centrum 

miasta, mała liczba miejsc 
parkingowych, zła jakość 

powietrza, 

społeczną, 
środowiskową, 

techniczną 

ulice (wraz z 
podaniem obiektów 

zlokalizowanych 
przy projektowanej 
trasie): Zajezdnia 

MKS – 
Transportowców – 

Drogowców 
(Gazownia, firmy 

usługowe, 
handlowe, 

Cmentarz) – 
Rzeszowska (Urząd 

Pracy, placówki 
oświatowe, obiekty 

handlowe, 
cmentarz) – 

Kościuszki (Urząd 
Miejski, MOPS, 

muzeum, galeria, 
KRUS) – Al. Jana 

Pawła II – 
Piłsudskiego (Dom 

Sportu, Dom Kultury, 
Basen, Lodowisko, 

ZUS, placówki 
oświatowe) – 

Szkolna (Prokuratura 
Rejonowa) – 

Słoneczna (Sąd 
Rejonowy, zakłady 
pracy) – Fabryczna 
– Głowackiego – 
Plac Sybiraków 

(Dworzec PKP/PKS) 
– Głowackiego – 

Staszica – Parkowa 
(Starostwo 

Powiatowe, 
SANEPID, PCPR, 

PINB i inne jednostki 
powiatowe, obiekty 
sportowe) – Piaski – 

4 000 000 2018-2019 

Liczba uruchomionych nowych linii 
transportu publicznego [szt.] 

Długość nowej linii [km], 
Liczba zakupionych autobusów 

niskoemisyjnych [szt.] 

Rezultat - poprawa jakości życia w 
obszarze rewitalizacji poprzez 

zwiększenie korzystania z transportu 
publicznego i zmniejszenie ruchu 

samochodów osobowych 
Miara: Liczba korzystających z 

nowej linii [os./rok] 
Szacowana redukcja emisji CO2 

[MgCO2/rok] 
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Krakowska (Szpital 
Powiatowy, obiekty 

handlowe, TC 
Dębica). 

7 

Wymiana 
oświetlenia 

ulicznego na 
energooszczędne 

Gmina Miasta 
Dębica 

Modernizacja  
oświetlania ulicznego 

poprzez  wymianę 
starych opraw 
rtęciowych na 

energooszczędne 
oprawy ledowe. 

Poprawa 
bezpieczeństwa 
mieszkańców, 

zmniejszenie zużycia 
energii, ograniczenie 

zanieczyszczenia 
powietrza. 

Na obszarze rewitalizacji  
pozostaje w użyciu ok. 800  

lamp rtęciowych  oświetlenia 
ulicznego. Oświetlenie to jest 
awaryjne, energochłonne i  
posiada niskie parametry 

fotometryczne. 

społeczną, 
środowiskową, 

techniczną 

drogi publiczne na 
obszarze 

rewitalizacji 
1 500 000 2021-2023 

Liczba wymienionych  rtęciowych 
opraw oświetleniowych na 

energooszczędne oprawy ledowe 
(sodowe)[szt.]  

Rezultat - poprawa bezpieczeństwa 
oraz oszczędność w zużyciu energii 

 
Miara; zużycia ilość zaoszczędzonej 

energii elektrycznej  MWh/rok 
Szacowana redukcja emisji CO2 

[MgCO2/rok 
Spadek kolizji i wypadków [szt./rok] 

8 

Renowacja 
zabytkowego Domu 
Kultury Śnieżka wraz 

z parkiem 

Gmina Miasta 
Dębica, Miejski 
Ośrodek Kultury 

Wykonanie robót 
budowlanych 
związanych z 
przebudową i 

rozbudową budynku 
Domu Kultury Śnieżka, 

obejmujące prace 
konserwatorskie, 

zabezpieczające, 
wymiana instalacji, 
termomodernizacja 

budynku, dostosowanie 
do przepisów ppoż., 

poprawa dostępności 
dla osób 

niepełnosprawnych. 
Przystosowanie istniejącej 

powierzchni do 
prowadzenia 

działalności kulturalnej, w 
tym edukacji kulturalnej. 

Zagospodarowanie 
terenu zabytkowego 

parku i otoczenia: 
utworzenie nowych 

ścieżek i placów, 
nowych nasadzeń w 
przestrzeni zielonej, 

budowa ogrodzenia, 
remont istniejących 

powierzchni 
utwardzonych, budowa 

elementów małej 
infrastruktury. Stworzenie 
strefy zabaw i edukacji. 

Przywrócenie roli 
zabytkowego obiektu 
Domu Kultury Śnieżka - 

jako miejsca o 
szczególnym znaczeniu 

dla dziedzictwa 
kulturowego obszaru 

rewitalizacji. Stworzenie 
warunków do 
prowadzenia 

działalności edukacji 
kulturalnej i nowych 

inicjatyw kulturalnych 
dla mieszkańców. 

Postępująca degradacja 
zabytkowego obiektu i 

parku, wysoka 
energochłonność budynku, 
duże zawilgocenie budynku, 

brak wystarczającej 
powierzchni do prowadzenia 
działalności kulturalnej, niski 

poziom zabezpieczenia 
budynku przed zagrożeniami: 
pożar, wandalizm, kradzież. 

funkcjonalno-
przestrzenną, 

społeczną 

ul. Bojanowskiego 
18 działki 968 i 978/4 4 400 000 2016-2019 

Powierzchnia obszarów objętych 
rewitalizacją [ha] 

Budynki  
publiczne  

zmodernizowane [szt.] 
Powierzchnia budynków objętych 

rewitalizacją [m2 powierzchni 
użytkowej] 

Liczba zrewitalizowanych zabytków 
[szt.] 

  

Rezultat – poprawa warunków oraz 
zwiększenie poziomu żywego 

uczestnictwa w kulturze 
mieszkańców obszaru rewitalizacji  

Miara: Liczba 
korzystających[os./rok] 

 Liczba uruchomionych nowych 
grup edukacji kulturalne [szt./rok]j, 

Wzrost liczby organizowanych 
imprez kulturalnych dla różnych 

grup wiekowych i o różnych 
zainteresowaniach [szt./rok] 
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9 Tworzenie przyjaznej 
przestrzeni miejskiej 

Gmina Miasta 
Dębica 

Projekt przewiduje 
odnowienie, 

przywrócenie do życia 
terenu Parku Skarbka 

Borowskiego czyniąc go 
atrakcyjniejszym i 

bezpiecznym, miejscem 
gdzie mieszkańcy będą 
chętnie spędzali wolny 

czas. 

Modernizacja parku, 
poprawa 

bezpieczeństwo, 
ożywienie społeczne, 

mobilizacja ludzi 
starszych do uprawiania 

sportu. Integracja 
społeczna na 

płaszczyźnie zarówno 
społecznej jaki i 

sportowej. 

Na terenie Parku Skarbka 
Borowskiego znajduje się 

wydzielony pl. zabaw, który 
bezwzględnie wymaga 

ingerencji poprzez wymianę 
starych zabawek. Ponadto w 

parku znajduje się ścieżka 
edukacyjna, która wymaga 

remontu i doposażenia 
(zakup gier edukacyjnych). 

Powyższe działania z 
pewnością przyciągną 

najmłodszych mieszkańców 
miasta. Pozytywnym 
działaniem będzie 

wyposażenie parku w 
siłownię zewnętrzną gdzie 
korzyści znajdą nieco starsi 
mieszkańcy. Przewidziana 
będzie również budowa 

wybiegu dla czworonogów. 
Celem przywrócenia 

bezpieczeństwa koniecznym 
będzie wykonanie 

oświetlenia i monitoringu. 
Koniecznym jest również 

dokończenie remontu alejek 
po, których będzie można 

biegać i  jeździć na rolkach 
oraz uprawiać nordic 

walking. Budowa 
pumptracku - czyli toru dla 
rowerów, rolek i deskorolek. 

funkcjonalno-
przestrzenną, 

społeczną 

ul. Lisa, dz nr ewid. 
840/12 obręb 4 oraz 

840/42 obręb 
4,844/14 obręb 4 

1 000 000,00 2017- 2021 Powierzchnia obszarów objętych 
rewitalizacją [ha]  

Rezultat - zwiększenie dostępności 
do dobrze zagospodarowanych, 

przestrzeni publicznych 
pozwalających na spędzanie czasu 

na  świeżym powietrzu. 
Miara: Wzrost spędzających wolny 
czas w sposób aktywny na świeżym 

powietrzu [os./rok] 
Liczba organizowanych wydarzeń 

{szt./rok]  

10 
Upłynnienie ruchu w 
ciągu Krakowska – 

Rzeszowska 

Gmina Miasta 
Dębica 

Projekt zakłada budowę 
skoordynowanej 

inteligentnej drogowej 
sygnalizacji świetlnej na 

13 skrzyżowaniach z 
ruchem kołowym i 

pieszym 

Zmniejszenie emisji 
zanieczyszczeń w 

wyniku upłynnienia 
ruchu samochodowego 

w mieście. Skrócenie 
czasu dojazdu 

Przez obszar rewitalizacji 
przebiega główny ciąg ulic 

miejskich Krakowska – 
Rzeszowska. W związku ze 

wzrostem liczby pojazdów w 
mieście oraz i braku 

możliwości rozbudowy na 
ulicach tworzą się liczne 

zatory. Powodują one dużą 
emisję liniową zanieczyszczeń 

powietrza, wywołaną 
kumulacją spalin 

samochodowych. 
Inteligentna sygnalizacja 

świetlna spowoduje 
upłynnienie ruchu  i 
ograniczenie emisji 

zanieczyszczeń. 

funkcjonalno-
przestrzenną, 
techniczną, 
społeczną 

ciąg dróg ulic 
Krakowska – 
Rzeszowska 

1 500 000,00 2021-2023 
Liczba wybudowanych 

inteligentnych systemów 
sygnalizacji świetlnej [szt.] 

Rezultat - poprawa płynności i 
czasu przejazdu w  ruchu 

drogowym oraz ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń powietrza Miara: 
Szacowana redukcja emisji CO2 

[MgCO2/rok],  
Skrócenie czasu przejazdu przez 

ciąg ulic Krakowska – Rzeszowska 
[min/km] 
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11 Budowa centrum 
przesiadkowego 

Gmina Miasta 
Dębica 

w partnerstwie 
z PKP 

Budowa zintegrowanego 
systemu dworca PKP, 

stacji autobusów 
miejskich, regionalnych i 

międzynarodowych z 
parkingami dla 

samochodów, rowerów, 
postoju taxi oraz 
zapleczem dla 

podróżnych (lokalami 
gastronomicznymi i 
punktami z prasą). 

Będzie skupiać wszystkie 
środki transportu 

miejskiego w jednym 
miejscu i usprawni 

przemieszczanie się 
podróżnych. 

Zwiększenie 
atrakcyjności transportu 

publicznego, 
zwiększenie 

atrakcyjności transportu 
indywidualnego 

niezmotoryzowanego 
(rowery, podróże 

piesze), zmniejszenie 
atrakcyjności 

dojeżdżania do celu 
samochodem, 

zwiększenie mobilności 
wewnątrz miasta, 

poprawa wizerunku 
miasta. 

