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1. Wstęp 

Celem programu rewitalizacji jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i stymulowanie 

współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przeciwdziałania zjawiskom wykluczenia 

społecznego na zagrożonych patologiami obszarach. Realizacja programu rewitalizacji ma umożliwić 

tworzenie warunków lokalowych i infrastrukturalnych do rozwoju przedsiębiorczości, działalności 

kulturalnej i edukacyjnej. W działaniach tych brane pod uwagę są zagadnienia ochrony stanu 

środowiska naturalnego i zrównoważony rozwój gospodarczo-społeczny.  

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 skoordynowany. 

Program rewitalizacji powinien w sposób kompleksowy (łącząc sferę społeczną, gospodarczą, 

infrastrukturalną i środowiskową) i skoordynowany wyprowadzać obszary zdegradowane  

z zapaści oraz podnieść, jakość życia osób mieszkających i funkcjonujących na nich. 

Stan kryzysowy – jest spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych  

(w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału 

społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym), 

współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w innych sferach. 

Obszar zdegradowany – obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy. Dotyczy to najczęściej 

obszarów miejskich, ale także wiejskich. Obszar zdegradowany może być podzielony na podobszary,  

w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic pod warunkiem stwierdzenia sytuacji 

kryzysowej na każdym z podobszarów. 

Obszar rewitalizacji - obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechującego się 

szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, 

zamierza się prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym 

podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic, lecz nie może obejmować terenów większych 

niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców gminy.  
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2. Powiązanie programu z dokumentami strategicznymi  

i planistycznymi  

Lokalny Plan Rewitalizacji odnosząc się w swych założeniach do zidentyfikowanych problemów 

mieszkańców na zdegradowanych obszarach gminy, uwzględnia kontekst innych dokumentów 

strategicznych na szczeblu lokalnym (stanowiąc istotny element całościowej wizji rozwoju jednostki), 

a także dokumentów regulujących działania w przedmiotowym obszarze na szczeblu subregionalnym, 

regionalnym, krajowym oraz europejskim. W związku z tym, komplementarność z innymi działaniami 

oraz priorytetami wpływa na skuteczność i efektywność procesu rewitalizacji. 

2.1. Szczebel europejski  

Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 

społecznemu  

Priorytet III. Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu – wspieranie gospodarki o wysokim poziomie 

zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną.  

Ponadto, wpływa na osiągnięcie 3 z 5 celów głównych:  

CEL 1 Osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia na poziomie 75% wśród kobiet i mężczyzn w wieku 20-64 

lata.  

CEL 4 Podniesienie poziomu wykształcenia, zwłaszcza poprzez dążenie do zmniejszenia odsetka osób 

zbyt wcześnie kończących naukę do poniżej 10% oraz poprzez zwiększenie do co najmniej 40% liczby 

osób w wieku 30-34 lat mających wykształcenie wyższe lub równoważne.  

CEL 5 Wspieranie włączenia społecznego, zwłaszcza przez ograniczanie ubóstwa, mające na celu 

wydźwignięcie z ubóstwa lub wykluczenia społecznego co najmniej 20 mln obywateli.  

2.2 Szczebel krajowy  

Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju 

Obszar Konkurencyjności i innowacyjności gospodarki:  

Innowacyjność gospodarki i kreatywność indywidualna:  

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

nauki;  

Kapitał Ludzki:  

Cel 6 Rozwój kapitału ludzkiego poprzez wzrost zatrudnienia i stworzenie „workfare state”;  
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Obszar Równoważenia potencjału rozwojowego regionów Polski: Rozwój regionalny:  

Cel 8 Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju dla rozwijania i pełnego 

wykorzystania potencjałów regionalnych;  

Obszar Efektywności i sprawności państwa: Kapitał społeczny:  

Cel 11 Wzrost społecznego kapitału rozwoju.  

Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 z perspektywą do 2030 r.  

Cel szczegółowy II – Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony 

Kierunki interwencji: 

Aktywna polityka prorodzinna 

Działania do 2020 r.: 

• Dalszy rozwój zróżnicowanych form opieki nad dziećmi (wzrost dostępności i jakości usług 

opiekuńczych i wczesno-edukacyjnych). 

• Ujednolicenie i wzmocnienie systemu wsparcia rodziny, w tym m.in. wsparcie finansowe 

rodziców z dziećmi w ramach programu Rodzina 500+. 

• Przygotowanie i wprowadzenie rozwiązań prawno-organizacyjnych oraz finansowych na rzecz 

wsparcia psychologicznego, zdrowotnego, społecznego, funkcjonalnego i ekonomicznego 

rodzin z osobami niepełnosprawnymi. 

Działania do 2030 r.: 

• Wprowadzenie zmian w organizacji opieki zdrowotnej, prowadzenie szerokiej edukacji 

zdrowotnej, adaptacja nowych standardów postępowania w opiece specjalistycznej, poprawa 

zdrowia prokreacyjnego (w tym m.in. poprawy stanu zdrowia w zakresie zidentyfikowanych 

chorób utrudniających posiadanie potomstwa). 

• Przegląd i lepsze dopasowanie systemu wsparcia finansowego (w tym systemu podatkowego) 

do potrzeb rodzin z dziećmi. 

• Wdrażanie i aktualizacja rozwiązań prawno-organizacyjnych oraz finansowych na rzecz 

wsparcia psychologicznego, zdrowotnego, społecznego, funkcjonalnego i ekonomicznego 

rodzin z osobami niepełnosprawnymi. 

Poprawa dostępności do usług, w tym społecznych i zdrowotnych 
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Działania do 2020 r.: 

• Wsparcie rozwoju (w tym standaryzacja i certyfikacja jakości) usług asystenckich  

i opiekuńczych, w szczególności w warunkach domowych i pół-stacjonarnych. Włączanie 

obywateli i podmiotów ekonomii społecznej (w tym organizacji pozarządowych)  

w realizację usług społecznych na rzecz osób niesamodzielnych i zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. 

• Wsparcie rozwoju społecznej funkcji gospodarstw rolnych, łączącej rolnictwo wielofunkcyjne i 

usługi o charakterze społecznym (lub zdrowotnym) na poziomie lokalnym, umożliwiające 

dywersyfikację dochodów rolników połączoną z szerszą ofertą usług socjalnych dla osób 

starszych i niepełnosprawnych. 

• Promocja aktywności zawodowej i społecznej seniorów (wolontariat seniorów, pomoc 

sąsiedzka). 

• Zwiększenie dostępu do taniego mieszkalnictwa (mieszkania na wynajem), poprawa 

funkcjonowania prywatnego rynku najmu (m.in. poprzez reformę prawa lokatorskiego łączącą 

ochronę interesów osób prywatnych i firm oferujących mieszkania na wynajem), rozwój 

mieszkalnictwa wspomaganego na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Działania do 2030 r.: 

• Optymalizacja mobilności przestrzennej w dojazdach do pracy oraz racjonalizacja 

przestrzennej lokalizacji obiektów świadczących usługi społeczne (w tym edukacyjne  

i zdrowotne). 

• Poprawa dostępu do produktów i usług umożliwiających mobilność społeczną i zawodową, 

oraz zwiększających autonomię funkcjonowania społecznego (np. teleopieki, sprzętu 

rehabilitacyjnego, sprzętu kompensacyjnego, innowacyjnych technologii wspomagających dla 

osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych, bezpiecznych środków/usług 

transportowych, nowoczesnego sprzętu komputerowego). 

• Wzmocnienie socjalnej i zdrowotnej funkcji placówek edukacyjnych i oświatowych. 

• Podejmowanie działań służących poprawie świadomości demograficznej społeczeństwa. 

Wsparcie grup zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem oraz zapewnienie spójności działań na rzecz 

integracji społecznej 

Działania do 2020 r.: 
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• Uspójnienie systemu programowania i realizacji polityki integracji społecznej (różnych 

szczebli), w tym m.in. zmiana modelu funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej, szersze 

wykorzystanie aktywizacji zawodowej w podmiotach reintegracyjnych (WTZ, CIS, KIS), większy 

udział podmiotów ekonomii społecznej w realizacji zadań i usług, w celu skuteczniejszej 

aktywizacji zawodowej uczestników zajęć rehabilitacyjnych i reintegracyjnych oraz lepsze 

adresowanie pomocy i egzekwowania warunków jej udzielania. 

• Tworzenie i wdrażanie sieci usług i programów aktywizacyjnych, rehabilitacyjnych, 

resocjalizacyjnych (w szczególności dla osób z niepełnosprawnością) – od aktywizacji 

społecznej do włączenia społecznego i zawodowego. 

• Rozpoczęcie prac legislacyjnych związanych z przygotowaniem projektu ustawy kompleksowo 

regulującej sferę ekonomii społecznej, w tym zasady udziału podmiotów ekonomii społecznej 

w realizacji zadań publicznych. 

• Rozwijanie sektora ekonomii społecznej jako miejsca aktywizacji i pracy dla osób  

o ograniczonej zatrudnialności na otwartym rynku (np. wsparcie tworzenia PES i usługi dla PES, 

instrumenty zwrotne, partnerstwo publiczno-społeczne). 

• Poprawa dostępu do leków dla osób w podeszłym wieku poprzez niwelowanie ekonomicznej 

bariery związanej z kosztem zakupu leków. 

• Poszukiwanie innowacyjnych metod aktywizacji osób pozostających poza rynkiem pracy (np. 

innowacje i obligacje społeczne, adresowanie wielu problemów społecznych w ramach 

jednego przedsięwzięcia). 

• Poprawa dostępności edukacji (edukacja włączająca) dla osób niepełnosprawnych (zwłaszcza 

edukacji zawodowej i edukacji na poziomie wyższym). 

Działania do 2030 r.: 

• Wzmacnianie więzi międzypokoleniowych i międzysąsiedzkich w otoczeniu osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie 

Cel główny: Efektywne wykorzystywanie specyficznych regionalnych i innych terytorialnych 

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

w horyzoncie długookresowym.  
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Cel 2 Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych 

(„spójność”).  

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 

Dokument służy osiągnięciu celu głównego i strategicznych kierunków działań dla Polski Wschodniej: 

Zasoby pracy i jakość kapitału ludzkiego – Przeciwdziałanie wykluczeniu na makroregionalnym rynku 

pracy, Wzmocnienie potencjału nowoczesnych kadr dla gospodarki opartej na wiedzy.  

 

2.3. Szczebel regionalny  

Strategia Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020 

Cel główny: Efektywne wykorzystanie zasobów wewnętrznych i zewnętrznych dla zrównoważonego i 

inteligentnego rozwoju społeczno-gospodarczego drogą do poprawy jakości życia mieszkańców.  

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

konkurencyjności krajowej i międzynarodowej, Priorytet 1.5 Instytucje otoczenia biznesu.  

Cel 2. Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego jako czynników: innowacyjności regionu oraz poprawy 

poziomu życia mieszkańców.  

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

budowania potencjału rozwojowego regionu.  

Cel 4. Racjonalne i efektywne wykorzystanie zasobów z poszanowaniem środowiska naturalnego 

sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa i dobrych warunków życia mieszkańców oraz rozwoju 

gospodarczego województwa.  

Strategia Rozwoju Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2015-2020  

Misja Powiatu Tarnobrzeskiego do 2020 roku: 

Tworzenie aktywnego ośrodka gospodarczego oraz dbanie o wysoką jakość życia i wszechstronne 

możliwości rozwoju mieszkańców Powiatu Tarnobrzeskiego. 

Cele strategiczne: 

Obszar: Infrastruktura techniczna Powiatu 

1. Wysoki stopień rozwoju infrastruktury technicznej. 

Obszar: Środowisko, ład przestrzenny i bezpieczeństwo w Powiecie 

1. Wysoka jakość środowiska naturalnego. 
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2. Harmonijny ład przestrzenny. 

Obszar: Kapitał ludzki i Włączenie społeczne 

1. Wysoka jakość szkolnictwa, usług medycznych, usług publicznych i dostępność kultury. 

2. Kompleksowe wsparcie mieszkańców powiatu w rozwiązywaniu problemów społecznych. 

3. Wzrost adaptacyjności mieszkańców na tarnobrzeskim rynku pracy. 

Obszar: Gospodarka – innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Powiatu 

1. Zwiększone znaczenie gospodarcze Powiatu w skali wojewódzkiej. 

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego 

na lata 2014 – 2020 (Aktualizacja 2017 rok) 

Wizja 

Oczekiwanym stanem do osiągnięcia jest zintegrowana na bazie historycznej tożsamości terytorialnej 

społeczność mikroregionu wyznaczonego granicami Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego (TOF), 

która dzięki przeprowadzeniu kompleksowej rewitalizacji posiada miejsca pracy i dobre warunki życia  

w przyjaznym otoczeniu wynikającym z troski o dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze. 