W rejonie  dworca 
kolejowego znajduje się 

zdegradowany teren 
pokolejowe należący do PKP 

(opustoszałe budynki, 
zniszczona lub 

niezagospodarowana 
przestrzeń). Dworzec PKP 

graniczy z byłym dworcem 
PKS, obecnie należącym do 

prywatnej firmy (MONIS). 

funkcjonalno-
przestrzenną, 
techniczną, 
społeczną 

Dworzec PKP i PKS 
wraz z terenami 

przyległymi 
10 000 000,00 2018-2023 

Liczba Wybudowanych dworców 
autobusowych ( szt.) 

Liczba stworzonych Miejsc 
parkingowych (szt.) Liczba 

powstałych miejsca postojowych 
dla autobusów (szt.) 

Rezultat- Zwiększenie liczby 
pasażerów korzystających z 

transportu publicznego. 
Miara: Szacowana liczba osób, 

które skorzystały z transportu 
publicznego( osoby)  

12 

Termomodernizacja 
budynku 

mieszkaniowego- 
wielorodzinnego 

wraz z 
odwodnieniem 

Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 

w Dębicy 

Ocieplenie budynku, 
prace 

termomodernizacyjne 
związane z poprawą 

efektywności 
energetycznej 

Zwiększenie 
efektywności 

energetycznej budynku, 
poprawa estetyki, 

ochrona przed 
zalewaniem piwnic. 

Popękana elewacja 
budynku, zła izolacja cieplna 

budynku, przestarzałe 
oświetlenie, kotły. 

funkcjonalno-
przestrzenną, 
techniczną, 

środowiskową, 
społeczną 

ul. Łysogórska 13 600 000,00 2019-2023 
Liczba zmodernizowanych 

budynków wraz z odwodnieniem( 
szt.)  

Rezultat- poprawa jakości życia 
mieszkańców, poprawa 

efektywności energetycznej 
budynku 

Miara: Liczba korzystających z 
zmodernizowanych budynków 

[os./rok] 
Szacowana redukcja emisji CO2 

[MgCO2/rok  

13 
Odnowienie i 

doposażenie placu 
zabaw i gier 

Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
w Dębicy w 

partnerstwie z 
Gminą Miasta 

Dębica 

Przedsięwzięcie 
polegające na 

doposażeniu placu gier i 
zabaw, odnowienie 

boiska, oraz ogrodzenia 

Poprawa estetyki 
wewnątrz osiedla, 

dostosowanie placu 
zabaw do różnych grup 

wiekowych dzieci, 
miejsce integracji dzieci. 

Zniszczona nawierzchnia, 
przestrzeń wyposażona w 

bardzo małą ilość urządzeń 
do zabawy(nie spełnia 
swoich warunków)dla 

wszystkich grup wiekowych. 

społeczną, 
przestrzenno-
funkcjonalna 

ul. Głowackiego, 
działka 494/17 obr. 

4 
100 000,00 2018-2023 

Powierzchnia zagospodarowanej 
przestrzeni(ha),  

Rezultat- zwiększenie dostępności 
do dobrze wyposażonego placu 

zabaw i gier pozwalający na 
spędzanie czasu na  świeżym 

powietrzu. 
Miernik: Liczba rodzin z dziećmi 

które skorzystały z placu zabaw i 
gier (szt.)/rok 

14 

Budowa altany 
śmietnikowej dla 

potrzeb bloku 21, 23, 
25 

Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
w Dębicy w 

partnerstwie z 
Gminą Miasta 

Dębica 

Budowa altany 
śmietnikowej, zadaszonej 

na pojemniki z 
odpadami 

Uporządkowanie 
składowania odpadów i 

odbioru odpadów. 

Brak zadaszonej altany 
śmietnikowej 

społeczną, 
techniczną 

ul. Głowackiego, 
działka 285/179 obr. 

4 
50 000,00 2017 Liczba wybudowanych altan 

śmietnikowych (szt.) 

Rezultat- poprawa gospodarki 
odpadami Miernik: Szacunkowa 

liczba(tona/rok) poprawnie 
posegregowanych odpadów   

15 

Termomodernizacja 
budynku 

mieszkaniowego - 
wielorodzinnego 

Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 

w Dębicy 

Ocieplenie budynku, 
prace 

termomodernizacyjne 
związane z poprawą 

efektywności, odnowa 
nawierzchni 

dostosowanie do osób z 
niepełnosprawnością 

wokół bloku. 

Zwiększenie 
efektywności 

energetycznej budynku, 
ograniczenie barier 

przestrzennych. 

Popękana elewacja 
budynku, zła izolacja cieplna 

budynku, przestarzałe 
oświetlenie, kotły, teren 

wokół niedostosowany do 
osób z niepełnosprawnością. 

funkcjonalno-
przestrzenna, 
techniczną, 

środowiskową, 
społeczną 

ul. Rzeszowska 66, 
działki nr 141,143/1 

obr. 4 
900 000,00 2017-2023 

Liczba zmodernizowanych 
budynków(szt.),  

Powierzchnia obszarów objętych 
rewitalizacją [ha] 

Liczba ograniczonych barier 
przestrzennych( szt.)  

Rezultat - poprawa jakości życia w 
obszarze rewitalizacji poprzez 

poprawę efektywności 
energetycznej budynków oraz 

przestrzeni dla osób 
niepełnosprawnych. 

Miara: Liczba korzystających z 
termomodernizowanych budynków 

[os./rok] 
Szacowana redukcja emisji CO2 

[MgCO2/rok) 
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16 

Osiedlowy ogród 
społeczny  

  
 

Gmina Miasta 
Dębi ca 

Utworzenie ogrodu 
społecznego wraz z 

mieszkańcami – miejsca, 
które wspólnie zaplanują 

i stworzą oraz będą 
odpowiedzialni za jego 

utrzymanie 

Integracja mieszkańców 
poprzez wspólne 

zagospodarowywanie 
dzielonej przez siebie 

przestrzeni; wzmocnienie 
więzi sąsiedzkich oraz 

poczucia 
odpowiedzialności za 
otoczenie; aktywna 

integracja osób 
wykluczonych lub 

zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym 

Niski poziom zaangażowania 
mieszkańców w rozwój 

najbliższego otoczenia, słabe 
więzi społeczne oraz 

niezagospodarowana 
przestrzeń 

Społeczna, 
przestrzenno- 
funkcjonalna 

ul. Głowackiego, 
działka 494/17 obr. 

4 
50 000,00 2021-2023 

Powierzchnia utworzonego ogrodu 
społecznego [m2] 

 

Rezultat: 
Wzrost integracji osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 
Liczba osób korzystająca z ogrodu 

społecznego 

17 

Wspólne 
planowanie 

przestrzeni osiedla 
 

 
Gmina Miasta 

Dębica 
 

Przeprowadzenie 
zestawu warsztatów z 

mieszkańcami i 
użytkownikami przestrzeni 

na Osiedlu Matejki w 
celu wspólnego, 

partycypacyjnego 
zaplanowania 
przedsięwzięć 

realizowanych w ramach 
projektu „Poprawa 
zagospodarowania 
terenu na Osiedlu 

Matejki”. Warsztaty te 
stanowić będą swoiste 
zajęcia aktywizacyjne 

dla osób z 
niepełnosprawnościami i 

o ograniczonej 
mobilności, a także dla 

pozostałych 
mieszkańców osiedla. 

Włączenie mieszkańców 
w aktywne działanie na 
rzecz osiedla, aktywna 

integracja osób 
zagrożonych 

wykluczeniem 
społecznym – wspólne 
wypracowanie takich 
rozwiązań w zakresie 

funkcjonalności i 
bezpieczeństwa 

przestrzeni publicznej na 
Osiedlu Matejki, aby 

odpowiadała ona na 
potrzeby mieszkańców, 
w tym przede wszystkim 

osób z      
niepełnosprawnością i o 

ograniczonej 
mobilności. 

Niski poziom aktywności 
mieszkańców, słabe więzi, 

marginalizacja i wykluczenie 
społeczne, przestrzeń 

niedostosowana do potrzeb 
osób niepełnosprawnych i o 

ograniczonej mobilności. 
 

Społeczna, 
przestrzenno- 
funkcjonalna 

 

Osiedle Matejki – 
Placówka Wsparcia 
Dziennego „Zgrana 
Paka” ul. Matejki 7 

oraz przestrzeń 
publiczna 

  

50 000,00 
 

2021-2023 
 

Liczba zrealizowanych warsztatów 
 

Rezultat: 
Wzrost integracji osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 
Liczba uczestników warsztatów 

18 

Adaptacja budynku 
przy ul. Rzeszowskiej 

23 na siedzibę 
Poradni 

Pedagogiczno-
Psychologicznej 
i Powiatowego 

Centrum Pomocy 
Rodzinie 

Powiat Dębicki Powiat Dębicki odstąpił od realizacji przedmiotowego projektu - budynek przy ul. Rzeszowskiej 23 został sprzedany. 
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19 Przez aktywizację do 
zatrudnienia 

PUP w Dębicy 

Szkolenia, spotkania z 
doradcą zawodowym, 

spotkania z 
pracodawcami, 

spotkania z Policją 
i z OHP, konferencje, 
spotkania z osobami 

bezrobotnymi, wsparcie 
na ścieżce znalezienia 

pracy 
(przekwalifikowania), 
kursy kwalifikacyjne, 

spotkania z 
przedsiębiorcami. 

Aktywizacja osób 
biernych zawodowo, 
wykluczonych z rynku 

pracy, zwiększenie 
bezpieczeństwa, 

zwiększenie motywacji 
do działania mającego 

na celu polepszenie 
warunków 

ekonomicznych osób 
zamieszkujących obszar 

rewitalizacji. 

Duże bezrobocie, niski 
poziom bezpieczeństwa, 
przedsiębiorczości, duża 

liczba osób ubogich 

społeczną, 
gospodarczą 

obszar rewitalizacji 500 000,00 2021-2023 

Liczba zorganizowanych 
spotkań/kursów/szkoleń(szt.) 
Liczba osób, wzięły udział w 

spotkaniach/kursach/szkoleniach 
(szt.) 

Rezultat – ograniczenie osób 
bezrobotnych, poprawa ich 

kwalifikacji zawodowych 
Miara: Liczba osób biernych 

zawodowo, które podjęły 
pracę(szt/rok) 

20 

Adaptacja budynku 
Szkoły Specjalnej na 

mieszkania 
komunalne 

Gmina Miasta 
Dębica 

Zagospodarowanie 
budynku będącego 

obecnie siedzibą Szkoły 
Specjalnej na 18 

mieszkań komunalnych 
poprzez jego 
przebudowę i 

nadbudowę 2-ch 
kondygnacji. Średnia 

pow. użytkowej mieszkań 
35 m 2. Szkoła Specjalna 
zostanie przeniesiona do 
nowej siedziby powstałej 

w wyniku projektu 
realizowanego przez 

Powiat Dębicki. 

Zaspokajanie potrzeb 
mieszkaniowych osób 

najuboższych. 

Mała liczba mieszkań 
komunalnych, duża ilość 

rodzin wnioskująca o 
mieszkania komunalne. 
Istniejący budynek nie 

spełnia podstawowych 
standardów Szkoły 

Specjalnej, w której uczą się 
osoby niepełnosprawne. Z 
uwagi na istniejący układ 
architektoniczny nie jest 
możliwe dostosowanie 

budynku do potrzeb Szkoły 
natomiast możliwa jest jego 
adaptacja na mieszkania. 

Rok budowy1962, 

techniczną, 
społeczną, 

funkcjonalno-
przestrzenna 

Osiedle Matejki 22 2 500 000,00 2021-2023 

Liczba budynków 
zaadaptowanych na mieszkania 

komunalne(szt.) 
Liczba powstałych mieszkań 
komunalnych, na obszarze 

rewitalizacji( szt.) 

Rezultat: poprawa jakości życia 
najuboższych mieszkańców.  
Miara: Liczba rodzin o niskich 

dochodach, które skorzystały z 
mieszkań komunalnych 

(osoby/rok)lub (rodziny/rok)  

21 

Głęboka 
termomodernizacja 

energetyczna 
budynków 5 

wspólnot 
mieszkaniowych w 

Dębicy 

Wspólnoty 
mieszkaniowe: 

Matejki 11, 
12,15, 16, 17 

Prace modernizacyjne 5 
budynków 

mieszkaniowych 
zmierzające do 

znaczącej poprawy 
efektywności 

energetycznej - głęboka 
modernizacja 
energetyczna. 

Ocieplenie ścian, 
stropów, wymiana 

stolarki w częściach 
wspólnych. 

Poprawa efektywności 
energetycznej 

budynków, mniejsze 
zapotrzebowanie na 

energię cieplną, 
polepszenie komfortu 
cieplnego mieszkań, 
zmniejszenie niskiej 

emisji. 

Niska izolacyjność cieplna 
budynków i estetyka elewacji 

budynku. 

techniczną, 
społeczną, 

funkcjonalno-
przestrzenna, 
środowiskową 

Osiedle Matejki 11, 
12, 15, 16, 17 

1 600 000 2017-2018 

Liczba zmodernizowanych 
budynków(szt.),  

Powierzchnia obszarów objętych 
rewitalizacją [ha]  

Rezultat - poprawa jakości życia w 
obszarze rewitalizacji poprzez 

poprawę efektywności 
energetycznej budynków 

Wspólnoty Mieszkaniowej Matejki   
Miara: Liczba korzystających z 

termomodernizowanych budynków 
[os./rok] 

Szacowana redukcja emisji CO2 
[MgCO2/rok) 

22 Aktywni Razem 

Miejski Ośrodek 
Pomocy 

Społecznej, 
Stowarzyszenie 

Pomocy 
Społecznej Ad 

Astram, 
Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

Projekt ma na celu 
zachęcić do większej 
aktywności fizycznej 

dzieci jak i młodzieży z 
okolic jak i ich rodzin oraz 

dzieci z Placówek 
Wsparcia Dziennego 
działających przy ul. 

Kraszewskiego i Matejki 
(niedaleko Parku Skarbka 
Borowskiego) do czego 
wykorzystana zostanie 
powstała w ramach 
projektu „Tworzenie 
przyjaznej przestrzeni 

miejskiej” 
ogólnodostępna 

atrakcyjna, bezpieczna, 
bez barier 

architektonicznych 
przestrzeń Parku Skarbka 

Borowskiego, 
umożliwiająca 

korzystanie z niej również 

Umożliwienie integracji 
społeczności lokalnej w 

dwóch ważnych 
aspektach: integracji 

nowych i 
dotychczasowych 

mieszkańców osiedla, a 
także integracji 

międzypokoleniowej. 
Zapobieganie 

negatywnym zjawiskom 
społecznym poprzez 

promowanie aktywności 
fizycznej i zdrowego stylu 
życia.  Zaktywizowanie 
społeczności lokalnej. 
Poprawa sprawności 

fizycznej ogółu 
mieszkańców, walka z  

problem otyłości 
zarówno u dorosłych jak 
i u dzieci. Zrealizowanie 

ww. projektu da 
mieszkańcom impuls i 

Atutem regionu jest duży 
obszar parkowy wymagający 

rewitalizacji oraz duże 
zagęszczenie mieszkańców 

zamieszkałych obszar 
rewitalizacji. W pobliżu 

znajdują się dwie Placówki 
Wsparcia dla dzieci.  

Problemem istniejącym w tej 
okolicy jest brak 

zagospodarowania czasu 
wolnego osobom w każdym 

wieku. 

społeczną 
ul. Kwiatkowskiego - 

Park Skarbka 
Borowskiego 

780 000 zł 2020-2022 

Powierzchnia obszarów objętych 
rewitalizacją [ha] 

Liczba zorganizowanych zajęć na 
świeżym powietrzu(szt.)  

Rezultat - zwiększenie dostępności 
do dobrze zagospodarowanych, 

przestrzeni publicznych 
pozwalających na spędzanie czasu 
na świeżym powietrzu przez różnych 

użytkowników 
Miara: Liczba osób które skorzystały 

z zajęć w sposób aktywny na 
świeżym powietrzu [os./rok]  
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przez dzieci 
niepełnosprawne oraz 

swobodne poruszanie się 
z wózkami dziecięcymi. 
W ramach projektu na 
nowopowstałej siłowni 

raz w tygodniu 
prowadzone będą 
zajęcia na świeżym 

powietrzu, prowadzone 
przez wychowawców 
(praca podwórkowa, 

animacyjna i 
socjoterapeutyczna) i 
instruktora dla dzieci i 

młodzieży z w/w 
Placówki i okolicznych 

osiedli. Ponadto na 
obszarze 

zrewitalizowanego parku 
raz w tygodniu będą 
odbywały się zajęcia 

nordic walking dla 
całych rodzin (dzieci z 
okolicznych bloków w 

tym z PWD i ich 
rodziców). 

możliwości do zmiany 
stylu życia na zdrowszy. 

W trakcie zabawy 
dzieci, towarzyszący im 
opiekunowie mogliby 

również czynnie 
korzystać ze sprzętu 

sportowego. 
Celem projektu będzie 
również zorganizowanie 

zajęć pracy 
podwórkowej w tym 

działań animacyjnych i 
socjoterapeutycznych 

dla dzieci z PWD. 

23 
"Pomiędzy - ogródek 

dla aktywnych" 

Miejski Ośrodek 
Pomocy 

Społecznej w 
Dębicy 

Główne elementy 
wyposażenia mającego 
zachęcać do aktywności 
fizycznej to plac zabaw z 
urządzeniami dla dzieci 

w różnym wieku i siłownia 
plenerowa. Mimo 

wydzielenia stref do 
zabaw dla dzieci oraz 

rekreacji młodzieży 
(odpowiednia 

nawierzchnia i zieleń), 
mają one tworzyć 
integralną całość. 

Obecnie znajdujący się 
na w/w terenie plac 

zabaw jest zniszczony i 
zaniedbany, wymaga 

renowacji i 
uporządkowania. Teren 
placu zabaw wymaga 
też zagospodarowania 

terenów zielonych 
poprzez nasadzenia 
krzewów i drzew oraz 
prac pielęgnacyjnych 

istniejącej zieleni. 
Budowa ww. terenu o 
zewnętrzną siłownię 

polegałaby na 
przygotowaniu 

nawierzchni pod sprzęt 
sportowy. Zakup sprzętu. 

Zamontowanie 
poszczególnych 

elementów siłowni. 
Poprzez renowację 

boiska przy Internacie 
Zespołu Szkół 

Zawodowych Nr 1 w 
Dębicy przy ul. 

Sienkiewicza 1 w ramach 
projektu przewidujemy 

stworzenie terenu 
rekreacyjno-sportowego, 

a także odpoczynku i 

Projekt ma na celu 
powstanie 

ogólnodostępnej 
przestrzeni atrakcyjnej i 
bezpiecznej, bez barier 
architektonicznych, aby 
umożliwić korzystanie z 

niej dzieciom i młodzieży 
z okolic oraz m.in. z PWD 

działającej przy ul. 
Sienkiewicza 1 w tym 

dzieciom 
niepełnosprawnym oraz 

całym rodzinom. 
Główne elementy 

wyposażenia mającego 
zachęcać do 

aktywności fizycznej to 
doposażone boiska i 
siłownia plenerowa. 
Cele szczegółowe 

projektu to: 
-inicjowanie i wspieranie 
działań służących 
integracji lokalnej 
środowisk, 
- dodawanie tożsamości 
lokalnej, 
- alternatywne formy 
spędzania wolnego 
czasu całych rodzin 
- praca podwórkowa 
realizowana przez 
wychowawcę i 
opiekunów z PWD 
- działania animacyjne i 
socjoterapeutyczne dla 
dzieci i młodzieży. 

  
 
 
 
 
 
 
 

Problemem istniejącym w tej 
okolicy jest brak 

zagospodarowania czasu 
wolnego na świeżym 
powietrzu dla dzieci i 

młodzieży z okolic oraz ich 
rodzin jak i dzieci z PWD przy 
ul. Sienkiewicza 1. Obiekt, na 

którym są boiska szkolne 
można by było odpowiednio 

doposażyć i 
zagospodarować. 

społeczną, 
funkcjonalno-
przestrzenną, 
techniczną 

Boiska przy 
Internacie Zespołu 
Szkół Zawodowych 
Nr 1 w Dębicy przy 
ul. Sienkiewicza 1. 

60 000 zł 2018-2023 

Zagospodarowany teren pod 
rekreację i uprawianie sportów(ha) 
Liczba poddanych renowacji boisk 

sportowych(szt.) 
 Liczba zorganizowanych zajęć 

sportowych(szt./rok)  

Rezultat – poprawa warunków do 
rekreacji i uprawiania sportu przez 

różne grupy użytkowników 
przestrzeni publicznych obszaru 

rewitalizacji  Miara: Liczba 
korzystających[os./rok] 

Liczba osób, które skorzystały z 
zajęć z instruktorem(osoby/rok) 



Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dębica na lata 2016 - 2023 

 

 
  146 

relaksacji aby zachęcić 
do zdrowego stylu życia 
dzieci i młodzieŜ m.in. z 

Placówki Wsparcia 
Dziennego działającej 
przy ul. Sienkiewicza 1 
przez liczne zajęcia na 
zewnętrznej siłowni na 
świeżym powietrzu oraz 

urządzeniu 
wielofunkcyjnym do 

ćwiczeń 
sprawnościowych do 

„street workout”. 
Dzięki powstaniu siłowni i 

renowacji boiska 
będziemy mogli 

zachęcić do większej 
aktywności fizycznej na 

świeżym powietrzu dzieci 
i młodzież z PWD 
podczas zajęć 

podwórkowych 
(animacyjny an, 

socjoterapeutycznych) 
realizowanych przez 

wychowawców z w/w 
placówki. 