Uwzględniając powyższe celem głównym Strategii Rozwoju TOF, który można uznać z za jej misję jest:  

Ograniczenie problemów społecznych i gospodarczych zdegradowanych obszarów poprzemysłowych 

na terenach gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego, Grębowa i Gorzyc 

wchodzących w skład TOF. 

 
A. Podniesienie poziomu aktywności gospodarczej poprzez uzupełnienie, modernizację i kompleksowe 

zintegrowanie systemów infrastruktury technicznej oraz wsparcie rozwoju przedsiębiorczości  

• A.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych w kierunku zapewnienia 

warunków technicznych do rozwoju gospodarczego.  

• A.2 Stworzenie warunków ułatwiających podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej na 

terenie TOF. 

B. Poprawa jakości życia poprzez integrację i aktywizację zawodową, włączenie społeczne oraz rozwój 

usług publicznych w sferze kultury  

• B.1 Zapewnienie warunków sprzyjających integracji społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym na terenach TOF. 

• B.2 Aktywizacja zawodowa w kierunku zapewnienia dostępu do zatrudnienia osobom 

poszukującym pracy i nieaktywnym zawodowo. 
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• B.3 Podniesienie jakości usług w sferze kultury. 

C. Racjonalne wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w celu zachowania 

dobrych warunków do życia dla obecnych i przyszłych pokoleń mieszkańców TOF  

C.1 Stworzenie warunków do ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 

• C.1.1 Zapewnienie infrastruktury do ochrony i zachowania bioróżnorodności. 

• C.1.2 Poprawa czystości wód powierzchniowych i podziemnych na terenie TOF. 

• C.2 Zachowanie i zabezpieczenie zasobów dziedzictwa kulturowego TOF. 

2.4. Szczebel lokalny  
 

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta i Gminy Nowa Dęba na lata 2016-2022  

„Gmina Nowa Dęba to gmina wielu możliwości i szans rozwojowych, wspierająca lokalne inicjatywy 

społeczne, gospodarcze i inwestycyjne. Gmina Nowa Dęba to innowacyjne i atrakcyjne miejsce dla 

inwestorów i mieszkańców”. 

Obszar gospodarczy 

Cel strategiczny 1 - Tworzenie warunków rozwoju dla inwestorów 

Cel operacyjny 1.1 - Rozwój stref inwestycyjnych i terenów rozwoju gospodarczego 

Zadania: 

1. Modernizacja istniejącej i budowa nowej niezbędnej infrastruktury technicznej (tj. kanalizacyjnej, 

wodociągowej, drogowej, teleinformatycznej, itd.). 

2. Tworzenie warunków dla zwiększenia poziomu inwestycji, w tym bieżące inwentaryzowanie, 

udostępnianie oraz propagowanie informacji o wolnych terenach i obiektach inwestycyjnych. 

3. Stosowanie zachęt dla inwestorów zewnętrznych i do tworzenia nowych miejsc pracy. 

4. Poprawa dostępności komunikacyjnej TSSE Podstrefa Nowa Dęba. 

5. Współpraca z samorządem powiatowym i wojewódzkim przy modernizacji dróg powiatowych  

i wojewódzkich. 

6. Współpracy z zarządzającym Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną i innymi organizacjami 

otoczenia biznesu celem poszerzenia oferty inwestycyjnej. 

Cel operacyjny 1.2 – Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości 

Zadania: 

1. Wyznaczenie i zagospodarowanie stref inwestycyjnych, obszarów zdegradowanych na potrzeby 

inwestycyjne. 
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2. Wspieranie rozwoju infrastruktury instytucjonalnej służącej małej i średniej przedsiębiorczości,  

w tym utworzenie Inkubatora przemysłowego na terenie podstrefy w Nowej Dębie i Chmielowie. 

3. Stworzenie systemu informowania o możliwościach inwestycyjnych w gminie: 

- baza danych nt. wolnych terenów inwestycyjnych, 

- foldery informacyjne, 

- udział w konkursach i programach promujących gminę. 

4. Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorstw poprzez wykorzystanie dostępnych funduszy europejskich. 

5. Prowadzenie „przyjaznej” polityki podatkowej. 

6. Prowadzenie stałego punktu informacji gospodarczej w Urzędzie Miasta i Gminy: 

- informowanie o dostępnych źródłach finansowania zewnętrznego, 

- gromadzenia ofert współpracy różnych firm, 

- gromadzenia i propagowania ofert wolnych terenów inwestycyjnych i obiektów, 

- udzielanie informacji o dostępnych na rynku ulgach, 

- informowanie o udzielanym wsparciu przez instytucje otoczenia biznesu. 

7. Inicjowanie i organizowanie szkoleń dla mieszkańców, nowych przedsiębiorców i przedsiębiorców 

prowadzących już działalność gospodarczą. 

8. Wykorzystanie funduszy zewnętrznych do rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy. 

9. Organizacja przedsięwzięć promujących przedsiębiorczość. 

 

Cel strategiczny 2 - Tworzenie warunków dla rozwoju osadnictwa: 

Cel operacyjny 2.1 - Wsparcie procesu osadnictwa 

Zadania: 

1. Wyznaczanie w planie zagospodarowania przestrzennego nowych terenów pod budownictwo 

mieszkaniowe. 

2. Uzbrajanie terenów w podstawową infrastrukturę techniczną (drogi, parkingi, sieci wodno – 

kanalizacyjne, oświetlenie itp.). 

3. Wsparcie przedsięwzięć dotyczących budownictwa mieszkaniowego. 

Cel operacyjny 2.1 - Rozwiązywanie problemów mieszkaniowych 

Zadania: 

1. Budowa bloku komunalnego/socjalnego, w tym przez deweloperów. 

2. Podejmowanie działań w celu zmniejszenia zużycia mediów poprzez działania edukacyjne  

i rozwiązania techniczne. 
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3. Ekologiczne systemy pozyskiwania źródeł energii – poszukiwanie programów dla osób  

i instytucji inwestujących w alternatywne źródła energii. 

Obszar społeczny 

Cel strategiczny 1 – Edukacja 

Cel operacyjny 1.1 - Rozwój techniczny edukacji 

Zadania: 

1. Rozbudowa, modernizacja lub budowa obiektów szkolnych, w tym boisk wielofunkcyjnych, sal 

gimnastycznych, przedszkoli. 

2. Doposażenie szkół w niezbędny sprzęt edukacyjny np. multimedialny oraz programy do nauki 

języków obcych. 

3. Współpraca w poszukiwaniu rozwiązań z zakresu opieki medycznej w szkołach. 

4. Racjonalizacja sieci szkół, zgodnie z rzeczywistymi potrzebami. 

Cel operacyjny 1.2 - Rozwój systemu edukacji 

Zadania: 

1. Organizacja pozalekcyjnych kół naukowych i zainteresowań, np. warsztatów teatralnych, 

fotograficznych, kursów języków obcych, zajęć plastycznych, nauki gry na instrumentach. 

2. Poszerzenie edukacji dla dzieci i młodzieży o nowatorskie, autorskie programy edukacyjne. 

3. Wsparcie rozwoju różnych form kształcenia i dokształcania dorosłych, w tym z zakresu 

informatycznego. 

4. Wsparcie edukacji przedszkolnej. 

5. Współpraca z różnymi ośrodkami edukacyjnymi, np. kształcenia ustawicznego, zawodowego, 

wyższymi uczelniami. 

6. Realizacja programów z zakresu edukacji. 

7. Wykorzystanie dostępnych środków finansowych wspierających edukację. 

 

Cel strategiczny 2 - Kultura i sport 

Cel operacyjny 2.1 - Rozwój techniczny infrastruktury kulturalnej i sportowej 

Zadania: 

1. Rozbudowa, modernizacja lub budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych, w tym boisk 

wielofunkcyjnych, budynków socjalno - szatniowych, trybun, kortów tenisowych, lodowiska  

z uwzględnieniem obszarów zdegradowanych. 

2. Poszerzenie asortymentu usług przy basenie, kompleksie sportowym. 

3. Modernizacja basenu otwartego. 
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4. Doposażenie obiektów kulturalnych i sportowych w niezbędny sprzęt do realizacji podejmowanych 

działań. 

5. Budowa placów zabaw. 

Cel operacyjny 2.2 - Tworzenie warunków wykorzystujących bazę kulturalną i sportową 

Zadania: 

1. Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży (tzw. kółek zainteresowań: szachy, plastyka, sport, itp.). 

2. Organizacja zajęć dla dorosłych (utworzenie siłowni, fitness itp.). 

3. Wspomaganie działalności klubów sportowych i innych organizacji pozarządowych. 

4. Wytyczenie ścieżek do uprawiania sportu, np. biegów, chodziarstwa, kolarstwa, 

5. Organizacja cyklicznych imprez sportowych i kulturalnych na terenie gminy o lokalnym  

i regionalnym zasięgu. 

6. Wspieranie inicjatyw kulturalnych i sportowych w wiodących i popularnych dyscyplinach. 

7. Wspieranie zespołów artystycznych i twórców kultury. 

8. Stworzenie własnych produktów kulturalnych, które byłyby wizytówką kulturalną gminy. 

9. Dbanie o zachowanie dziedzictwa kulturowego, w tym zabytkowe obiekty. 

10. Utworzenie Regionalnej Izby Dziedzictwa Kulturowego. 

 

Cel strategiczny 3 – Turystyka 

Cel operacyjny 3.1 - Rozwój techniczny infrastruktury turystycznej 

Zadania: 

1. Utworzenie schroniska młodzieżowego w Gminie Nowa Dęba i bazy sprzętu turystycznego. 

2. Pomoc w zakładaniu gospodarstw agroturystycznych. 

3. Wyznaczenie szlaku turystycznego śladami COP-u przybliżającego historię i miejsca związane  

z miastem. 

4. Rewitalizacja miejscowości poprzez zagospodarowanie terenu zalewu w Nowej Dębie, w tym 

budowa restauracji i bazy hotelowej. 

5. Wytyczenie ścieżek rowerowo-pieszych przez miejsca najciekawsze pod względem przyrodniczym, 

krajobrazowym, historycznym, kulturowym oraz połączenie ich z już istniejącymi na terenie gminy i 

gmin sąsiednich. 

6. Utworzenie w Samorządowym Ośrodku Kultury punktu informacji turystycznej. 

Cel operacyjny 3.2 - Wsparcie rozwoju turystyki 

Zadania: 
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1. Organizacja cyklicznych imprezy turystyczno – kulturalnych. 

2. Współpraca przy opracowaniu i przygotowaniu przewodników, map, folderów turystycznych. 

3. Wspieranie inicjatyw organizacji podejmujących działania o charakterze turystycznym. 

4. Wykorzystanie dostępnych środków zewnętrznych do finansowania przedsięwzięć turystycznych. 

5. Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

6. Poprawa bazy turystycznej w Piaskach. 

Cel strategiczny 4 - Aktywność społeczna 

Cel operacyjny 4.1 - Wspieranie inicjatyw społecznych 

Zadania: 

1. Diagnoza potrzeb społecznych na terenie gminy. 

2. Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi. 

3. Utworzenie platformy wymiany doświadczeń. 

4. Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców gminy poprzez różnego rodzaju przedsięwzięcia. 

5. Wsparcie utworzenie CAS (Centrum Aktywności Społecznej). 

6. Wsparcie wspólnych inicjatyw społecznych, np. typu integracja pokoleń. 

7. Pomoc finansowa gminy w zabezpieczeniu wkładu własnego organizacjom pozarządowy 

ubiegającym się o środki zewnętrzne. 

Cel strategiczny 5 – Bezpieczeństwo 

Cel operacyjny 5.1 - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego 

Zadania: 

1. Wdrożenie systemu monitoringu miejsc publicznych w gminie (najbardziej zagrożonych). 

2. Doposażenie w sprzęt służb ratowniczych. 

3. Dalsza poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej i okołodrogowej, zwłaszcza  

w odniesieniu do dróg najbardziej obciążonych ruchem. 

4. Edukowanie mieszkańców w zakresie warunków wstępu na tereny zamknięte i zagrożeń jakie niesie 

ze sobą nieuprawnione wejście. 