W ramach projektu na 
nowopowstałej siłowni 
raz w tygodniu zajęcia 
na świeżym powietrzu 

będą prowadzone przez 
instruktora wraz z 

wychowawcą dla dzieci 
i młodzieży. Natomiast 
jeden dzień w tygodniu 
będzie poświęcony na 

integrację rodzinną i 
zajęcia odbywać się 

będą dla całych rodzin 
jednocześnie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

24 
Edukacja 

ekologiczna od 
najmłodszych lat 

Gmina Miasta 
Dębica 

Spotkania z 
przedstawicielami 
Przedsiębiorstwa 

Gospodarowania 
Odpadami z Paszczyny. 

Stworzenie komiksu, 
opowiadania o 

tematyce ekologicznej- 
wśród uczniów szkół 

podstawowych. 
Organizacja spektakli 

teatralnych o tematyce 
ekologicznej i ochronie 

środowiska-wśród 
uczniów szkół 

podstawowych. 

Uświadomienie 
rodziców poprzez dzieci 
przedszkolne o potrzebie 

segregowaniu 
odpadów, aktywizacja 

dzieci poprzez 
stworzenia własnego 

komiksu. Spektakl ma na 
celu rozbudzanie 

świadomości 
ekologicznej i rozwijane 

aktywnych postaw 
wobec przyrody i jej 

ochrony. 

Odpady są źle 
segregowane, dużo 

odpadów które powinno być 
segregowane mieszkańcy 

wrzucają do kosza na 
odpady zmieszane, 

niewłaściwa gospodarka 
odpadami, problem niskiej 

emisji i zanieczyszczania wód. 

społeczną 
Przedszkola Miejskie 

oraz Szkoły 
Podstawowe 

150 000,00 2017-2023 
Liczba spotkań z przedstawicielami 
Przedsiębiorstwa Gospodarowania 

Odpadami z Paszczyny(szt./rok),   

Rezultat – poprawa świadomości 
ekologicznej wśród dzieci. 

  Miara: Liczba dzieci uczestnicząca 
w projekcie(osoby/rok, 

Liczba osób zaangażowanych w 
tworzenie komiksu(osoby) 

25 

Profesjonalna 
opieka nad 

niepełnosprawnymi. 
Szkolenia 

zawodowe. 

Powiat Dębicki 
– PCPR - PUP Powiat Dębicki odstąpił od realizacji projektu. 

26 

Aktywna integracja 
osób 

niepełnosprawnych, 
zagrożonych 

ubóstwem lub 
wykluczeniem 

społecznym z terenu 
powiatu dębickiego 

Powiat Dębicki 
– PCPR 

Działania projektowe 
obejmować będą m.in.: 
1.Diagnoza indywidulana 
uczestników i określenie 
ścieżki integracji. 
2.Poradnictwa i wsparcie 
indywidualne oraz 
grupowe w zakresie 
podniesienia 
kompetencji życiowych i 

Aktywna integracja 
osób 

niepełnosprawnych, 
zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem 
społecznym 

zamieszkałych na 
terenie powiatu 

dębickiego poprzez 
poprawę ich 

Osoby niepełnosprawne i ich 
opiekunowie oraz osoby 
zagrożone ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym z 
terenu powiatu dębickiego 

są największą grupą 
odbiorców pomocy 
społecznej na  ternie 

powiatu dębickiego. Osoby 
te, z uwagi na to, iż 

społeczna 
ul. Parkowa, działka 

nr 840/61 110 000,00 2017-2019 RPO WP, budżet Powiatu 

Liczba osób korzystających ze 
wsparcia 
Liczba osób z 
niepełnosprawnością objętych 
wsparciem w programie 
Liczba godzin wsparcia prawnego 
Liczba godzin wsparcia 
psychologicznego 
Liczba godzin wsparcia 
zawodowego 
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umiejętności społeczno- 
zawodowych 
3.Działania z zakresu 
aktywnej integracji 
społeczno-zawodowej 
(tym: poradnictwo 
prawne w  zakresie 
prawa rodzinnego i 
opiekuńczego, 
zabezpieczenia 
społecznego, 
poradnictwo rodzinne 
obejmujące wsparcie 
rodziny naturalnej i 
zastępczej, opieki nad 
osobami 
niepełnosprawnymi, a 
także terapią rodzinną, 
itp.) Indywidulane 
poradnictwo oraz 
szkolenia grupowe 
służące podniesieniu 
wiedzy i kompetencji 
społeczno-zawodowych 
osób 
niepełnosprawnych, 
zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem 
społecznym z terenu 
powiatu dębickiego 

 

kompetencji 
społecznych oraz 
zdolności do 

zatrudnienia. 

posiadają niskie 
kompetencje zawodowe i 
społeczne, wymagają 

kompleksowego wsparcia i 
stworzenia niezbędnych 

warunków do integracji ze 
społeczeństwem. Możliwe 

jest to m.in. poprzez działania 
mające na celu podniesienie 

umiejętności w zakresie 
pełnienia ról społecznych, 
wspierania samodzielności 

oraz zdobywania kluczowych 
umiejętności kwalifikacji 

zawodowych. 

 
 
Wskaźniki pomiaru: listy obecności, 
deklaracje uczestnictwa 

27 

Poprawa 
zagospodarowania 
terenu na Osiedlu 

Matejki 

Gmina Miasta 
Dębica 

Przedmiotem inwestycji 
jest remont nawierzchni 
istniejących  jezdni dróg, 
chodników, parkingów i 

ciągów pieszych na 
Osiedlu Matejki, a także 
ich rozbudową o nowe. 

Wykonany zostanie 
remont pochylni dla 
niepełnosprawnych, 

usprawnienia zostanie 
kanalizacja deszczowa 
oraz zagospodarowane 

tereny zieloni niskiej. 

Poprawa estetyki 
Osiedla, zwiększenie 

ilości miejsc 
parkingowych,  

zagospodarowanie 
terenów zielonych, 

poprawa odwodnienia 
Osiedla, zwiększenie 
bezpieczeństwa dla 
uczestników ruchu 

drogowego i pieszego, 
utrzymanie ładu i 

porządku 
architektonicznego, 

poprawa dostępności 
dla osób 

niepełnosprawnych. 

Istniejące 
zagospodarowanie posiada 

liczne miejsca z 
zapadnięciami i ugięciami 
nawierzchni istniejących 

ciągów komunikacyjnych. 

Ponadto istniejące ciągi są 
nie dostosowane do potrzeb 

mieszkańców (nie 
wystarczająca ilość miejsc 

parkingowych, nierówności, 
problemy z kanalizacją 

deszczową). Planowana 
inwestycja polegać będzie 

na wykonaniu nowych 
nawierzchni w miejscu 
istniejących ciągów 

komunikacyjnych jak również 
ich rozbudowę i 

przebudowę. Ponadto 
inwestycja obejmuje 

usprawnienie odwodnienia 
ulicy i miejsc parkingowych 

poprzez dostosowanie 
umiejscowienia kratek 

deszczowych do nowych 
powierzchni utwardzonych 

oraz zabezpieczenie 
elementów kolidujących 
sieci uzbrojenia terenu. W 
końcowej fazie zostaną 

wykonane 
zagospodarowanie terenów 

zielonych 

społeczną, 
funkcjonalno-
przestrzenną, 
techniczną 

Osiedle Matejki 

działki nr ewid. 
2320/4, 2454/5, 
2454/7, 2454/9, 

2454/33, 2454/34, 
2461, 2480 obr. 4 

1 500 000,00 2021-2023 

Powierzchnia obszarów przestrzeni 
publicznej objętych rewitalizacją 

[ha] 

 

Rezultat - zwiększenie dostępności 
do dobrze zagospodarowanych, 

przestrzeni publicznych Miara: 
Liczba mieszkańców korzystających 

z przestrzeni publicznych objętej 
rewitalizacją [os./rok] 
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28 

Przebudowa ulicy 
Strumskiego poprzez 

budowę miejsc 
postojowych 

Gmina Miasta 
Dębica 

Przedmiotem inwestycji 
jest przebudowa 
istniejącej ulicy 

Strumskiego w sposób 
pozwalający utworzenie 

parkingu. 

Istniejące chodniki, 
jezdnia i teren zieleni 

niskiej nie są 
dostosowane do 

potrzeb mieszkańców - 
nie wystarczająca ilość 
miejsc parkingowych. 

Ulica znajduje się w 
sąsiedztwie parku, 
przedszkola, szkoły, 

osiedla mieszkaniowego 

Odciążenie ścisłego rynku od 
ruchu samochodowego, 
stworzenie parkingu dla 

szkoły, przedszkola, parku, 
mieszkańców osiedla. 

społeczną, 
funkcjonalno-
przestrzenną, 
techniczną 

ul. Strumskiego 
działka 393/1 300 000,00 2021-2023 

Powierzchnia obszarów przestrzeni 
publicznej objętych rewitalizacją 

[ha] 

Liczba nowych miejsc 
parkingowych [szt.] 

Rezultat - zwiększenie dostępności 
do dobrze zagospodarowanych, 

przestrzeni publicznych Miara: 
Liczba mieszkańców korzystających 

z przestrzeni publicznych objętej 
rewitalizacją [os./rok] 

 

29 
Rozwój edukacji 

przedszkolnej  
Gmina Miasta 

Dębica 

Wprowadzenie 
dodatkowej oferty 

edukacyjnej i 
specjalistycznej dla 

dzieci z 
niepełnosprawnością 

oraz dostosowanie 
umiejętności i 
kompetencji 

zawodowych nauczycieli 
poprzez kursy i szkolenia 
doskonalące do pracy z 
dziećmi ze specjalnymi 

potrzebami 
edukacyjnymi w wieku 
przedszkolnym oraz w 
zakresie współpracy 

nauczycieli z rodzicami. 

Umożliwienie dzieciom z 
niepełnosprawnością i 

wymagającym 
zapewnienia  realizacji 
orzeczeń o potrzebie 

kształcenia 
specjalistycznego 

udziału w wychowaniu 
przedszkolnym poprzez 
wyrównywanie deficytu 

wynikającego z 
niepełnosprawności. 

Przygotowanie 
wykwalifikowanej  kadry 
do pracy z tymi dziećmi.  

Zbyt mała oferta zajęć 
edukacyjnych dla dzieci z 
niepełnosprawnością oraz 

wymagających zapewnienia 
realizacji orzeczeń o 
potrzebie kształcenia 

specjalistycznego, 

Nie wystarczające 
kompetencje zawodowe 

zatrudnionych nauczycieli. 

społeczną ul. Szkolna 4 150 000,00 2018-2023 

Liczba dzieci objętych 
dodatkowymi zajęciami [os.] 
Liczba nauczycieli objętych 

wsparciem [szt.]  

Rezultat – zwiększenie dostępności 
do udziału w wychowaniu 

przedszkolnym 
Miara: Wzrost liczby dzieci z 

niepełnosprawnością i 
wymagających zapewnienia 
realizacji orzeczeń o potrzebie 
kształcenia specjalistycznego 

objętych nową ofertą edukacyjną 
[os.]  
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Załącznik nr 2. Lista projektów dodatkowych 

Nazwa 
projektu 

Lokalizacja 
projektu  

(adres, nr 
działki) 

Podmiot 
realizują

cy 
projekt 

Krótki opis projektu 

Na jaką 
sferę (-y) 
będzie 

miał wpływ 
projekt?  