5. Współpraca jednostek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na terenie gminy Nowa Dęba. 

6. Organizacja spotkań dla dzieci i młodzieży np. z funkcjonariuszami policji, straży - ukazywanie 

zagrożeń, na które są narażeni. 

7. Wdrażanie rozwiązań technicznych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa 

niepełnosprawnym. 

8. Poprawa warunków w zakresie bezpieczeństwa pożarowego - udrożnienie dróg dojazdowych do 

posesji, oznakowanie hydrantów podziemnych i naziemnych. 
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9. Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego i oznakowanie dróg gminnych. 

10. Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych np.: budowa chodników, budowa przejść dla 

pieszych, budowa ścieżek rowerowych. 

11. Zapobieganie powodziom i podtopieniom. 

12. Wsparcie dla programów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa i pierwszej pomocy. 

Cel strategiczny 6 - System opieki zdrowotnej i pomocy społecznej 

Cel operacyjny 6.1 - Wsparcie systemu opieki zdrowotnej 

Zadania: 

1. Wsparcie organizacji hospicjum dla przewlekle chorych. 

2. Wsparcie organizacji badań profilaktycznych. 

3. Wspieranie profilaktyki uzależnień i ich skutków, organizacja grup wsparcia dla osób potrzebujących 

pomocy i ofiar przemocy w rodzinie. 

4. Współpraca z Zakładami Opieki Zdrowotnej w Gminie w zakresie zapewnienia opieki zdrowotnej. 

5. Wsparcie Powiatu Tarnobrzeskiego przy rozbudowie szpitala w Nowej Dębie. 

Cel operacyjny 6.2 - Wsparcie systemu pomocy społecznej 

Zadania: 

1. Opracowanie systemu wsparcia dla rodzin wielodzietnych i osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. 

2. Zapewnienie możliwości udzielania wsparcia instytucjonalnego, rzeczowego, finansowego osobom 

tego potrzebującym. 

3. Rozwój infrastruktury pomocy społecznej. 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowa Dęba 

Wizja zmiany: 

Nowa Dęba jest gminą przyjazną rodzinie, wspierającą osoby młode, wykształcone, aktywne. Gmina – 

jej instytucje i wspólnoty mieszkańców solidarnie pomagają osobom potrzebującym wsparcia w 

zatrudnieniu i osiągnięciu bezpieczeństwa socjalnego. 

Obszar I Otwarty na zmiany nowodębski rynek pracy  

Cel: Aktywni mieszkańcy mogą znaleźć zatrudnienie na terenie gminy Nowa Dęba 

Cel 1.1. Zmniejszenie poziomu bezrobocia wśród mieszkańców gminy 

Cel 1.2. Poprawa kwalifikacji i aspiracji zawodowych nowodębskich pracowników 



 
 
Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Nowa Dęba na lata 2016–2023 
 

 
17 

 

Cel 1.3. Zwiększenie współpracy i wymiany informacji pomiędzy instytucjami szkoleniowymi  

a lokalnymi pracodawcami związanymi z analizą rynku pracy 

Obszar strategiczny II: Współpraca i wspólnoty lokalne  

Cel główny: Zwiększanie uczestnictwa mieszkańców w zarządzaniu i ich odpowiedzialności za sprawy 

społeczne i publiczne 

Cel 2.1. Samopomoc mieszkańcom w rozwiązywaniu ich problemów społecznych i materialnych 

Cel 2.2. Zwiększenie roli organizacji pozarządowych zajmujących się sprawami społecznymi 

Cel 2.3. Wsparcie dla inicjatyw pomocowych realizowanych w formie grup samopomocowych 

Obszar III: Inwestycje w przyszłość  

Cel: Zapewnienie rozwoju edukacyjnego i społecznego dzieci i młodzieży 

Cel 3.1. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie dysfunkcjom 

w wychowaniu dzieci i młodzieży 

Cel 3.2. Poprawa warunków kształcenia w szkołach i placówkach oświatowych 

Cel 3.3. Zapewnienie możliwości rozwoju zainteresowań i pasji dzieci i młodzieży poprzez tworzenie 

kół zainteresowań, klubów aktywności, formalnych i nieformalnych organizacji młodzieżowych  

Obszar IV: Solidarność społeczna  

Cel: Zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu mieszkańców 

Cel 4.1. Zapewnienie zintegrowanych i partnerskich programów wsparcia dla grup (środowisk) 

szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym 

Cel 4.2. Stosowanie nowoczesnych i innowacyjnych metod pomocy społecznej i wdrażanie programów 

społecznych 

Cel 4.3. Wsparcie i pomoc potrzebującym 

Obszar V: Infrastruktura społeczna  

Cel: Infrastruktura wspierająca rozwój społeczności i jakość zamieszkiwania 

Cel 5.1. Dzieci i młodzież mają dostęp do nowoczesnej i atrakcyjnej infrastruktury społecznej 

Cel 5.2. Seniorzy mają dostęp do nowoczesnej i atrakcyjnej infrastruktury społecznej 

Cel 5.3. Zapewnienie godziwych warunków zamieszkiwania dla zagrożonych wykluczeniem grup 

społecznych 

Cel 5.4. Poprawa dostępności do usług medycznych 

Cel 5.5. Infrastruktura dla bezpieczeństwa – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego 
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3.Opis obszaru objętego opracowaniem  

Gmina Nowa Dęba położona jest w południowo - wschodniej Polsce, w rozwidleniu rzek Wisły 

i Sanu, w północno - zachodnim obszarze województwa podkarpackiego, na terenie powiatu 

tarnobrzeskiego. Od północy graniczy z miastem Tarnobrzeg, od wschodu z gminą Grębów, od 

południa z gminą Majdan Królewski (powiat kolbuszowski), od zachodu z gminą Baranów 

Sandomierski. Powierzchnia miasta i gminy wynosi łącznie 142 km2, w tym 16 km2 zajmuje miasto i 126 

km2 sołectwa. 

Rysunek 1. Podział administracyjny gminy Nowa Dęba 

 

.  

Źródło: http://www.nowadeba.npl.pl/ 

 

 



Rysunek 2 Położenie gminy na tle powiatu tarnobrzeskiego 

 

Źródło: https://www.osp.org.pl 

3.1. Rys historyczny  

Najstarszą miejscowością w gminie jest wieś Chmielów, założona w dobrach królewskich. 

Pierwsze wzmianki o niej datuje się na XIV wiek. Powstała ona na obrzeżach Puszczy Sandomierskiej, 

stanowiąc wyłom w jej dotychczasowej zwartej strukturze. Podobnie władcy założyli inne wsie – 

Cygany i Jadachy (przysiółki Chmielowa). Również na terenie Puszczy Sandomierskiej swoje dobra 

posiadał możny ród Tarnowskich, który lokował tu kolejne wsie: Dęba z przysiółkiem Poręby Dębskie 

(XVII w.), Tarnowska Wola, Alfredówka i Rozalin (XVIII w.). 

Gospodarka na terenie gminy oparta była o las. Pozyskiwano tu drewno, wypalano smołę, potaż  

i popiół, zajmowano się polowaniem i bartnictwem. Karczując lasy starano się pozyskać grunt pod 

uprawę roli, ale była ona słabej jakości. Żyło się więc mieszkańcom tych terenów biednie. 

Wielkim przełomem było powstanie w okolicach Dęby Wytwórni Amunicji Nr 3 w ramach Centralnego 

Okręgu Przemysłowego (1937). Fabryka wchłonęła znaczną rzeszę ludzi ze wsi, którzy osiedlali się  

w tworzącym się Osiedlu Dęba. Umiejscowienie fabryki na tym terenie było również podyktowane 

istniejącym tu od 1927 r. poligonem wojskowym. Już przed wybuchem II wojny światowej fabryka 

wypuściła pierwsze partie amunicji. 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwik_cCT54HUAhUDkRQKHYhdDlcQjRwIBw&url=https://www.osp.org.pl/hosting/katalog.php?id_w%3D10%26id_p%3D224%26id_g%3D1728&psig=AFQjCNG9GZwH9Xna4Vaz4fM-5cSh9Wb3Bg&ust=1495483955304076
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W okresie II wojny światowej teren Dęby był jednym wielkim poligonem wojskowym, na którym m.in. 

VI Armia von Paulusa przygotowywała się do walki o Stalingrad. 

Po wojnie odbudowana została fabryka, która otrzymała nazwę Zakłady Metalowe „Dezamet”. 

Produkowało się w nich, obok wyrobów zbrojeniowych, również żelazka, silniki motocyklowe  

i motorowerowe, silniki do łodzi motorowych. Dzięki zakładom rozwijało się osiedle, które 31 grudnia 

1961 r. otrzymało prawa miejskie i nazwę Nowa Dęba. Drugim znaczącym zakładem w tym czasie była 

Spółdzielnia Inwalidów „Zjednoczenie”, produkująca na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego. 

Lata 90-te to okres znaczących przeobrażeń gospodarczych. Zakłady dzielą się na kilka spółek, które już 

nie oddziałują tak na rozwój miasta, jak przed laty. Teraz miasto zaczyna pomagać zakładom, co dzisiaj 

przynosi widoczny efekt w postaci zahamowania wzrostu bezrobocia na terenie gminy. 

Upadek przemysłu zbrojeniowego i siarkowego wymusił na władzach państwowych i samorządowych 

poszukiwanie rozwiązań, które zahamowałyby upadek gospodarczy regionu. Z inicjatywy 

parlamentarzystów regionu, wojewody tarnobrzeskiego, NSZZ „S” Regionu Ziemia Sandomierska  

i zakładów zlokalizowanych w Nowej Dębie, Tarnobrzegu, Stalowej Woli i Staszowie, związków 

zawodowych branżowych, dyrekcji dużych zakładów pracy, w tym „Dezametu” oraz władz 

samorządowych, powołana została, na wzór mieleckiej, Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna 

Euro-Park Wisłosan. Jej otwarcie miało miejsce jesienią 1997 w Nowej Dębie, gdzie powstała podstrefa 

TSSE. W ramach TSSE zaczęły działać już funkcjonujące zakłady, takie jak ZM Dezamet, UNIDEZ,  

a później, dzięki ułatwieniom podatkowy, dołączyły kolejne ważne dla lokalnego środowiska zakłady: 

Bester Medical System Sp. z o.o. (narzędzia chirurgiczne), Marma Polskie Folie Sp. z o.o. (folie 

dachowe), Zakład Farmaceutyczny SANFARM (dziś Oddział Polpharmy), Innowacja Sp. z o.o., PRO-

FUND Sp. z o.o. W podstrefie Tarnobrzeg, w granicach naszej gminy w Chmielowie, ulokowały się tak 

istotne dla nas firmy jak: Izolbex, Pilkington Automotive Poland, ME Logistic, Zakłady Chemiczne 

„Siarkopol”, KOMA Stahlbau. Lokowanie się kolejnych podmiotów gospodarczych stwarza nadzieję na 

dalszy rozwój gospodarczy naszego miasta i gminy. 

3.2. Zabytki  

Na terenie gminy Nowa Dęba zinwentaryzowano 8 obiektów zabytkowych na terenie sołectw 

Chmielów, Cygany oraz Tarnowska Wola, wymienionych poniżej.  

Chmielów 

• kościół par. pw. św. Stanisława, 1923-26, nr rej.: A-527 z 21.05.1981 

• plebania, 1926nr rej.: j.w. 
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• zespół dworski, XIX/XX, nr rej.: 797/A z 29.04.1975 oraz 71/A z 20.05.1977: 

• dwór, 

• park, nr rej.: 8-ZP z 4.09.1948 

Cygany 

• stodoła w zagrodzie nr 172, drewn., 2 poł. XIX, nr rej.: 745/A z 24.05.1974 

Tarnowska Wola 

• kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, po 1920, nr rej.: 439/A z 22.04.1991 

• ogrodzenie, po 1920 

Kościół św. Stanisława Biskupa w Chmielowie 

Kamień węgielny pod budowę kościoła pod wezwaniem Świętego Stanisława Biskupa  

i Męczennika w Chmielowie został poświęcony 15 czerwca 1924 roku. Zamieszkały w Chmielowie 

Tomasz Jurkowski w 1902 roku rozpoczął zbierać dobrowolne składki na budowę kaplicy w Chmielowie. 

Składki zebrane przez Jurkowskiego były marne, a on sam ciągle marzył o świątyni w Chmielowie.  