Opis stanu istniejącego – problemy do 
rozwiązania których przyczyni się 

realizacja przedsięwzięcia/projektu  
Cel projektu 

Łączna 
szacowa

na 
wartość 
projektu 
(brutto) 

Okres 
realizacji 
projektu 

(maksymalnie 
do 2023 roku) 

Prognozowane 
produkty wraz ze 

sposobem ich 
oceny i zmierzenia 

Prognozowane 
rezultaty wraz ze 

sposobem ich 
oceny i 

zmierzenia 

Kino letnie 
plenerowe 

obszar 
rewitalizacji: 

rynek miasta, 
zabytkowy 
park przy 

Domu Kultury 
"Śnieżka" 

Miejski 
Ośrodek 
Kultury 

Prelekcja filmów na świeżym powietrzu, łączenie różnych 
grup interesariuszy we wspólnym działaniu 

społeczną 

Obecnie brak jest wystarczającej liczby 
wydarzeń integrujących różne grupy 

wiekowe mieszkańców i kształtowanie 
wrażliwości w zakresie sztuki filmowej 

celem projektu jest integracja 
mieszkańców, jednocześnie jest to 

wydarzenie promujące Miasto Dębica na 
tle innych 

50 000 zł 

wszystkie 
weekendy 
miesięcy 

wakacyjnych 
tj. lipiec i 

sierpień lata 
2017-2019 

Liczba 
zorganizowanych 

prelekcji filmów dla 
dorosłych( szt./rok) 

Liczba prelekcji 
filmów dla dzieci i 
młodzieży(szt./rok) 

Rezultat –
Zwiększenie 

poziomu 
uczestnictwa w 

kulturze 
mieszkańców 

obszaru 
rewitalizacji. 

Miara: Liczba 
korzystających 

[os./rok] 
  

Klub 
młodego 
rodzica 

Świetlica 
środowiskowa 

przy ulicy 
Kraszewskiego 
90Kraszewskie

go 90 

Miejski 
Ośrodek 
Pomocy 
Społecz

nej, 
Stowarzy

szenie 
Pomocy 
Społecz
nej Ad 
Astram  

W ramach projektu przewidujemy poszerzenie oferty świetlicy 
o pracę na rzecz „młodych rodziców” tzn. takich, którzy 

zostali rodzicami w ciągu ostatnich 3 lat lub spodziewają się 
potomstwa. Świetlica pracuje z dziećmi codziennie 

w godzinach od 12-tej do 18-tej i uczęszcza do niej ok.40 
dzieci. W związku z tym, iż budynek został zmodernizowany 

i jest w stanie pracować w pełnym wymiarze można 
zwiększyć jego wykorzystanie i zaplanować pracę od 8-ei do 

20-tej. W poszerzonej ofercie znalazłyby się zajęcia dla 
rodziców zarówno dzieci uczęszczających do placówki jak 

i z lokalnego środowiska. Zatrudniony personel sprawowałby 
opiekę nad dziećmi podczas uczestnictwa ich rodziców 

w zajęciach. Rodzicom zaproponować można spotkania ze 
specjalistami tj. ginekolog-położnik, położna, fizjoterapeuta, 

rehabilitant, psycholog, pedagog, logopeda. Ponadto 
spotkania stanowiłyby źródło wymiany informacji, sprzętu 
i odzieży dziecięcej oraz stanowiłyby grupę wsparcia dla 

młodych rodziców. 
  

społeczną 

W Dębicy brak jest miejsca, w którym 
młodzi rodzice mogliby uzyskać 

kompleksową informację na pytania 
i problemy związane z wiekiem 

niemowlęcym i wczesnodziecięcym oraz 
o możliwościach wsparcia lokalnych 

instytucji i stowarzyszeń. Obecnie istnieje 
„luka” pomiędzy ofertą Szkoły dla 

rodziców a placówkami przedszkolnymi. 
Wydłużenie urlopu macierzyńskiego, 

zmiany tradycyjnych relacji społecznych 
powodują, iż młodzi rodzice pozostają 
często sami ze swoimi wątpliwościami 

i problemami. 

Celem głównym projektu jest pomoc i 
wsparcie dla młodych dębickich rodzin, 
które wchodzą w nowe role rodzicielskie; 

integracja środowiska lokalnego; wsparcie 
rodziców poprzez pomoc specjalistów i 

opiekę nad dziećmi podczas 
podejmowanej przez nich aktywności. 

200 000 zł 2017 

Liczba 
zorganizowanych  
zajęć dla młodych 
rodziców( szt./rok) 

Liczba 
zorganizowanych 
zajęć dla dzieci i 

młodzieży( szt./rok) 

Rezultat – 
stworzenie 

miejsca w którym 
dzieci i młodzież 

będą mogli 
odrobić lekcje, 
rozwijać swoje 

pasje i 
zainteresowania. 
Ponadto młodzi 
rodzice uzyskają 

fachową 
poradę.  
Miara:  

Liczba osób 
korzystających z 
oferty świetlicy 
środowiskowej  

(os./rok) 

Tacy sami 

obszar 
rewitalizacji:  

Filia Dom 
Dziennego 
Pobytu przy 

ulicy 
Mościckiego 

26 - Dom 
Seniora przy 

ulicy 
Rzeszowskiej 

15 

Miejski 
Ośrodek 
Pomocy 
Społecz

nej, 
Stowarzy

szenie 
Pomocy 
Społecz
nej Ad 
Astram,  

Organizacja zajęć dla osób starszych oraz osób 
młodych(dzieci, młodzież) wymiana doświadczeń, nauka 

szydełkowania przez osoby starsze, natomiast osoby młodsze 
będą pomagały w zajęciach związanymi z obsługą 

komputera. Dzięki temu uzyskamy Transfer wiedzy 
międzypokoleniowej. Współpraca międzypokoleniowa 

seniorów z młodzieżą będzie polegała na wspólnym 
uczestnictwie w warsztatach artystycznych, wspólnej 

wymianie doświadczeń, dzieleniu się wiedzą, konfrontacji 
dwóch światów i zderzenia dwóch kultur: pokolenie ludzi 

młodych i seniorów oraz stworzeniu nowych 
międzypokoleniowych przyjaźni: przyszywana babcia-

przyszywany wnuk. Głównym założeniem podejmowanych 
działań będzie organizacja spotkań integracyjnych tj. zajęć 
tematycznych - w tym tanecznych, artystycznych. Ponadto 

będą organizowane spotkania wyjazdowe tj. wyjazd do kina, 
teatru, na ognisko. Tym samym nastąpi transfer wiedzy 

międzypokoleniowej. 

społeczną 

Brak jest takich zajęć.  Brak umiejętności 
np. prac ręcznych u dzieci i młodzieży 

(szydełkowanie, wyszywanie, cerowanie, 
robótki na drutach), 

a u seniorów obsługi komputera, poczty 
mailowej, Internetu, możliwości 

wykorzystania telefonu komórkowego. 
Ponadto niewielka znajomość lokalnej 

historii, zwyczajów lokalnych (np. potraw 
regionalnych) u młodzieży. 

Celem projektu jest łączenie różnych grup 
wiekowych interesariuszy. Celem głównym 

projektu jest podjęcie dialogu 
międzypokoleniowego skierowanego na 

działania zmierzające do zmiany 
świadomości społeczeństwa względem 

dwóch grup wiekowych – dzieci i młodzieży 
oraz seniorów. Projekt zakłada działania 

integrujące, poznawcze, twórcze. Te dwie 
grupy społeczne reprezentują inne obszary 

wiekowe. Warto ich wesprzeć, aby 
przełamać utarte stereotypy. Cel zostanie 

osiągnięty wtedy kiedy zostanie zatrata 
granica wiekowa a odezwą się instynkty 
ludzkie. Projekt zakłada cykliczny bieg 

spotkań plenerowych przez zaplanowane 
wcześniej działania. Zamierzone zmagania 

mają na celu aktywizować starsze 
pokolenie z osobami młodymi, wymieniając 

się przy tym swoimi dotychczasowymi 
doświadczeniami dotyczącymi kultury, 

sztuki, dawnych obyczajów.  

60 000 zł 2021-2023 
Liczba 

zorganizowanych  
zajęć [szt.]  

Rezultat – 
wymiana 

doświadczeń 
międzypokolenio

wych- transfer 
wiedzy 

Miara: Liczba 
osób starszych 

korzystających z 
zajęć (os. rok) 
Liczba osób 

młodych które 
skorzystały z 

zajęć(os./ rok) 
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Załącznik nr 3. Źródła finansowania działań rewitalizacyjnych 
(kolorem zaznaczono wiersze w ramach działania 6.3. Rewitalizacja Przestrzeni Regionalnej) 

L.p. 

Nazwa 
wnioskodawcy/ 

podmiot 
realizujący 

Nazwa projektu Kwota projektu 
Źródło 

finansowania 
projektu 

RPO WP 
Środki z 
budżetu 
Miasta 

Inne źródła 
finansowania 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 Powiat Dębicki 

Budowa Zespołu 
Szkół Specjalnych w 

Dębicy 
 i punktu 

informacyjnego 
PCPR 

26 350 000,00 zł 

budżet powiatu 
dębickiego, 

budżet 
państwa, inne 
środki krajowe  
26 350 000,00 zł  

- 0,00 zł 

budżet powiatu 
dębickiego, 

budżet państwa, 
inne środki 

krajowe  
26 350 000,00 zł 

        

2 

Partnerstwo: 
Gmina 

Wyznaniowo 
Żydowska w 

Krakowie + Gmina 
Miasta  Dębica 

Rewitalizacja 
synagogi 

nowomiejskiej jako 
placówki kultury i 

oświaty 

5 000 000,00 zł 

RPO WP, EFRR 
Środki 

partnerów, 
środki 

programów 
ochrony 

zabytków 
Wojewody i 
Marszałka 

Oś priorytetowa IV. 
Ochrona środowiska 

naturalnego i 
dziedzictwa 

kulturowego Działanie 
4.4 Kultura 

(85%) 
3 000 000 zł 

1 000 000 zł 

Gmina 
Wyznaniowo 

Żydowska, środki 
programów 

ochrony 
zabytków 

Wojewody i 
Marszałka 
1 000 000 zł 

        

3 
Urząd Miasta, 

MOK 
Kulturalne Wakacje 

w Dębicy 
240 000,00 zł 

budżet miasta, 
sponsorzy 

- 220 000,00 zł 
Sponsorzy 
20 000,00zł 

        

4 
Gmina Miasta 

Dębica 

Stworzenie miejsc 
opieki nad dziećmi 

do lat 3 oraz 
poprawa warunków 
opieki przedszkolnej 

poprzez 
przebudowę, 
rozbudowę i 
nadbudowa 

budynku 
przedszkola nr 8 w 
Dębicy wraz z jego 

otoczeniem 

4 500 000,00 zł 

budżet gminy, 
budżet 

państwa, EFRR 
w ramach RPO 

WP 

Oś priorytetowa VI. 
Spójność przestrzenna i 

społeczna 
Działanie 6.3. 

Rewitalizacja Przestrzeni 
Regionalnej (80%) 

3 600 000 zł 

420 000 zł 

budżet państwa, 
resortowy 

program Maluch 
+ 

480 000,00 zł 

        

5 
Gmina Miasta 

Dębica 

Poprawa 
infrastruktury 
drogowej ul. 

Szkolnej 

650 000,00 zł 

budżet gminy, 
budżet 

państwa, 
budżet powiatu 

- 162 500,00 zł 

budżet powiatu 
162 500,00 zł 

budżet państwa 
325 000,00 zł 

        

6 

Gmina Miasta 
Dębica, Miejska 

Komunikacja 
Samochodowa 

Sp. z o.o. 

Utworzenie nowej 
linii transportu 

niskoemisyjnego 
4 000 000,00 zł 

budżet gminy, 
EFRR w ramach 

RPO WP 

Oś priorytetowa V. 
Infrastruktura 

komunikacyjna 
Działanie 5.4. 

Niskoemisyjny transport 
miejski 
(85%) 

3 400 000 zł  

600 000 zł -         
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7 
Gmina Miasta 

Dębica 

Wymiana 
oświetlenia 

ulicznego na 
energooszczędne 

1 500 000,00 zł 
budżet gminy, 

EFRR w ramach 
RPO WP 

Oś priorytetowa III. 
Czysta Energia 

Działanie 3.3. Poprawa 
jakości powietrza 
Poddziałanie 3.3.1 

(85%) 
1 275 000 zł 

225 000 zł -         

8 
Gmina Miasta 
Dębica, Miejski 
Ośrodek Kultury 

Renowacja 
zabytkowego Domu 
Kultury Śnieżka wraz 

z parkiem 

4 400 000,00 zł 
budżet gminy, 

EFRR w ramach 
RPO WP 

Oś priorytetowa IV. 
Ochrona środowiska 

naturalnego i 
dziedzictwa 

kulturowego Działanie 
4.4 Kultura 

(85%) 
3 000 000 zł 

1 400 000 zł -         

9 
Gmina Miasta 

Dębica 
Tworzenie przyjaznej 
przestrzeni miejskiej 

5 000 000,00 zł 
budżet gminy, 

EFRR w ramach 
RPO WP 

Oś priorytetowa VI. 
Spójność przestrzenna i 

społeczna 
Działanie 6.3. 

Rewitalizacja Przestrzeni 
Regionalnej (85%)  

1 900 000 zł  

3 100 000 zł -         

10 
Gmina Miasta 

Dębica 

Upłynnienie ruchu w 
ciągu Krakowska – 

Rzeszowska 
1 500 000,00 zł 

budżet gminy, 
EFRR w ramach 

RPO WP 

Oś priorytetowa III. 
Czysta Energia 

Działanie 3.3. Poprawa 
jakości powietrza 
Poddziałanie 3.3.1 

(85%) 
1 250 000 zł 

250 000 zł -         

11 
Gmina Miasta 

Dębica w 
partnerstwie z PKP 

Budowa centrum 
przesiadkowego 

10 000 000,00 zł 

RPO WP-EFRR, 
środki własne, 

środki 
partnerów 

Oś priorytetowa V. 
Infrastruktura 

komunikacyjna 
Działanie 5.4. 

Niskoemisyjny transport 
miejski (50%)  
5 000 000  zł  

2 500 000 zł 
środki partnerów 

2 500 000 zł  
        

12 
Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

Termomodernizacja 
budynku 

mieszkaniowego- 
wielorodzinnego 

wraz z 
odwodnieniem 

600 000,00 zł 
środki własne - 
SM, RPO WP- 

EFRR 

Oś priorytetowa III. 
Czysta Energia 
Działanie 3.2. 
Modernizacja 
energetyczna 

budynków (65%) 
390 000  zł 

- 

Środki własne 
Spółdzielni 

Mieszkaniowej 
210 000  zł 

        

13 
Spółdzielnia 

Mieszkaniowa, 
Urząd Miejski 

Odnowienie i 
doposażenie placu 

zabaw i gier 
100 000,00 zł 

środki własne, 
RPO WP- EFRR 

Oś priorytetowa VI. 
Spójność przestrzenna i 

społeczna 
Działanie 6.3. 

Rewitalizacja Przestrzeni 
Regionalnej 

(30%) 30000 zł 

100 000 zł -         
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14 

Spółdzielnia 
Mieszkaniowa , 
Gmina i Miasta 

Dębica 

Budowa altany 
śmietnikowej dla 
potrzeb bloku 21, 

23, 25 

50 000,00 zł środki własne - - 

Środki własne 
Spółdzielni 

Mieszkaniowej 
50 000 zł 

        

15 
Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

Termomodernizacja 
budynku 

mieszkaniowego- 
wielorodzinnego 

900 000,00 zł 
środki własne - 
SM, RPO WP- 

EFRR 

Oś priorytetowa III. 
Czysta Energia 
Działanie 3.2. 
Modernizacja 
energetyczna 

budynków (65%) 
585 000 zł  

- 

Środki własne 
Spółdzielni 

Mieszkaniowej 
315 000 zł 

        

16 
Gmina Miasta 

Dębica 
Osiedlowy ogród 

społeczny 
50 000 zł 

RPO WP- EFS, 
budżet gminy, 

sponsorzy 

Oś priorytetowa VIII. 8.1 
aktywna integracja 
osób zagrożonych 

ubóstwem lub 
wykluczeniem 

społecznym (85%) 

7 500 zł -         

17 
Gmina Miasta 

Dębica 

Wspólne 
planowanie 

przestrzeni osiedla 
50 000 zł 

RPO WP, budżet 
gminy 

Oś priorytetowa VIII. 8.1 
aktywna integracja 
osób zagrożonych 

ubóstwem lub 
wykluczeniem 

społecznym (85%) 

7 500 zł -         

18 Powiat Dębicki 

Adaptacja budynku 
przy ul. Rzeszowskiej 

23 na siedzibę 
Poradni 

Pedagogiczno-
Psychologicznej i 

Powiatowego 
Centrum Pomocy 

Rodzinie 

7 000 000,00 zł 
RPO WP- EFRR, 
środki własne 

Oś priorytetowa VI. 
Spójność przestrzenna i 

społeczna 
Działanie 6.3. 

Rewitalizacja Przestrzeni 
Regionalnej 

(50%) 
3 500 000 zł 

- 

Środki własne 
Spółdzielni 

powiatu 
dębickiego 

3 500 000,00 zł 

Powiat Dębicki odstąpił od realizacji projektu. 

19 PUP w Dębicy 
Przez aktywizację 
do zatrudnienia 

500 000,00 zł 

Fundusz Pracy, 
POWER, RPO 

WP- EFS, 
Program 

specjalny, KFS 

Oś priorytetowa VII. 
Regionalny Rynek Pracy 

Działanie 7.1 
Poprawa sytuacji osób 
bezrobotnych na rynku 

pracy 
(34%) 

170 000 zł 

- 
Fundusz Pracy, 

POWER, KFS 
330 000 zł 

        

20 
Gmina Miasta 

Dębica 

Adaptacja budynku 
Szkoły Specjalnej na 

mieszkania 
komunalne 

2 500 000,00 zł 
budżet gminy, 
BGK - Funduszu 

Dopłat 
- 1 675 000 zł 

BGK Fundusz 
Dopłat  

– 825 000 zł 
        

21 

Wspólnoty 
mieszkaniowe: 

Matejki 11, 12,15, 
16, 17 

Głęboka 
modernizacja 
energetyczna 
budynków 5 

wspólnot 

1 600 000,00 zł 

środki własne 
wspólnot - 

fundusz 
remontowy, 

RPO WP- EFRR 

Oś priorytetowa III. 
Czysta Energia 
Działanie 3.2. 
Modernizacja 
energetyczna 

- 

Środki własne 
wspólnot 

mieszkaniowych 
240 000 zł 
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mieszkaniowych w 
Dębicy 

budynków (85%) 
1 360 000 zł 

22 

Miejski Ośrodek 
Pomocy 

Społecznej, 
Stowarzyszenie 

Pomocy 
Społecznej Ad 

Astram, 
Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

„Aktywni Razem” 780 000 zł 
RPO WP- EFS, 

budżet gminy,  

Oś priorytetowa VIII.  
8.4 Poprawa dostępu 

do usług wsparcia 
rodziny i pieczy 

zastępczej, budżet 
gminy 

720 000 zł 

60 000 zł -         

23 

Miejski Ośrodek 
Pomocy 

Społecznej w 
Dębicy 

"Pomiędzy - 
ogródek dla 
aktywnych" 

60 000 zł budżet gminy - 60 000 zł -         

24 
Biuro 

gospodarowania 
odpadami 

Edukacja 
ekologiczna od 

najmłodszych lat 
150 000,00 zł 

WFOSiGW, 
budżet gminy, 

sponsorzy 
-  80 000 zł 

WFOSiGW - 
50 000,00 zł; 
Sponsorzy – 

20 000 zł 

        

25 
Powiat Dębicki – 

PCPR - PUP 

Profesjonalna 
opieka nad 

niepełnosprawnymi. 
Szkolenia 

zawodowe. 

250 000,00 zł 
RPO WP- EFS, 
środki własne 

Oś priorytetowa VII. 
Integracja Społeczna 
Działanie 7.1 Poprawa 

sytuacji osób 
bezrobotnych na rynku 

pracy (85%) 
212 500,00 zł  

- 37 500,00 zł Powiat dębicki odstąpił od realizacji projektu 

26 
Powiat Dębicki – 

PCPR 

Aktywna integracja 
osób 

niepełnosprawnych, 
zagrożonych 

ubóstwem lub 
wykluczeniem 
społecznym z 

terenu powiatu 
dębickiego 

100 000,00 zł 
RPO WP- EFS, 
środki własne 

 
Oś priorytetowa VIII. 

Integracja Społeczna 
Działanie 8.1 

Aktywna  integracja  
osób  zagrożonych  

ubóstwem lub 
wykluczeniem  
Społecznym 

(85%) 
93 500,00 zł  

- 
Budżet powiatu 

dębickiego 
16 500,00 zł 

        

27 
Gmina Miasta 

Dębica 

Poprawa 
zagospodarowania 
terenu na Osiedlu 

Matejki 

1 500 000 zł 
RPO WP- EFRR, 
budżet gminy 

Oś priorytetowa VI. 
Spójność przestrzenna i 

społeczna 
Działanie 6.3. 