W 1919 roku mieszkańcy gmin Chmielów i Cygany postanowili ostatecznie własnymi siłami rozpocząć 

budowę kościoła. Złożono datki na budowę: gmina Chmielów42%, gmina Cygany 29%, a później gmina 

Jadachy 29%. Zdzisław hrabia Tarnowski dostarczył materiał budowlany, obiecany przed wojną na 

kaplicę. Wybrano komitet do budowy kościoła, a ten mając już pewne fundusze rozpoczął budowę dnia 

25 sierpnia 1923 roku. 

     Kościół wybudowany i nakryty ma długość 36 metrów, szerokość 18 metrów, wysokość wieży 

wynosi 50 metrów. Plany i kosztorys sporządził architekt Wacław Krzyżanowski z Krakowa. Kościół  

w stylu barokowym budował budowniczy Roman Nowak z Jasła. Napis aktu złożenia do kamienia 

węgielnego ułożył i wykonał Ludwik Ostrihańsky z Chmielowa. Wraz z aktem zamurowane zostało kilka 

sztuk współczesnych monet metalowych i numer "Głosu Ziemi Tarnobrzeskiej". 

Rysunek 3 Kościół św. Stanisława Biskupa w Chmielowie 
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Źródło: http://www.nowadeba.pl/ 

Dworek zwany "Belwederem" w Chmielowie 

Powstanie Chmielowa datowane jest na XIII w., a nazwa miejscowości wiąże się z chmielem, 

który porastał okolicę. Chmielów był wielokrotnie sprzedawany kolejnym rodom magnackim, aż w 

1885 roku wieś kupili Tarnowscy z pobliskiego Tarnobrzegu. Od tego momentu wieś znacząco się 

rozwijała. Powstał tartak, cegielnia, młyn, gorzelnia i terpentyniarnia. Całością doskonale 

prosperującego gospodarstwa kierował zarządca, dla którego wzniesiono pod koniec XIX wieku 

murowany dwór, zwany "Belwederem". Odrestaurowany dworek, otoczony parkiem, znajduje się 

obecnie w rękach prywatnych. 

Rysunek 4 Dworek zwany "Belwederem" w Chmielowie. 
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Źródło: http://www.nowadeba.pl/ 

 

Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w 

Tarnowskiej Woli 

Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa  

w Tarnowskiej Woli powstał w okresie 

międzywojennym. W 1922 roku rozpoczęto budowę 

świątyni na parceli podarowanej przez Zdzisława 

Tarnowskiego, a uroczyste poświęcenie miało 

miejsce w czerwcu 1928 r. W kolejnych latach 

doposażano wnętrze świątyni. Jednostka wojskowa 

z Dęby sfinansowała budowę ołtarza głównego  

i ambony. Kościół jest architektonicznie niespójny, 

ma eklektyczny charakter. 

 

 

 

 

Źródło: http://www.nowadeba.pl/ 

Rysunek 5 Kościół p.w. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Tarnowskiej Woli. 
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4. Diagnoza sytuacji i czynników kryzysowych 

4.1. Metodologia 

Zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju obszar zdegradowany jest to obszar, na 

którym zidentyfikowany został stan kryzysowy, rozumiany jako stan spowodowany koncentracją 

negatywnych zjawisk społecznych (w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego 

poziomu edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu 

publicznym i kulturalnym), współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z 

następujących sfer: 

• gospodarczej (w szczególności w zakresie niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji 

lokalnych przedsiębiorstw), 

• środowiskowej (w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości środowiska, 

obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzi bądź stanu środowiska), 

• przestrzenno-funkcjonalnej (w szczególności w zakresie niewystarczającego wyposażenia w 

infrastrukturę techniczną i społeczną, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej 

jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, 

niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, deficytu lub niskiej jakości terenów publicznych), 

• technicznej (w szczególności w zakresie 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). 

Jednostki statystyczne przyjęte na potrzeby przeprowadzenia wyznaczenia obszarów 

zdegradowanych 

W celu uzyskania rzetelnej oceny gminy Nowa Dęba zastosowano istniejący na terenie gminy podział 

obszaru na miasto oraz sołectwa, zaprezentowany na poniższej mapie.  
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Powierzchnię poszczególnych miejscowości składających się na obszar gminy Nowa Dęba 

przedstawiono w poniższej tabeli.  

Tabela 1. Powierzchnia miejscowości na terenie gminy Nowa Dęba. 

Miejscowość  Powierzchnia [km2] 

Nowa Dęba 37,73 

Alfredówka z Budą Stalowską 34,68 

Chmielów 21,34 

Cygany 10,92 

Jadachy 28,24 

Rozalin 4,88 

Tarnowska Wola 4,88 

Razem 142,67 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba 
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Metodą, która pozwala na ocenę i selekcję obszarów gminy o najwyższym stopniu degradacji jest 

standaryzacja przyjętego zestawu wskaźników cząstkowych, a następnie stworzenie na ich podstawie 

wskaźnika sumarycznego (indeksu zbiorczego). Wskaźnik sumaryczny stanowi sumę wskaźników 

cząstkowych. 

 

  Wyższa wartość wskaźnika cząstkowego obrazuje stan kryzysowy na terenie miejscowości. 

 

 

Pierwszym etapem wyznaczania wskaźnika cząstkowego była normalizacja zmiennych w celu 

sprowadzenia ich do porównywalnej skali, czyli skali niemianowanej, niezwiązanej z jednostką miary.  

Obliczeń dokonano wg następujących wzorów: 

Standaryzacja dla stymulant – wskaźniki, dla których wyższa wartość oznacza obszar zdegradowany: 

 

𝑤𝑐𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗 −𝑚𝑖𝑛𝑖𝑥𝑖𝑗

𝑚𝑎𝑥𝑖𝑥𝑖𝑗 −𝑚𝑖𝑛𝑖𝑥𝑖𝑗
 

Stymulacja dla destymulant – wskaźniki, dla których niższa wartość oznacza obszar zdegradowany: 

 

𝑤𝑐𝑖𝑗 =
𝑚𝑖𝑛𝑖𝑥𝑖𝑗 − 𝑥𝑖𝑗

𝑚𝑎𝑥𝑖𝑥𝑖𝑗 −𝑚𝑖𝑛𝑖𝑥𝑖𝑗
 

 

𝑊𝑆𝑖 =
1

𝑚
∑𝑧𝑖𝑗

𝑚

𝑗=1

 

WS𝒊 – wskaźnik sumaryczny dla i – tego obszaru, 

wcij – wartość zestandaryzowanej cechy j dla jednostki przestrzennej i, 

m – liczba cech wchodzących w skład wskaźnika syntetycznego, 

j – numer wskaźnika w i – tej jednostce przestrzennej. 

Obszar będzie mógł zostać uznany za obszar zdegradowany, jeśli indeks zbiorczy dla danego obszaru 

będzie osiągał wartości najwyższe, co jest równoznaczne z najwyższym stopniem jego degradacji  

w skali gminy.  
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Celem wydzielenia obszarów kryzysowych w gminie uwzględniono także: 

• analizę ankietowych wypowiedzi mieszkańców na temat zakresu przestrzennego  

i symptomów kryzysu oraz działań prowadzących do poprawy jakości życia w gminie, 

• kwerendę wiedzy eksperckiej zawartej, między innymi, w dokumentach gminnych.  

 

4.2. Sfera społeczna – analiza wskaźnikowa 

Zrównoważony rozwój poszczególnych gmin uzależniony jest od sytuacji demograficznej, jak również 

różnego rodzaju trendów demograficznych. Są to istotne czynniki świadczące o potencjale 

rozwojowym i inwestycyjnym. Innymi, równie ważnymi kwestiami poruszonymi w części społecznej 

diagnozy są: pomoc społeczna, edukacja, kultura, opieka medyczna, sport i rekreacja oraz aktywność 

publiczna mieszkańców. Podjęcie działań ukierunkowanych na wzmocnienie spójności społecznej jest 

priorytetem z punktu widzenia rozwiązywania powszechnie występującego problemu ubóstwa oraz 

wykluczenia społecznego. 

4.1.1. Struktura demograficzna  

Liczba mieszkańców  

Na terenie gminy Nowa Dęba liczba mieszkańców w ostatnich latach spada (od roku 2012), co 

przedstawia poniższy wykres.  

 

Rysunek 6. Liczba mieszkańców gminy Nowa Dęba w latach 2010 – 2015.  

Źródło: Urząd Miast i Gminy Nowa Dęba.   
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Największa koncentracja ludności zamieszkującej teren gminy Nowa Dęba występuje na terenie 

miejscowości Nowa Dęba, a następnie na terenie miejscowości Chmielów. 

 

Wykres 1. Procent mieszkańców gminy Nowa Dęba z podziałem na jednostki organizacyjne.  

Źródło: Urząd Miast i Gminy Nowa Dęba.   

Gęstość zaludnienia  

Biorąc pod uwagę gęstość zaludnienia gminy Nowa Dęba, najwyższa wartość obserwowana jest na terenie 
miasta Nowa Dęba.   

 

Wykres 2. Gęstość zaludnienia na km2 miejscowości gminy Nowa Dęba.  
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Źródło: Urząd Miast i Gminy Nowa Dęba.   

Przyrost naturalny 

Przyrost naturalny w Gminie Nowa Dęba w ciągu ostatnich pięciu lat podlegał dynamicznym zmianom, 

co przedstawia poniżej zamieszczony wykres. Zgodnie z zawartymi w niej danymi, począwszy od 2011 

roku, wskaźnik ten kształtuje ogólna tendencja spadkowa i wykazuje dalszą niekorzystną tendencję. 

 

Wykres 3. Przyrost naturalny w ostatnich latach na terenie gminy Nowa Dęba 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba.   

 

W roku 2015 przyrost naturalny na terenie gminy uzyskał dodatnią wartość. Wartość tego wskaźnika  

z podziałem na poszczególne miejscowości przedstawiono na poniższym wykresie.   
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Wykres 4. Przyrost naturalny na terenie gminy Nowa Dęba z podziałem na miejscowości roku 2015. 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba.   

Jako wskaźnik problemowy wskazano wartość przyrostu naturalnego na 100 mieszkańców 

miejscowości.  

Rysunek 7 Prezentacja przestrzenna wskaźnika – przyrost naturalny na 100 mieszkańców miejscowości. 

 

Źródło: Opracowanie własne.  
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Analizując przebieg zmian demograficznych na terenie gminy Nowa Dęba, można zauważyć stały 

wzrost liczby mieszkańców w wieku poprodukcyjnym, co wskazuje na problem starzenia się 

społeczeństwa.  

Z roku na rok zmniejsza się liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym.  

 

Wykres 5. Mieszkańcy z podziałem na grupy ekonomiczne w latach 2010 – 2014 na terenie gminy Nowa 
Dęba. 

Źródło: Bank Danych Lokalnych. 

Szczególnie istotnymi wskaźnikami z punktu widzenia możliwości rozwojowych gmin są wskaźniki 

obrazujące strukturę wiekową ich mieszkańców. Najważniejszym z nich jest wskaźnik ukazujący 

stopień starzenia się lokalnych społeczności, którego miernikiem jest stosunek osób w wieku 

poprodukcyjnym (emerytalnym – kobiety po 60 roku życia i mężczyźni po 65 roku życia) do liczby osób 

w wieku produkcyjnym (kobiety w przedziale wiekowym 18-59 lat, mężczyźni w wieku 18-64 lat). 
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Rysunek 8. Prezentacja przestrzenna wskaźnika – liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym w stosunku do 
liczby mieszkańców w wieku poprodukcyjnym na terenie miejscowości. 

 

Źródło: Opracowanie własne.  

Aktywizacja i integracja w środowisku lokalnym osób w wieku poprodukcyjnym powinna być 

realizowana przez promowanie i wspieranie rozwiązań służących pełniejszej integracji społecznej. 

Przede wszystkim chodzi o wzmacnianie różnych form samoorganizacji, samodzielności  

i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Ważne są także działania wspierające więzi 

międzypokoleniowe i poczucie odpowiedzialności młodszych pokoleń za osoby starsze z otoczenia 

rodzinnego i sąsiedzkiego. 

Największe nasilenie wskaźnika związanego z liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym  

w stosunku do liczby mieszkańców w wieku poprodukcyjnym miało miejsce na terenie Nowej Dęby 

oraz Chmielowa.  
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4.1.2. Pomoc społeczna i mieszkania socjalne  

Na terenie gminy Nowa Dęba w roku 2015 przydzielono łącznie 1 495 świadczeń. Zadania gminy  

w zakresie opieki społecznej realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wartości 

poszczególnych danych dotyczących pomocy społecznej wpisujące się w zakres określający wielkość 

problemów społecznych w tej sferze na terenie gminy prezentuje poniższy wykres.  

 

Wykres 6. Powody przyznania świadczeń społecznych na terenie gminy Nowa Dęba w roku 2015. 

Źródło: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie.   

Największa liczba świadczeń na terenie gminy została przyznana z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby 
oraz ze względu na niepełnosprawność.  

Powody przyznawania pomocy przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie dla 
mieszkańców poszczególnych miejscowości zostały zaprezentowane w poniżej tabeli.  
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Tabela 2. Powody przyznania pomocy społecznej rodzinom gminy Nowa Dęba przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Miejscowość  

Powody przyznania pomocy społecznej rodzinom gminy Nowa Dęba przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Bezdomność Alkoholizm Ubóstwo 
Niepełnospr

awność 

Ofiary 
przemocy w 

rodzinie 

Bezradność  
w sprawach 
opiekuńczo-

wychowawczych 
Długotrwała 

lub ciężka 
choroba 

Potrzeba 
ochrony 

macierzyństw
a 

Zdarzenie 
losowe 

Wielodzietno
ść 

Trudność  
w 

przystosowa
niu do życia 

po 
opuszczeniu 

zakładu 
karnego  

Liczba 
przydzielonyc
h świadczeń 

przez Gminny 
Ośrodek 
Pomocy 

Społecznej 
Rodziny 
niepełne 

Rodziny 
wielodzie

tne 

Nowa Dęba 12 53 164 225 4 61 22 304 20 1 20 5 891 

Alfredówka  
z Budą 

Stalowską  
0 4 10 9 2 6 5 19 6 0 6 0 67 

Chmielów 0 5 33 42 5 1 7 42 5 1 5 1 147 

Cygany 0 2 20 14 1 4 8 25 9 2 7 0 92 

Jadachy 0 7 30 24 4 3 11 40 8 0 8 1 136 

Rozalin 0 4 17 12 2 4 6 26 6 1 6 0 84 

Tarnowska Wola 0 2 16 13 3 3 4 25 5 1 5 1 78 

RAZEM 12 77 290 339 21 82 63 481 59 6 57 8 1495 

Źródło: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie.   
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Jako wskaźnik problemowy wskazano liczbę osób niepełnosprawnych w przeliczeniu na 100 

mieszkańców miejscowości. Największa liczba osób niepełnosprawnych w przeliczeniu na 100 

mieszkańców zamieszkuje w miejscowości Nowa Dęba i Chmielów.    

Rysunek 9. Prezentacja przestrzenna wskaźnika – liczba świadczeń przyznanych ze względu na 
niepełnosprawność na 100 mieszkańców miejscowości. 

 

Źródło: Opracowanie własne.  

Formy udzielania pomocy społecznej  

Do głównych form wspierania rodzin w gminie należy pomoc finansowa. Formy udzielanej pomocy 

przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie przedstawiono w poniższej tabeli.  
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Tabela 3. Formy udzielanej pomocy przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie  
w roku 2015. 

Formy udzielanej pomocy przez M-GOPS w Nowej Dębie 

Zasiłki stałe 

Składki na 
ubezpiecze

nie 
zdrowotne 
opłacane za 

osoby 
pobierające 

zasiłek 
stały 

Specjalistyc
zne usługi 

opiekuńcze 

Usługi 
opiekuńcze 

Zasiłki 
okresowe 

Zasiłki 
celowe 

Zasiłki 
celowe 

specjalne 

Dopłata do 
kosztów 

pobytu w 
Domu 

Pomocy 
Społecznej 

Pomoc 
socjalna 

105 86 30 59 285 275 129 30 899 

Źródło: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie 

Szczególnym rodzajem wykonywanych zadań przez Ośrodek jest realizacja Rządowego Programu 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania.” Dożywianie dzieci prowadzone jest w szkołach, natomiast 

dla innych osób posiłki są oferowane w punkcie wydawania posiłków przy MGOPS. Ośrodek stale 

współpracuje z: Policją, Strażą Miejską, Miejsko-Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Szkołami, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Domami Pomocy Społecznej, 

Kuratorium, Radnymi, Sołtysami, Pedagogami, Służbą Zdrowia, Sądem i Kuratorami, Stowarzyszeniem 

na Rzecz Dzieci i Młodzieży "WSPARCIE", Stowarzyszeniem Katolicki Ruch Antynarkotyczny, Polskim 

Czerwonym Krzyżem, Polskim Związkiem Emerytów i Rencistów, Towarzystwem Pomocy Humanitarnej 

dla Ubogich i Cierpiących, Parafiami, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowym Urzędem 

Pracy, Kołem Dzieci Niepełnosprawnych, Caritasem, innymi organizacjami i instytucjami w zależności 

od potrzeb. 

Jako wskaźnik problemowy na terenie gminy wskazano liczbę świadczeń przyznanych na 100 

mieszkańców miejscowości.  
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Rysunek 10. Prezentacja przestrzenna wskaźnika – liczba świadczeń społecznych przyznanych na 100 
mieszkańców miejscowości. 

 

Źródło: Opracowanie własne.  

Mieszkania socjalne  

Lokalny samorząd wdraża działania w zakresie zapewnienia wynajmu lokali komunalnych 

mieszkańcom, w tym osobom ubogim. Głównym źródłem lokali przeznaczonych pod wynajem jest 

odzysk od najemcy. Zagadnienia związane z wynajmem lokali mieszkalnych z zasobów gminy regulują 

odpowiednie przepisy, w których istotną przesłanką jest sytuacja materialna, społeczna oraz 

zdrowotna osoby ubiegającej się o wynajem.
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4.1.3. Bezpieczeństwo  

Jakość życia mieszkańców związana jest nierozerwalnie z poczuciem ich osobistego bezpieczeństwa. 

Dlatego ważne i nieodzowne są działania zmierzające do ciągłego doskonalenia i poprawy istniejącego 

stanu bezpieczeństwa publicznego. 

W sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego 

oraz w postępowaniu administracyjnym organem właściwym jest Komisariat Policji w Nowej Dębie.  

 

Przestępstwa  

W roku 2015 na terenie gminy Nowa Dęba odnotowano 260 przestępstw. Jako wskaźnik problemowy 

wskazano liczbę przestępstw popełnionych na 100 mieszkańców miejscowości.  

 

Rysunek 11. Prezentacja przestrzenna wskaźnika – liczba przestępstw na 100 mieszkańców miejscowości. 

 

Źródło: Opracowanie własne.  

Najbezpieczniejszą miejscowością pod względem popełnianych przestępstw jest Tarnowska Wola. 
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Jako wskaźnik problemowy wskazano także liczbę wykroczeń na 100 mieszkańców miejscowości. 

Rysunek 12. Prezentacja przestrzenna wskaźnika – liczba wykroczeń na 100 mieszkańców miejscowości. 

 

Źródło: Opracowanie własne.  

4.1.4. Bezrobocie  

Bezrobocie należy do najpoważniejszych problemów współczesnej gospodarki. Wpływa ono bowiem 

na wiele sfer życia, zarówno ekonomiczną, społeczną, socjologiczną jak i psychologiczną. Najsilniej 

jednak bezrobocie dotyka samych bezrobotnych i wpływa negatywnie na zjawiska społeczne 

występujące na terenie gminy.  

Bezrobocie jest dotkliwe nie tylko dla osób pozostających bez pracy, lecz także dla ich rodzin.  

W funkcjonowaniu rodzin dotkniętych bezrobociem dochodzi do poważnych zakłóceń. Negatywne 

zmiany mogą dotyczyć wszystkich funkcji rodziny. Negatywny wpływ bezrobocia na więź małżeńską 

niesie ze sobą niebezpieczeństwo osłabienia związków uczuciowych i zaburzenia ról małżeńskich  

i rodzicielskich. Utrata pracy zawodowej wpływa najczęściej na powstawanie napięć i konfliktów  



 
 
Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Nowa Dęba na lata 2016–2023 
 

 
40 

 

w rodzinie. Z drugiej strony, ograniczenie możliwości materialnego zabezpieczenia rodziny prowadzi 

do ograniczenia stopnia zaspokojenia podstawowych potrzeb. Bezrobocie rodziców nie stwarza 

poczucia bezpieczeństwa u dzieci i negatywnie wpływa na ich dalszą edukację. Często prowadzi do 

rozpadu rodziny i może być zagrożeniem przyjmowania przez dzieci negatywnych wzorców 

osobowych, a w konsekwencji dziedziczenia statusu bezrobotnego. Problem bezrobocia zwłaszcza 

długotrwałego wymaga stosowania odpowiednich form oddziaływania.  

Bezrobocie pociąga za sobą szereg innych patologii społecznych, związku z tym wskaźnik ten jest 

niezwykle istotny podczas wyznaczania obszarów zdegradowanych na terenie gminy.  

Liczba osób bezrobotnych na terenie gminy Nowa Dęba w ostatnich latach została przedstawiona na 

poniższym wykresie. Wartość tego wskaźnika w ciągu ostatnich lat utrzymuje się na zbliżonym, 

poziomie wykazując niewielką tendencję spadkową.  

 

Wykres 7. Liczba bezrobotnych w latach 2010 – 2014 na terenie gminy Nowa Dęba.  
Źródło: PUP w Tarnobrzegu. 

 

Największa liczba osób bezrobotnych na terenie gminy to osoby, które mają wykształcenie zasadnicze 

zawodowe.  
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Tabela 4. Bezrobotni z podziałem na wykształcenie na terenie gminy Nowa Dęba. 

Miejscowość  Wyższe 
Policealne i 

średnie 
zawodowe 

Średnie 
ogólnokształcące 

Zasadnicze 
zawodowe 

Gimnazjalne  
i poniżej 

Nowa Dęba 93 103 72 142 71 

Alfredówka  
z Budą Stalowską 

5 11 7 17 10 

Chmielów 3 26 4 27 14 

Cygany 15 19 7 24 14 

Jadachy 12 20 9 24 15 

Rozalin 2 10 4 13 9 

Tarnowska Wola 5 17 5 19 9 

RAZEM 135 206 108 266 142 

Źródło: PUP w Tarnobrzegu. 

Jako wskaźnik problemowy wskazano liczbę bezrobotnych w wieku produkcyjnym (stopa bezrobocia) 

na terenie gminy Nowa Dęba na 100 mieszkańców miejscowości.  

Rysunek 13. Prezentacja przestrzenna wskaźnika – liczba bezrobotnych w wieku produkcyjnym (stopa 
bezrobocia) 100 mieszkańców miejscowości. 

 

Źródło: Opracowanie własne.  
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Jako wskaźnik problemowy wskazano także liczbę osób pozostających bez pracy powyżej dwóch lat. 

Osobom takim najciężej jest się dostosować do stale zmieniającego się rynku pracy. Udział osób 

długotrwale bezrobotnych stanowi ponad 43 % wszystkich zarejestrowanych osób.  

Rysunek 14. Prezentacja przestrzenna wskaźnika – liczba długotrwale bezrobotnych na 100 mieszkańców 
miejscowości. 

 

Źródło: Opracowanie własne.  

 

4.1.5. Dostęp do kultury, sportu, edukacji i opieki 

lekarskiej 

Wysoki poziom dostępności kultury, edukacji i ośrodków pierwszej pomocy jest jednym  

z podstawowych wyznaczników rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, skierowanego na 

obywateli. 

Placówki oświatowe 
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Gmina Nowa Dęba jest obecnie organem prowadzącym dla 3 przedszkoli, 7 oddziałów przedszkolnych 

przy szkołach podstawowych (tzw. „zerówki”), 8 szkół podstawowych i 4 gimnazja. Na terenie gminy 

funkcjonują też 2 placówki ponadgimnazjalne, których organem prowadzącym jest powiat. 

W roku 2015/2016 w placówkach oświatowych w Nowej Dębie nadzorowanych przez gminę pracowało 

239 nauczycieli, z czego 188 z wyższym wykształceniem. W szkołach z terenu gminy nauczyciele 

dyplomowani stanowią największą grupę, bo 73,68%, mianowani 18,68%, kontraktowi 5,7%, a stażyści 

1,94%. 

Gmina dofinansowuje organizację zajęć pozalekcyjnych, nauczanie indywidualne (w 2015/2016 – 20 

godzin) oraz rewalidację (w 2015/2016 – 78 godzin). 