Rewitalizacja Przestrzeni 
Regionalnej 

(85%) 
1 275 000 zł 

225 000 zł          

28 
Gmina Miasta 

Dębica 

Przebudowa ulicy 
Strumskiego poprzez 

budowę miejsc 
postojowych 

300 000 zł budżet gminy - 300 000 zł -         

29 
Gmina Miasta 

Dębica 
Rozwój edukacji 

przedszkolnej 
150 000 zł 

RPO WP- EFS, 
środki własne 

Oś priorytetowa IX. 
Jakość edukacji i 

kompetencji w regionie  
22 500 zł -         
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Działanie 9.1 Rozwój 
edukacji przedszkolnej 

(85%) 
127 500 zł 

projekty dodatkowe 

1 
Gmina Miasta 

Dębica 
Kino letnie 
plenerowe 

50 000 zł 
budżet  gminy,  

Wsparcie 
sponsorów 

- 40 000 zł 
Sponsorzy 
10 000 zł 

        

2 
Gmina Miasta 

Dębica 
Klub młodego 

rodzica 
200 000 zł 

RPO WP- EFS, 
Budżet gminy 

Oś priorytetowa VIII. 
integracja społeczna  
8.4. Poprawa dostępu 

do usług wsparcia 
rodziny i 

pieczy zastępczej 
 (85%) 

170 000 zł 

30 000 zł -         

3 
Gmina Miasta 

Dębica 
„Tacy sami” 60 000 zł 

RPO WP- EFS, 
Budżet gminy 

Oś priorytetowa VIII.  
8.1 aktywna integracja 

osób zagrożonych 
ubóstwem lub 
wykluczeniem 

Społecznym, budżet 
gminy (85%) 

51 000zł 

9 000 zł -         
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ZAŁĄCZNIK NR 4. WYKAZ PROJEKTÓW PLANOWANYCH DO SFINANSOWANIA 

W RAMACH  RPO  WP  Z   EFRR  W   RAMACH DZIAŁANIA 6.3 ORAZ PROJEKTÓW 

FINANSOWANYCH Z EFS WRAZ Z WSKAZANIEM ICH KOMPLEMENTARNOŚCI  

 
Pr

o
je

kt
 

1. Budowa Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy i 
punktu informacyjnego PCPR 

26. Aktywna integracja osób niepełnosprawnych, 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z 
terenu powiatu dębickiego i 

25. Profesjonalna opieka nad 
niepełnosprawnymi. Szkolenia zawodowe 

O
p

is
 Budowa Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy i 

punktu Informacyjnego PCPR 

 

Działania projektowe obejmować będą m.in.: 
1. Diagnoza indywidulana uczestników i określenie 

ścieżki integracji. 
2. Poradnictwa i wsparcie indywidualne oraz 

grupowe w zakresie podniesienia kompetencji 
życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych 

3. Działania z zakresu aktywnej integracji społeczno- 
zawodowej (tym: poradnictwo prawne w zakresie 
prawa rodzinnego i opiekuńczego, 
zabezpieczenia społecznego, poradnictwo 
rodzinne obejmujące wsparcie rodziny naturalnej i 
zastępczej, opieki nad osobami 
niepełnosprawnymi, a także terapią rodzinną, itp.) 

 
Indywidulane poradnictwo oraz szkolenia  grupowe 
służące podniesieniu wiedzy i kompetencji społeczno- 
zawodowych osób niepełnosprawnych, zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu 
powiatu dębickiego 

Celem projektu jest    uzyskanie kompetencji 
uczestników w zakresie opieki nad osobami 
niepełnosprawnymi, chorymi i starszymi, a 
także zwiększenie umiejętności i możliwości 
osób bezrobotnych, w tym osób 
niepełnosprawnych w zakresie aktywnego 
poszukiwania i podjęcia pracy. 
W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci 
kompleksowym wsparciem dającym 
możliwość podniesienia kwalifikacji 
zawodowych i podjęcia zatrudnienia, tj.: 
- Indywidualny Plan Działania (IPD), 
- szkolenia prowadzące do nabycia, 

podniesienia, uzupełnienia lub zmiany 
kwalifikacji i kompetencji zawodowych, 

- stypendium szkoleniowe 
- poradnictwo zawodowe i pośrednictwo 

pracy 
- staże i praktyki zawodowe. 

C
e

l 

Przedmiotem inwestycji jest Budowa Zespołu Szkół 
Specjalnych w Dębicy, przy ul. Parkowej, służąca 
poprawie warunków lokalowych ZSS oraz 
zwiększenie dostępności PCPR dla mieszkańców 

Aktywna integracja osób niepełnosprawnych, 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
zamieszkałych na terenie powiatu dębickiego poprzez 
poprawę ich kompetencji społecznych oraz zdolności do 
zatrudnienia 

Celem projektu jest podniesienie poziomu 
aktywności zawodowej i zdolności do 
zatrudnienia osób bezrobotnych oraz osób 
niepełnosprawnych zdolnych do podjęcia 
zatrudnienia powyżej 29 r.ż. zarejestrowanych 
w PUP w Dębicy. 
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St
a

n 
is

tn
ie

ją
c

y 

Obecnie Zespół Szkół Specjalnych Dębicy, w skład 
którego wchodzi – Zespół Wczesnego 
Wspomagania Rozwoju Dziecka, Szkoła 
Podstawowa nr 7, Gimnazjum Specjalne nr 6, Szkoła 
Specjalna Przysposabiająca do Pracy, Zespół 
rewalidacyjno-wychowawczy – zajmuje za ciasny, 
dwupoziomowy, stary, niefunkcjonalny budynek przy 
ul. Matejki 22 Poza tym brak jest szkoły dla 
niewidomych i niedowidzących. 

Osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie oraz osoby 
zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z 
terenu powiatu dębickiego są największą grupą 
odbiorców pomocy społecznej na ternie powiatu 
dębickiego. Osoby te, z uwagi na to, iż posiadają niskie 
kompetencje zawodowe i społeczne, wymagają 
kompleksowego wsparcia i stworzenia niezbędnych 
warunków do integracji ze społeczeństwem. Możliwe jest 
to m.in. poprzez działania mające na celu podniesienie 
umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych, 
wspierania samodzielności oraz zdobywania kluczowych 
umiejętności kwalifikacji zawodowych. 

 

Osoby niepełnosprawne i ich  prawni 
opiekunowie, rodzice, zwłaszcza ci o 
najniższych kwalifikacjach zawodowych, są 
największą grupą odbiorców pomocy 
społecznej na ternie powiatu dębickiego brak 
im jednak wsparcia w postaci profesjonalnie 
przeszkolonych opiekunów. Osoby bezrobotne 
są w stanie po przekwalifikowaniu pomóc im i 
ich rodzinom w kompleksowym wsparciu i 
stworzenia niezbędnych warunków do 
integracji ze społeczeństwem. Osoby 
niepełnosprawne zdolne do podjęcia 
zatrudnienia napotykają z kolei liczne bariery 
uniemożliwiające im przekwalifikowanie czy też 
poruszanie się po rynku pracy. Możliwe jest to 
m.in. poprzez działania mające na celu 
podniesienie umiejętności w zakresie pełnienia 
ról społecznych, wspierania samodzielności, 
itp. 

Lo
ka

liz
a

c
ja

 

ul. Parkowa, działka nr 840/61 ul. Parkowa, działka nr 840/61 ul. Parkowa, działka nr 840/61 

Projekt „Budowa Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy i punktu informacyjnego PCPR” wiąże się z projektem miękkim „Aktywna integracja 

osób niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu powiatu dębickiego”, a także z projektem 

„Profesjonalna opieka nad niepełnosprawnymi. Szkolenia zawodowe”. Projekty adresowane są do grupy odbiorców, jaką są osoby z 

niepełnosprawnościami oraz ich rodziny. Z uwagi na fakt, że niepełnosprawność oraz wykluczenie społeczne stanowi istotny problem 

w powiecie, niezbędne jest podjęcie   działań   wychodzących   naprzeciw   potrzebom   z   tym   związanym.   Wobec   tego   po   

wybudowaniu   obiektu   oświatowego przystosowanego do osób z niepełnosprawnością uruchomiona zostanie w nim oferta w zakresie 

opieki i poradnictwa skierowanych zarówno do uczniów szkoły, jak i innych osób z niepełnosprawnością, zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym wraz z ich rodziną i opiekunami. Co  więcej,  wybudowany  ośrodek  będzie  miejscem,  w  którym  będą  

mogły  odbywać  się  szkolenia  zawodowe  osób  bezrobotnych doszkalających się w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi, 

chorymi i starszymi. Realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych przyczyni się do aktywizacji i integracji społeczno-zawodowej tej grupy 

mieszkańców powiatu oraz pozwoli załagodzić zdiagnozowany problem i negatywne jego konsekwencje. 



Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dębica na lata 2016 - 2023 

 

 
  157 

Pr
o

je
kt

 
4. Stworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 raz poprawa warunków opieki 
przedszkolnej poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowa budynku przedszkola 
nr 8 w Dębicy wraz z jego otoczeniem 

29. Rozwój edukacji przedszkolnej 
O

p
is

 

W ramach projektu nastąpi rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego 
segmentu murowanego budynku. Część drewniana zostanie rozebrana. W budynku 
funkcjonować będą 2 nowe odziały żłobkowe z 48 miejscami opieki nad dziećmi do 
lat 3 oraz 6 oddziałów przedszkolnych. Teren wokół obiektu zostanie 
zagospodarowany powstanie między innymi plac zabaw, mini ogród botaniczny 
oraz miasteczko ruchu drogowego. Budowa parkingu i chodników. Dostosowanie 
budynku do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością 

Wprowadzenie dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej dla dzieci z 
niepełnosprawnością oraz dostosowanie umiejętności i kompetencji 
zawodowych nauczycieli poprzez kursy i szkolenia doskonalące do pracy z 
dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wieku przedszkolnym oraz w 
zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami. 
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Stworzenie warunków, które pozwolą rodzicom na godzenie pracy zawodowej i 
życia prywatnego, wsparcie i rozwój społeczny oraz intelektualny dzieci, zwłaszcza 
tych pochodzących z rodzin o niskim statusie społecznym i materialnym, zwiększenie 
udziału kobiet w rynku pracy, wzrost dzietności. Dostosowanie infrastruktury do 
potrzeb dzieci z niepełnosprawnością 

Umożliwienie dzieciom z niepełnosprawnością i wymagającym zapewnienia 
realizacji orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalistycznego udziału w  wychowaniu 
przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z 
niepełnosprawności. Przygotowanie wykwalifikowanej kadry do pracy z tymi 
dziećmi. 
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Istniejący budynek powstał w latach 70-tych, jest parterowy, niepodpiwniczony, 
składa się z 2-ch segmentów w technologii szkieletowej drewnianej oraz segmentu 
murowanego. Segment drewniany nadaje się wyłącznie do rozbiórki, segment 
murowany nadaje się do przebudowy. Niewystarczająca liczba miejsc opieki 
żłobkowej, złe warunki prowadzenia opieki przedszkolnej, niedostosowanie do 
potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Rezygnacja rodziców z godzenia pracy 
zawodowej z opieką nad małym dzieckiem (rodzice oddający dziecko do żłobka 
lub przedszkola mają szanse wrócić na rynek pracy), odkładanie decyzji o urodzeniu 
dziecka z powodów zawodowych. 

Zbyt mała oferta zajęć edukacyjnych dla dzieci z niepełnosprawnością oraz 
wymagających zapewnienia realizacji orzeczeń o potrzebie kształcenia 
specjalistycznego,  
 
Niewystarczające kompetencje zawodowe zatrudnionych nauczycieli. 
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ul. Szkolna 4 ul. Szkolna 4 

Projekt  „Stworzenie  miejsc  opieki  nad  dziećmi  do  lat  3  oraz  poprawa  warunków  opieki  przedszkolnej  poprzez  przebudowę,  rozbudowę i 

nadbudowa  budynku przedszkola  nr  8  w  Dębicy wraz z jego otoczeniem” jest  komplementarny do projektu „Rozwój  edukacji przedszkolnej”. 