Pomoc dotyczy również dofinansowania zakupu podręczników na kwotę 17 943 zł – tzw. wyprawki 

szkolone. 

Do zadań własnych gminy należy również zapewnienie dowozu uczniów do szkół. W roku 2015/2016 

objętych dowozem było 132 uczniów. 

Szkolnictwo ponadgimnazjalne 

Szkolnictwo ponadgimnazjalne tworzą dwa zespoły szkół prowadzone przez powiat tarnobrzeski.  

W roku szkolnym 2014/2015 w skład Zespołu Szkół nr 1 w Nowej Dębie wchodzą: 

• Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego - profile: biologiczno-chemiczny, 

matematyczno-językowy, humanistyczny, matematyczno-informatyczny, 

• Technikum Hotelarskie Technikum Kelner, 

• Szkoła Policealna dla Dorosłych o kierunku technik prac biurowych. 

Zespół Szkół Nr 2 tworzą: 

• Technikum - 4 letnie - dla młodzieży w zawodach: 

a) technik pojazdów samochodowych, 

b) technik mechanik (specjalność: użytkowanie obrabiarek skrawających CNC), 

c) technik ekonomista, 

d) technik informatyk, 

e) technik usług fryzjerskich, 

f) technik logistyk, 

g) technik technologii szkła . 
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• Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3 letnia - w zawodach: 

a) operator urządzeń przemysłu szklarskiego, 

b) mechanik pojazdów samochodowych, 

c) operator obrabiarek skrawających CNC, 

d) ślusarz, 

e) klasa wielozawodowa (zawody: kucharz, sprzedawca, fryzjer, murarz-tynkarz, piekarz i inne). 

 

Działają również szkoły dla dorosłych: 

• Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych - 2 letnie, 

• Kursy kwalifikacyjne dla dorosłych w zawodach: 

a) kurs kwalifikacyjny - programowanie i obsługa obrabiarek skrawających CNC, 

b) obsługa klienta, 

c) montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych. 

Obiekty sportowe 

Warunki do uprawiania sportu i rekreacji na terenie gminy są bardzo dobre.  Na terenie gminy 

funkcjonuje Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie. Bazą tego ośrodka stała się 

oddana do użytku kryta pływalnia wraz ze zjeżdżalnią wodną i sauną. Na pływalni corocznie odbywa 

się szereg zawodów pływackich różnej rangi. Ponadto zarządza obiektami: basenem letnim, boiskami 

Orlik 2012, kortami tenisowymi, infrastrukturą stadionu sportowego, siłownią i zbiornikiem Zalew.  

Największym zainteresowaniem cieszy się piłka nożna wynikiem, czego jest istnienie 5 klubów 

sportowych: 

• MKS Stal Nowa Dęba  

• LZS Chmielów 

• LZS Cygany 

• LZS Jadachy 

• LKS Tarnowska Wola 

• KS Cygany 

W ramach MKS Stal Nowa Dęba, oprócz piłki nożnej działa sekcja lekkoatletyczna, sekcja badmintona. 

Ponadto działają również: 

• Klub Piłki Siatkowej Nowa Dęba 
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• Sportowa Sekcja Pływacka  

• Nowodębski Klub Płetwonurków Ligi Obrony Kraju MANTA 

• Drużyna WOPR 

• Rada Sportu 

Na terenie gminy prowadzone są imprezy sportowe: 

• Amatorski Turniej Piłki Siatkowej Plażowej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba  

• Zawody pływackie na basenie letnim - Memoriał im. A. Gerwatowskiego 

• Piłkarski Turniej o Puchar Burmistrza MiG Nowa Dęba 

• Biegi Uliczne 

• Otwarty Gminny Amatorski Turniej Piłki Siatkowej 

• Rozgrywki Piłkarskiej Ligi Firm 

• Turnieje dzikich drużyn 

Ośrodki Zdrowia  

Podstawowa opieka zdrowotna na terenie gminy Nowa Dęba realizowana jest w ramach kontraktu 

z Narodowym Funduszem Zdrowia przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej oraz lekarzy 

i pielęgniarki świadczące usługi w ramach kontraktów indywidualnych.  

Usługi specjalistyczne realizuje położony na terenie Nowej Dęby Samodzielny Publiczny Zespół 

Zakładów Opieki Zdrowotnej (SPZZOZ), który został utworzony w 1998 r., a w roku następnym jego 

organem prowadzącym został powiat tarnobrzeski.  Szpital Powiatowy w Nowej Dębie posiada 9 

Oddziałów szpitalnych o łącznej sumie 271 łóżek oraz 36 łóżek w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym i 15 

dla noworodków. 

Ponadto oferuje ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, posiada oddział pomocy doraźnej oraz dział 

diagnostyczny. 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie posiada podpisane umowy 

z Narodowym Funduszem Zdrowia w niżej wymienionym zakresie: 

1. Lecznictwo stacjonarne 

• Oddział Chorób Wewnętrznych połączony z płucnym 

• Oddział Gruźlicy I Chorób Płuc  

• Oddział Chirurgii Ogólnej 

• Oddział Ginekologiczno-Położniczy 
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• Oddział Noworodkowy 

• Oddział Pediatryczny 

2. Leczenie Psychiatryczne i Uzależnień 

• Oddział Psychiatryczny z wydzielonymi łóżkami Detoxykacyjnymi 

• Poradnia Zdrowia Psychicznego 

• Poradnia Leczenia Uzależnień 

3. Rehabilitacja Lecznicza 

• Oddział Rehabilitacyjny 

• Oddział Rehabilitacyjny – pobyt dzienny 

• Poradnia Rehabilitacyjna 

• Rehabilitacja zabiegowa 

4. Opieka Długoterminowa 

• Zakład Opiekuńczo Leczniczy 

5. Ratownictwo i transport medyczny 

• Zespół ratownictwa medycznego – podstawowy „P” 

• Zespół ratownictwa medycznego – specjalistyczny „S” 

6. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna 

• Poradnia Ginekologiczno-Położnicza 

• Poradnia Chirurgiczna 

• Poradnia Urazowo-Ortopedyczna 

• Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc 

• Poradnia Reumatologiczna 

• Poradnia Neurologiczna 

• Poradnia Leczenia bólu 

• Poradnia Gastroenterologiczna 

• Poradnia Neonatologiczna 

• Poradnia Diabetologiczna 

• Badania endoskopowe układu oddechowego 

• Badania endoskopowe układu pokarmowego – gastroskopia 

• Badania endoskopowe układu pokarmowego – kolonoskopia 

• Badania ultrasonograficzne- Doppler duplex 

• Badania elektrokardiograficzne 

7. POZ – nocna i świąteczna opieka zdrowotna oraz transport sanitarny.  
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8. Tlenoterapia domowa. 

Baza lokalowa SPZZOZ-u rozlokowana jest w czterech różnych miejscach, tj. przy ul. Marii Skłodowskiej-

Curie, ul. Kościuszki, ul. Rzeszowskiej w Nowej Dębie oraz w Chmielowie. Obejmuje następujące 

obiekty: 

1. Budynek Szpitala Nr 1 przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1a 

2. Budynek Szpitala Nr 2 przy ul. Kościuszki 1  

3. Budynek Laboratorium Analitycznego  

4. Budynek Oddziału Dziecięcego ul. M. Skłodowskiej-Curie 1a 

5. Budynek Przychodni Rehabilitacyjnej, ul. Rzeszowska 8  

6. Budynek Oddziału Psychiatrii ul. M. Skłodowskiej-Curie 1  

7. Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego ul. M. Skłodowskiej-Curie 1a  

8. Budynek Ośrodka Zdrowia w Chmielowie. 

Obiekty pomocnicze: Kotłownia, Wymiennikownia, Stacja Uzdatniania Wody, Pralnia, Wiaty, 

Prosektorium. 

Stan infrastruktury szpitalnej wymaga wiele zabiegów inwestycyjnych, pomimo realizowanych prac 

remontowo-budowlanych w ostatnich latach. 

Na terenie gminy Nowa Dęba funkcjonuje 6 aptek otwartych i 1 zamknięta (w szpitalu). 6 aptek 

znajduję się w Nowej Dębie, zaś 1 w Chmielowie. Apteki te nie pełnią dyżurów nocnych i w święta.  

W tym czasie mieszkańcy gminy mogą skorzystać z aptek pełniących dyżury w Tarnobrzegu. 

Placówki kulturalne  

Zadania gminy w zakresie działalności kulturalnej realizuje jednostka organizacyjna – Samorządowy 

Ośrodek Kultury oraz stowarzyszenia, które podejmują się, zgodnie ze swymi statutami, działań 

kulturalnych. 

Podstawowym celem działalności Samorządowego Ośrodka Kultury jest tworzenie warunków do 

aktywnego uczestnictwa dzieci, młodzieży i dorosłych w kulturze. 

Do podstawowych zadań SOK należy edukacja kulturalna dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również 

należy także gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury. 

Zadania realizowane są poprzez: 

• organizację indywidualnego i zespołowego uczestnictwa w kulturze (m.in. zajęcia teatralne, 

zajęcia taneczne, zajęcia plastyczne) 
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• organizowanie imprez artystycznych oraz kulturalno-edukacyjnych, 

• promocję twórców z różnych dziedzin sztuki (m.in. spotkania czwartkowe). 

Samorządowy Ośrodek Kultury to jednostka łącząca w sobie dom kultury z biblioteką publiczną. Stałe 

formy pracy kulturalnej skupiają się w trzech dziedzinach: muzycznej, plastycznej i teatralnej. W domu 

kultury działa zespół taneczny „Dębianie”, który prezentuje tańce regionu lasowiackiego, 

rzeszowskiego i lubelskiego oraz tańce narodowe. Zespołowi przygrywa kapela ludowa „Dębianie”, 

która również występuje samodzielnie z własnym repertuarem. W SOK-u działa również formacja hip-

hopowa, zespół wokalny, Zespół Małych Form Tanecznych i Zespół Tańca Dawnego. Prowadzone są 

zajęcia gry na instrumentach muzycznych. Działalność plastyczną realizuje Młodzieżowa Sekcja 

Plastyczna, Klub Miłośników Sztuki skupiający twórców z dziedziny malarstwa, rysunku i rękodzieła 

artystycznego. Działa także Pracownia Ceramiczna. Teatralne formy działalności SOK-u reprezentują 

Zespół Małych Form Teatralnych, dziecięcy teatr kukiełkowy „Bajdurek”, teatr młodzieżowy. 

Rysunek 15. Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie. 

 

Źródło: http://www.leliwa.pl/ 

Biblioteka publiczna, wchodząca w skład SOK-u, posiada w swych zbiorach blisko 66 tys. woluminów 

udostępnianych w oddziale głównym (wypożyczalnia, oddział dla dzieci i czytelnia) oraz w dwóch 

filiach: w Chmielowie i Cyganach. Z biblioteki korzysta ponad 3100 czytelników, a rocznie notowanych 

jest 47 tys. wypożyczeń. Pracownicy biblioteki obok wypożyczeń prowadzą również lekcje biblioteczne, 

organizują spotkania z pisarzami. 
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Imprezy cykliczne  

Na terenie gminy Nowa Dęba prowadzone są kulturalne imprezy cykliczne: 

• SPOTKANIE Z CYKLU „BIESIADY ZŁOTEGO WIEKU” – BAL KARNAWAŁOWY - impreza skierowana 

do seniorów, która ma na celu wspólną zabawę oraz miłe spędzenie czasu w towarzystwie 

znajomych i przyjaciół. 

• WYSTAWA RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO (Filia w Cyganach) - prezentacja prac manualnych 

(rzeźba, wyroby z gliny, haft, wycinanka, kwiaty z bibuły) mieszkańców regionu lasowiackiego. 

• TEATR – DZIECIOM - spektakl przygotowany przez uczestników Teatru Dziecięcego „Bajdurek” 

• KONKURS PIOSENKI „ŚPIEWAMY PRZEBOJE NASZYCH RODZICÓW” - umożliwienie młodym 

wykonawcom prezentację konfrontacji ich osiągnięć. 

• SPOTKANIA Z POEZJĄ- Wieczorki poetycko – muzyczne, prezentacja twórczości polskich 

poetów. 

• KONKURS PALMY WIELKANOCNEJ (Filia w Cyganach) - kultywowanie i propagowanie tradycji 

związanych ze świętami wielkanocnymi. 

• ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI - promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie 

wyobraźni i wrażliwości plastycznej, promowanie święta książki. 

• PRZYJACIELE MOJEGO DZIECIŃSTWA- promocja książki i czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 

• PRZEDSZKOLAKI NA SCENIE „ROZTAŃCZONE PRZEDSZKOLAKI”- Dzieciaki z nowodębskich 

przedszkoli prezentują swoje umiejętności artystyczne. 

• KONKURS POEZJI DZIECIĘCEJ „KWIATY DLA MAMY” 

• PASOWANIE NA CZYTELNIKA - co roku dzieci z grup przedszkolnych "0" przychodzą do 

biblioteki, aby uroczyście mianować ich czytelnikiem oddziału biblioteki dla dzieci. 

• MILITARIADA – Dni Miasta - coroczna impreza historyczno-wojskowa o ogólnopolskim zasięgu 

• PREZENTACJE ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH „MIEĆ JAK RZEKA SWOJE ŹRÓDŁO”. Na 

prezentacje zapraszane są kapele ludowe oraz zespoły tańca ludowego. 

• DNI KULTURY LASOWIACKIEJ (Filia w Cyganach) - Impreza skierowana do ogółu społeczeństwa, 

w czasie której trwają warsztaty rękodzieła artystycznego. 

• PIKNIK CYGAŃSKI (Filia w Cyganach) -Impreza skierowana do mieszkańców gminy. 

• PIEŚŃ LUDOWA W WYKONANIU DZIECKA (Filia w Cyganach) - Konkurs skierowany jest do dzieci 

i młodzieży. 

• INAUGURACJA SPOTKAŃ W KLUBIE ZŁOTEGO WIEKU „ISKIERKA” - spotkania seniorów  

z miasta przy herbatce, wspólnym śpiewaniu. 
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• SPOTKANIE Z CYKLU „BIESIADY ZŁOTEGO WIEKU” – PIECZENIE ZIEMNIAKA - Impreza plenerowa 

dla seniorów z miasta. 

• PREZENTACJE ZESPOŁÓW OBRZĘDOWYCH „CZTERY PORY ROKU” - Teatry obrzędowe 

prezentują regionalne. 

• ZADUSZKI POETYCKIE - To wieczór wspomnień: melancholijna muzyka, wzruszające strofy 

poetyckie wprowadzają w nas nastrój głębokiej zadumy nad przemijaniem życia. 

• KONFRONTACJE RECYTATORSKIE - Konfrontacje recytatorskie to dwudniowy konkurs dla 6-

latków oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. 

• SPOTKANIE OPŁATKOWE (Filia w Cyganach) - Spotkanie opłatkowe skierowane jest w 

szczególności do osób starszych, samotnych oraz ubogich. 

Cykliczne imprezy kulturalne odbywają się najczęściej na terenie miasta Nowa Dęba oraz na terenie 

miejscowości Cygany. Część imprez organizowanych jest w rożnych lokalizacjach w przeciągu kolejnych 

lat.  

Im większa liczba imprez/wydarzeń kulturalnych na terenie gminy tym większa możliwość integracji 

mieszkańców analizowanego. W związku z tym jako wskaźnik problemowy wskazano liczbę imprez na 

100 mieszkańców miejscowości (im mniejsza liczba cyklicznych wydarzeń kulturalnych, tym sytuacja 

na terenie danej miejscowości jest bardziej niekorzystna). 
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Rysunek 16. Prezentacja przestrzenna wskaźnika – liczba cyklicznych imprez kulturalnych na 100 
mieszkańców miejscowości. 

 

Źródło: Opracowanie własne.  

4.1.6. Aktywność społeczna mieszkańców 

Organizacje pozarządowe sprzyjają włączeniu w życie społeczne osób lub grup zagrożonych 

marginalizacją (np. długotrwale bezrobotnych czy niepełnosprawnych). W ten sposób sprzyjają 

rozwojowi ich zaufania do instytucji demokratycznych i uczą współpracy. Organizacje podejmują 

również działania, które zmierzają do podnoszenia standardu życia grup o niskim statusie 

ekonomicznym lub społecznym. Dzięki temu ludzie mało zarabiający mają dostęp do dóbr i usług, które 

inaczej byłyby poza ich zasięgiem. Większość organizacji pozarządowych zlokalizowanych jest na 

terenie miasta Nowa Dęba.  

Wykaz organizacji pozarządowych: 

1. Liga Obrony Kraju (Nowa Dęba) 

2. Nowodębskie Towarzystwo Ratownictwa Wodnego (Nowa Dęba) 

3. UKS - Uczniowski Klub Sportowy „STENGA” (Nowa Dęba) 
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4. Polski Związek Wędkarski, Koło Nr 12 w Nowej Dębie 

5. DĘBA Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum Nr 2 (Nowa Dęba) 

6. Stowarzyszenie PORĘBA (Nowa Dęba) 

7. LASOWIACY SZKOLE (Rozalin) 

8. Towarzystwo Krzewienia Kultury Lasowiackej BIELOWIANIE (Rozalin) 

9. Towarzystwo Włościańskie ŁUGI (Tarnowska Wola) 

10. Sekcja Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych (Nowa Dęba) 

11. Koło Łowieckie „Ryś” w Nowej Dębie 

12. Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze w Nowej Dębie  

13. Klub Karate KYOKUSHIN (Nowa Dęba) 

14. Klub Piłki Siatkowej (Nowa Dęba) 

15. Miejski Klub Sportowy "STAL" (Nowa Dęba) 

16. Ludowy Zespół Sportowy(Jadachy) 

17. Ludowy Zespół Sportowy (Chmielów) 

18. Ludowy Zespół Sportowy (Cygany) 

19. Ludowy Klub Sportowy (Tarnowska Wola) 

20. Klub Darta Sportowego „NOVA CLUB” (Nowa Dęba) 

21. Stowarzyszenie „Bractwo Rycerskie Miasta Nowa Dęba” (Nowa Dęba) 

22. Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN, Filia w Nowej Dębie 

23. Stowarzyszenie „WSPARCIE” (Nowa Dęba) 

24. Koło Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo (Nowa Dęba) 

25. Nowodębski Klub Abstynenta (Nowa Dęba) 

26. Towarzystwo Przyjaciół Liceum im. Jana Kochanowskiego (Nowa Dęba) 

27. Towarzystwo Przyjaciół Nowej Dęby i Okolic (Nowa Dęba) 

28. Nowodębskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne (Nowa Dęba) 

29. Towarzystwo Pomocy Humanitarnej dla Ubogich i Cierpiących (Nowa Dęba) 

30. Stowarzyszenie "Letnia Szkoła Pediatrii" (Nowa Dęba) 

31. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Zarząd Koła Seniorów SIMP w 

Nowej Dębie 

32. Stowarzyszenie Przedsiębiorców w Nowej Dębie  

33. Społeczny Komitet Pomocy Szpitalowi Powiatowemu w Nowej Dębie 

34. Nowodębskie Koło Diabetyków (Nowa Dęba) 

35. Koło Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Nowej Dębie 
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36. Koło Miejsko-Gminnego Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych w Nowej Dębie 

37. Koło Związku Sybiraków w Nowej Dębie 

38. Stowarzyszenia Emerytów i Policyjnych Zarząd Koła w Nowej Dębie 

39. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Oddziału Rejonowego w Nowej Dębie 

40. Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju i Promocji Wsi Jadachy 

41. Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi Cygany 

42. Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych „INICJATYWA” (Cygany) 

43. Stowarzyszenie Społeczno - Oświatowe w Chmielowie 

44. Koło Gospodyń Wiejskich w Rozalinie 

45. Komitet Miast Bliźniaczych Nowa Dęba – Fermoy - Ploemeur (Nowa Dęba) 

46. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Alfredówki i Budy Stalowskiej Veritas Et Bonum (Alfredówka 

z Budą Stalowską) 

47. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Dębie "Pro Juventute" (Nowa Dęba) 

48. AUTOMOBILKLUB Nowa Dęba  

49. Towarzystwo Kultury Powszechnej "RATUSZ" (Nowa Dęba) 

50. Związek Strzelecki Strzelec (Nowa Dęba) 

51. Inspiracja Nowa Dęba 

52. Związek Harcerstwa Polskiego, Krąg Instruktorski Vivat (Nowa Dęba) 

53. TKF Pogoń (Nowa Dęba) 

54. Caritas Diecezji Sandomierskiej, Oddział Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Dębie 

55. Caritas Diecezji Sandomierskiej, Oddział Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Nowej Dębie 

56. Caritas Diecezji Sandomierskiej, Oddział Parafialny Jadachy 

57. Caritas Diecezji Sandomierskiej, Oddział Parafialny Chmielów 

58. Caritas Diecezji Sandomierskiej, Oddział Parafialny Tarnowska Wola 

59. Parafialne Koło Akcji Katolickiej Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Dębie 

60. Parafialne Koło Akcji Katolickiej Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Nowej Dębie 

61. Parafialne Koło Akcji Katolickiej Parafii Św. Maksymiliana Marii Kolbe w Jadachach 

62. Parafialne Koło Akcji Katolickiej Parafii Św. Stanisława Biskupa w Chmielowie 

63. OSP Nowa Dęba  

64. OSP w Porębach Dębskich (Nowa Dęba) 

65. OSP w Tarnowskiej Woli 

66. OSP w Rozalinie 

67. OSP w Alfredówce (Alfredówka z Budą Stalowską) 
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68. OSP w Jadachach 

69. OSP w Chmielowie 

70. OSP w Cyganach 

 

W ramach opracowania dokumentu wskazano na wskaźnik problemowy odnoszący się do liczby 

organizacji samorządowych na 100 mieszkańców (im mniejsza liczba organizacji pozarządowych, tym 

sytuacja na terenie danej miejscowości jest bardziej niekorzystna). 

Rysunek 17. Prezentacja przestrzenna wskaźnika – liczba organizacji pozarządowych na 100 mieszkańców 
miejscowości. 

 

Źródło: Opracowanie własne.  
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4.1.7. Frekwencja wyborcza 

Jedną z podstawowych form uczestnictwa obywateli w życiu publicznym jest głosowanie  

w wyborach (dostępne dla każdego uprawnionego). Analiza rozkładu przestrzennego frekwencji  

w wyborach samorządowych, które miały miejsce w Polsce w 2014 roku.  

Rysunek 18. Prezentacja przestrzenna wskaźnika – frekwencja wyborcza [%]. 

 

Źródło: Opracowanie własne.  

 

4.2. Sfera gospodarcza – analiza wskaźnikowa 

Analiza struktury podmiotowej gospodarki gminy wyraźnie wskazuje na przewagę sektora prywatnego 

(podmioty gospodarcze w rękach prywatnych stanowią 94,32 % wszystkich podmiotów). Liczba 

podmiotów gospodarczych w ostatnich latach wykazuje niewielkie wahania wartości.  
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Wykres 8. Liczba podmiotów gospodarczych na terenie gminy Nowa Dęba w latach 2010 – 2014. 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba.  

Na terenie gminy głównie usługi ogólnobudowlane, instalatorskie, stolarskie oraz handel. Strukturę 
działalności gospodarczej przedstawia poniższa tabela.  

 

Tabela 5. Liczba podmiotów gospodarczych wg sekcji działów PKD raz sektorów własnościowych na terenie 
gminy Nowa Dęba.   

Podmioty wg PKD 2007 i rodzajów działalności  

A. Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 21 

B. Górnictwo i wydobywanie 1 

C. Przetwórstwo przemysłowe 121 

D. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, 
gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

2 

E. Dostawa wody; gospodarowanie ciekami i odpadami oraz działalność 
związana z rekultywacją 

2 

F. Budownictwo 164 

G. Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, 
włączając motocykle 

331 

H. Transport i gospodarka magazynowa 52 

I. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 29 

J. Informacja i komunikacja 14 

K. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 37 

L. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 59 

M. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 75 

N. Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 25 

O. Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia 
społeczne 

12 

1236

1219

1247

1272

1250

1190

1200

1210

1220

1230

1240

1250

1260

1270

1280

2010 2011 2012 2013 2014

Liczba podmiotów gospodarczych



 
 
Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Nowa Dęba na lata 2016–2023 
 

 
57 

 

P. Edukacja 59 

Q. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 98 

R. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 26 

S. Pozostała działalność usługowa w tym sekcja 
T. Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa 
domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 

108 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 

Zdecydowana większość podmiotów gospodarczych zlokalizowana jest na terenie miasta Nowa Dęba.  