Dzięki  rozbudowie  budynku  przedszkola  z  uwzględnieniem  potrzeb  dzieci  z  niepełnosprawnością  możliwe  będzie  rozszerzenie  jego  oferty 

edukacyjnej skierowanej do tej grupy dzieci. Wiąże się to także z koniecznością dostosowania kadry nauczycielskiej, a więc wzbogacenia 

umiejętności i kwalifikacji opiekunów. Rozwój oferty i dostosowanie kadry jest istotne, aby wykorzystać potencjał, jaki daje nowo utworzona 

infrastruktura po renowacji  i  rozbudowie przedszkola i  jego otoczenia oraz wyjść naprzeciw  potrzebom. Projekt  „Stworzenie miejsc opieki  nad 
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dziećmi do lat 3 oraz poprawa warunków opieki przedszkolnej poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowa budynku przedszkola nr 8 

w  Dębicy wraz  z  jego  otoczeniem” w  zakresie  utworzenia  2-ch  oddziałów  żłobkowych  będzie  również  współfinansowany  ze  środków w 

Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus” edycja 2017. Dzięki temu w kolejnych latach 

możliwe  będzie  ubiegane  się  o  środki,  w  ramach  tego  Programu  na  współfinansowanie  utrzymania  stworzonych  miejsc  w  ż łobku. 

  



Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dębica na lata 2016 - 2023 

 

 
  159 

 
Pr

o
je

kt
 

9. Tworzenie przyjaznej przestrzeni miejskiej 22. Aktywni Razem 
O

p
is

 Projekt przewiduje odnowienie, przywrócenie do życia terenu Parku Skarbka 
Borowskiego czyniąc go atrakcyjniejszym i bezpiecznym, miejscem gdzie 
mieszkańcy będą chętnie spędzali wolny czas. 

Projekt ma na celu zachęcić do większej aktywności fizycznej dzieci jak i młodzieży 
z okolic jak i ich rodzin oraz dzieci z Placówek Wsparcia Dziennego działających 
przy ul. Kraszewskiego i Matejki (niedaleko Parku Skarbka Borowskiego) do czego 
wykorzystana zostanie powstała w ramach projektu „Tworzenie przyjaznej 
przestrzeni miejskiej” ogólnodostępna atrakcyjna, bezpieczna, bez barier 
architektonicznych przestrzeń Parku Skarbka Borowskiego, umożliwiająca 
korzystanie z niej również przez dzieci niepełnosprawne oraz swobodne poruszanie 
się z wózkami dziecięcymi. W ramach projektu na nowopowstałej siłowni raz w 
tygodniu prowadzone będą zajęcia na świeżym powietrzu, prowadzone przez 
wychowawców (praca podwórkowa, animacyjna i socjoterapeutyczna) i 
instruktora dla dzieci i młodzieży z w/w Placówki i okolicznych osiedli. Ponadto na 
obszarze zrewitalizowanego parku raz w tygodniu będą odbywały się zajęcia nordic 
walking dla całych rodzin (dzieci z okolicznych bloków w tym z PWD i ich rodziców). 

C
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l Modernizacja parku, poprawa bezpieczeństwo, ożywienie społeczne, mobilizacja 
ludzi starszych do uprawiania sportu. Integracja społeczna na płaszczyźnie 
zarówno społecznej jaki i sportowej. 

Umożliwienie integracji społeczności lokalnej w dwóch ważnych aspektach: 
integracji nowych i dotychczasowych mieszkańców osiedla, a także integracji 
rodzinnej. Zapobieganie negatywnym  zjawiskom  społecznym poprzez promowanie 
aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.   Zaktywizowanie społeczności lokalnej. 
Poprawa sprawności fizycznej ogółu mieszkańców, walka z problem otyłości 
zarówno u dorosłych jak i u dzieci. Zrealizowanie ww. projektu da mieszkańcom 
impuls i możliwości do zmiany stylu życia na zdrowszy. W trakcie zabawy dzieci, 
towarzyszący im opiekunowie mogliby również czynnie korzystać ze sprzętu 
sportowego. 

 
Celem projektu będzie również zorganizowanie zajęć pracy podwórkowej w tym 
działań animacyjnych i socjoterapeutycznych dla dzieci z PWD. 
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Na terenie Parku Skarbka Borowskiego znajduje się wydzielony pl. zabaw, który 
bezwzględnie wymaga ingerencji poprzez wymianę starych zabawek. Ponadto w 
parku znajduje się ścieżka edukacyjna, która wymaga remontu i doposażenia 
(zakup gier edukacyjnych). Powyższe działania z pewnością przyciągną 
najmłodszych mieszkańców miasta. Pozytywnym działaniem będzie wyposażenie 
parku w siłownię zewnętrzną gdzie korzyści znajdą nieco starsi mieszkańcy. 
Przewidziana będzie również budowa wybiegu dla czworonogów. Celem 
przywrócenia bezpieczeństwa koniecznym będzie wykonanie oświetlenia i 
monitoringu. Koniecznym jest również dokończenie remontu alejek po, których 
będzie można biegać i jeździć na rolkach oraz uprawiać nordic walking. Budowa 
pumptracku - czyli toru dla rowerów, rolek i deskorolek 

Atutem regionu jest duży obszar parkowy wymagający rewitalizacji oraz duże 
zagęszczenie mieszkańców zamieszkałych obszar rewitalizacji. W pobliżu 
znajdują się dwie Placówki Wsparcia dla dzieci. Problemem istniejącym w tej 
okolicy jest brak zagospodarowania czasu wolnego osobom w każdym wieku. 
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ul. Lisa, dz nr ewid. 840/12 obręb 4 oraz 840/42 obręb 4 ul. Kwiatkowskiego - Park Skarbka Borowskiego 

 

 

Komplementarnym do projektu „Tworzenie przyjaznej przestrzeni miejskiej” jest projekt „Aktywni Razem”. Po modernizacji, uatrakcyjnieniu i 

wzbogaceniu przestrzeni parku o urządzenia do wypoczynku i aktywności fizycznej rozpocznie się cykl zajęć sportowych dla mieszkańców miasta 

w każdym wieku. Pozwoli to zorganizowanie zajęć pracy podwórkowej w tym działań animacyjnych i socjoterapeutycznych dla dzieci z PWD. 

Natomiast mieszkańcy zostaną zachęceni do korzystania z nowych udogodnień, a wspólne treningi nie tylko pokażą im, w jaki sposób najlepiej 

korzystać z urządzeń, lecz również przyczynią się do integracji mieszkańców i wzmocnienia więzi pomiędzy nimi. 
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27. Poprawa zagospodarowania terenu na Osiedlu Matejki 16. Wspólne planowanie przestrzeni osiedla 

O
p
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Przedmiotem inwestycji jest remont nawierzchni istniejących jezdni  dróg, 
chodników, parkingów i ciągów pieszych na Osiedlu Matejki, a także ich 
rozbudową o nowe. Wykonany zostanie remont pochylni dla niepełnosprawnych, 
usprawnienia zostanie kanalizacja deszczowa oraz zagospodarowane tereny 
zieleni niskiej. 

Przeprowadzenie zestawu warsztatów z mieszkańcami i użytkownikami przestrzeni 
na Osiedlu Matejki w celu wspólnego, partycypacyjnego zaplanowania 
przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu „Poprawa zagospodarowania 
terenu na Osiedlu Matejki”. Warsztaty te stanowić będą swoiste zajęcia 
aktywizacyjne dla osób z niepełnosprawnościami i o ograniczonej mobilności, a 
także dla pozostałych mieszkańców osiedla. 
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Poprawa estetyki Osiedla, zwiększenie ilości miejsc parkingowych, 
zagospodarowanie terenów zielonych, poprawa odwodnienia Osiedla, 
zwiększenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego i pieszego, 
utrzymanie ładu i porządku architektonicznego, poprawa dostępności dla osób 
niepełnosprawnych 

Włączenie mieszkańców w aktywne działanie na rzecz osiedla, aktywna integracja 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – wspólne wypracowanie takich 
rozwiązań w zakresie funkcjonalności i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej na 
Osiedlu Matejki, aby odpowiadała ona na potrzeby mieszkańców, w tym przede 
wszystkim osób z niepełnosprawnością i o ograniczonej mobilności. 
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Istniejące zagospodarowanie posiada liczne miejsca z zapadnięciami i ugięciami 
nawierzchni istniejących ciągów komunikacyjnych. Ponadto istniejące ciągi są nie 
dostosowane do potrzeb mieszkańców (nie wystarczająca ilość miejsc 
parkingowych, nierówności, problemy z kanalizacją deszczową). Planowana 
inwestycja polegać będzie na wykonaniu nowych nawierzchni w miejscu 
istniejących ciągów komunikacyjnych jak również ich rozbudowę i przebudowę. 
Ponadto inwestycja obejmuje usprawnienie odwodnienia ulicy i miejsc 
parkingowych poprzez dostosowanie umiejscowienia kratek deszczowych do 
nowych powierzchni utwardzonych oraz zabezpieczenie elementów kolidujących 
sieci uzbrojenia terenu. W końcowej fazie zostaną wykonane zagospodarowanie 
terenów zielonych. 
 

Niski poziom aktywności mieszkańców, słabe więzi, marginalizacja i wykluczenie 
społeczne, przestrzeń niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych i o 
ograniczonej mobilności. 
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Osiedle Matejki działki nr ewid. 2320/4, 2454/5, 2454/7, 2454/9, 2454/33, 2454/34, 
2461, 2480 obr. 4 

Osiedle Matejki – świetlica oraz przestrzeń publiczna 

Parą komplementarnych projektów są działania pn. „Poprawa zagospodarowania terenu na Osiedlu Matejki” oraz „Wspólne planowanie 

przestrzeni osiedla”. Dotyczą one tej samej przestrzeni i są ze sobą ściśle powiązane. Zaplanowanie zagospodarowania osiedla zgodnie z 

duchem zrównoważonego rozwoju opiera się kwestie włączenia społecznego, w tym przede wszystkim osób wykluczonych, 

zmarginalizowanych, niezaangażowanych na co dzień w życie lokalne. Zrealizowanie warsztatów, podczas których wspólnie z mieszkańcami 

zaplanuje się formę przeprowadzanych zmian w przestrzeni pozwoli zaangażować te osoby w działanie na rzecz swojego otoczenia. Istotny 

jest udział w spotkaniach osób z niepełnosprawnościami i o ograniczonej mobilności, których przede wszystkim dotyczyć będą realizowane 
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zmiany w przestrzeni, a więc powinny być dostosowane do ich potrzeb i ograniczeń. Warsztaty, których efekt następnie będzie realizowany w 

formie przedsięwzięcia twardego – inwestycyjnego, mają charakter integracji społecznej, a także edukują lokalną społeczność i wpływają na 

wzrost jej poczucia tożsamości lokalnej i poczucia odpowiedzialności za otoczenie, na którego kształt mieszkańcy mają praktyczny wpływ. 
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Załącznik nr 5. Mapa Miasta Dębica z zaznaczonym obszarem rewitalizacji 

 