 

Wykres 9. Liczba podmiotów gospodarczych z podziałem na miejscowości na terenie gminy Nowa Dęba w 
roku 2015. 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba.  

Podstawowym miernikiem rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości mieszkańców danego obszaru 

jest wskaźnik obrazujący liczbę podmiotów gospodarczych przypadających na każde 100 mieszkańców 

danej miejscowości.  

Zdecydowanie najwyższym nasyceniem podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 100 

mieszkańców cechują się Nowa Dęba i sołectwo Jadachy.  
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Rysunek 19. Prezentacja przestrzenna wskaźnika – liczba podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców 
miejscowości. 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

W ramach analizy sfery gospodarczej przeanalizowano liczbę nowo zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych na terenie gminy Nowa Dęba. Do obszarów najbardziej problemowych (najmniejsza 

liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców miejscowości) 

zaliczono sołectwa Chmielów, Rozalin i Tarnowska Wola.  
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Rysunek 20. Prezentacja przestrzenna wskaźnika – liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych 
na 100 mieszkańców miejscowości. 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

4.2.1. Tarnobrzeska Strefa ekonomiczna 

Na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN w podstrefie Nowa 

Dęba, na powierzchni 113 hektarów, prowadzi działalność gospodarczą w ramach ważnego zezwolenia 

7 przedsiębiorców, którzy uzyskali łącznie 15 zezwoleń na działalność w strefie. Firmy zainwestowały 

blisko 200 mln zł i utworzyły ponad 800 miejsc pracy.  

Przedsiębiorcy działający w podstrefie Nowa Dęba to:  

• Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.  

• Zakłady Metalowe Dezamet S.A.  

• Marma Polskie Folie Sp. z o.o.  

• Bester Medical System Sp. z o.o.  

• Innowacja Sp. z o.o.  
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• Pro-Fund Sp. z o.o., sp. k.  

• Inde S.A.  

W ramach podstrefy Tarnobrzeg w gminie Nowa Dęba (Machów/Chmielów), na obszarze 33 ha, 

prowadzi działalność 5 podmiotów, które uzyskały 10 zezwoleń na działalność w strefie. Przedsiębiorcy 

utworzyli ponad 520 miejsc pracy i zainwestowali 420 mln zł. Są to:  

• Koma Stahlbau Sp. z o.o.  

• Fenix Metals Sp. z o.o.  

• Izolbex Sp. z o.o.  

• ME Logistics Sp. z o.o.  

• Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o.  

 
Poza strefą ekonomiczną działa ponad tysiąc podmiotów gospodarczych, m.in.: Spółdzielnia Inwalidów 

„Zjednoczenie”, PSS SPOŁEM, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., 

Nadleśnictwo w Nowej Dębie, Firma Biliński Janusz Biliński Zakład Produkcji Ozdób Choinkowych, ESV 

Wisłosan Sp. z o.o. , itd..  

Inwestorzy mogą korzystać z usług wielu banków lub ich filii, mogą liczyć też na pierwszorzędną obsługę 

firm z branży księgowej, nieruchomości czy hotelarskiej.  

Podstrefa w Nowej Dębie i Chmielowie to możliwości, jakie z jednej strony dają tradycje techniczne 

tego rejonu, a z drugiej czyste środowisko. Przemysł metalowy, o wieloletnich tradycjach, pozwoli na 

stworzenie wielu średniej wielkości przedsiębiorstw, kooperujących ze znaczącymi firmami, np. z 

branży motoryzacyjnej. Obiecujące perspektywy rozwoju na terenie podstrefy ma także branża 

zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego (możliwość tworzenia joint venture) oraz, z 

uwagi na nieskażone środowisko, przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny. 

 

4.3. Sfera przestrzenno – funkcjonalna – analiza 

wskaźnikowa 

 

4.3.1. Dostępność komunikacyjna  

Przez teren gminy przebiega droga krajowa międzyregionalna Nr 9 w ciągu komunikacyjnym 

Radom - Rzeszów oraz droga wojewódzka Nowa Dęba – Bojanów - Nisko. Przez teren gminy przebiegają 
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także 6 dróg powiatowych i 10 ulic na terenie miasta w zarządzie powiatu. Teren przecina ponad 53,4 

km dróg powiatowych oraz ok. 120 km dróg gminnych. 

Sieć dróg w gminie jest wystarczająco rozwinięta jednak konieczne jest poprawienie jakości 

nawierzchni wielu z nich. Z ogólnej długości dróg gminnych 1/3 to drogi gruntowe a pozostałe to drogi 

utwardzone, które wymagają nowej nawierzchni bitumicznej. Drogi pod zarządem powiatowym 

znajdujące się na terenie gminy w większości są utwardzone. 

Tabela 6. Drogi powiatowe na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba. 

Gmina 

Miasto 
Nr drogi Nazwa drogi 

Długość w km 

Ogółem Bitumiczna 

G
m

in
a 

N
o

w
a 

D
ę

b
a 

1113R 
Stale – Chmielów – 

Dąbrowica 

9,131 

 
7,657 

1112R 
Dojazd do stacji kolejowej 

Chmielów 
1,115 1,115 

1116R 
Alfredówka – Ciosy - 

Wydrza 
12,952 8,152 

1114R Stale – do drogi nr 9 6,987 6,987 

1117R 
Tarnowska Wola – Wola 

Baranowska 
4,160 4,160 

1110R Ocice – Jadachy 6,102 6,102 

Drogi zamiejskie - suma 40,447 34,173 

M
ia

st
o

 N
o

w
a 

D
ę

b
a 

1132R 
Ulica Podleśna 

Ulica Borowa 

1,256 

1,865 

1,256 

1,865 

1104R Ulica Sikorskiego 1,471 1,471 

1131R Ulica Majdańska 0,570 0,570 

1128R Ulica Jana Pawła II 0,705 0,705 

1126R Ulica Sienkiewicza 0,479 0,460 

1129R Ulica 1-go Maja 0,217 0,217 

1127R 
Ulica Kościuszki 

Ulica Szypowskiego 

1,582 

0,790 

1,582 

0,790 

1125R Ulica Kolejowa 0,505 0,505 

1130R Ulica Mickiewicza 0,420 0,420 

Drogi powiatowe na terenie miasta - suma 9,869 9,850 

Ogółem Drogi powiatowe na terenie Miasta i 

Gminy Nowa Dęba 
50,316 44,023 

Źródło: http://zdpt.nowadeba.pl/ 

Wyżej wymieniony układ drogowy corocznie generuje przestępstwa i wykroczenia związane z ruchem 

drogowym. Takie zdarzenia bezpośrednio związane są funkcjonalnością sieci drogowej gminy, zaś ich 

natężenie oraz lokalizacja wskazują na obszary problemowe w tym zakresie.  

Jako wskaźnik problemowy wskazano liczbę zdarzeń drogowych na 100 mieszkańców miejscowości. 
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Rysunek 21. Prezentacja przestrzenna wskaźnika – liczba zdarzeń drogowych na 100 mieszkańców 
miejscowości. 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

4.4. Sfera techniczna – analiza wskaźnikowa 

Wśród grupy zjawisk negatywnych wyodrębniono również sferę techniczną rozumianą przede 

wszystkim jako degradację stanu technicznego obiektów budowlanych. 

4.4.1. Azbest  

Jako wskaźnik problemowy wskazano powierzchnie azbestu na terenie budynków, zlokalizowanych na 

terenie poszczególnych miejscowości. Największa liczba budynków, na których zlokalizowane są 

wyroby azbestowe znajduje się na terenie miasta Nowa Dęba.   
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Wykres 10. Procentowy udział wyrobów azbestowych na terenie gminy z podziałem na miejscowości.  

Źródło: Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Dęba na lata 2013 – 

2032. 

 

Wskaźnikiem, który pozwala w sposób ogólny oszacować uwarunkowania przestrzenne danego 

obszaru (np. zwiększone ryzyko konieczności przeprowadzenia remontu) jest obecność azbestu na 

budynkach zlokalizowanych na terenie gminy. Stopień degradacji budynków mieszkalnych 

analizowano za pomocą liczby budynków, które zawierają wyroby azbestowe na 1 km2.  

21%

13%

13%

10%

15%

13%

6%

9%

Procentowy udział wyrobów azbestowych z podziałem 
na miejscowości

Miasto Nowa Dęba Alfredówka Buda Stalowska Chmielów

Cygany Jadachy Rozalin Tarnowska Wola
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Rysunek 22. Prezentacja przestrzenna wskaźnika – liczba wyrobów azbestowych na 1 km2 miejscowości. 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

Największa koncentracja wyrobów azbestowych w przeliczeniu na 1 km2 miejscowości występuje na 

terenie sołectwa Chmielów i Cygany.  

4.4.2. Budynki  

Wskaźnikiem, który pozwala w sposób ogólny oszacować uwarunkowania techniczne danego obszaru 

(np. zwiększone ryzyko konieczności przeprowadzenia przebudowy obiektu z uwagi na zużycie 

materiałów, instalacji) jest udział budynków mieszkalnych wybudowanych przed 1989 r. w ogólnej 

liczbie budynków mieszkalnych. 
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Rysunek 23. Prezentacja przestrzenna wskaźnika – liczba budynków mieszkalnych zamieszkałych, 
wybudowanych przed rokiem 1989 w relacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych zamieszkałych. 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

4.5. Sfera środowiskowa 

Sieć wodociągowa  

Wszystkie miejscowości gminy są objęte siecią wodociągową. Ponadto gmina jest właścicielem ujęcia 

wody, z którego są zaopatrywani mieszkańcy gminy. 

Tabela 7. Charakterystyka sieci wodociągowej na terenie gminy Nowa Dęba. 

Lp. Wskaźnik Jednostka Wartość 

1 Długość czynnej sieci rozdzielczej km 116,2 

2 
Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych  

i zbiorowego zamieszkania 
szt. 3 403 
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3 
Woda dostarczona gospodarstwom domowym dam3 413,0 

4 Ludność korzystająca z sieci wodociągowej osoba 18 397 

5 % ludności korzystający z instalacji % 99,9 

6 
Zużycie wody na jednego mieszkańca m3 22,4 

Źródło: BDL, GUS. 

W związku z powyższym można swierdzić iż na terenie gminy Nowa Dęba oraz na wyznaczonym 

obszarze rewitalizacji brak jest problemów w zakresie gospodarki wodociągowej.  

Gospodarka odpadami  

Biorąc pod uwagę poziom selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Nowa Dęba, wszystkie 

miejscowości wchodzące skład gminy są objęte selektywną zbiórką odpadów, co przedstawia poniższa 

tabela.  

Tabela 8. % budynków objętych selektywną zbiórką odpadów na terenie miejscowości. 

Miejscowość Liczba mieszkańców objętych 

selektrywną zbiórką odpadów 

% mieszkańców objętych 

selektrywną zbiórką odpadów  

Nowa Dęba 8 273 99,6% 

Alfredówka z Budą Stalowską 490 99,9% 

Chmielów 119 99,9% 

Cygany 1 664 99,9% 

Jadachy 1 235 99,9% 

Rozalin 487 99,9% 

Tanowska Wola 613 100,0% 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba. 

W nawiązaniu do powyższej tabeli można wywnioskować iż nie na terenie gminy oraz na obszare 

rewitalizacji nie występują problemy związane z gospodarką odapdami.  

Powietrze  

Stan jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy kształtuje emisja zanieczyszczeń z procesów 

technologicznych w zakładach przemysłowych. Poważnym źródłem zanieczyszczeń atmosfery są 

znajdujące się na terenie gminy: INNOWACJA Sp. z o.o. produkująca odlewy aluminiowe, "ENERGETYKA 

WISŁOSAN" Sp. z o.o w Nowej Dębie.  Ponadto emitorami zanieczyszczeń w mniejszej skali są 
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następujące podmioty: Wytwórnia Rurkowych Elementów Grzejnych "UNIDEZ" Sp. z o.o, DEZAMET 

S.A. (produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego) oraz Firma BILIŃSKI Janusz Biliński 

(produkcja ozdób choinkowych ze szkła). Źródłem niskiej emisji są lokalne kotłownie i piece węglowe 

używane w indywidualnych gospodarstwach domowych. Takie lokalne systemy grzewcze i piece 

domowe nie posiadają urządzeń ochrony powietrza atmosferycznego. Wielkość emisji z tych źródeł 

jest trudna do oszacowania i wykazuje zmienność sezonową wynikającą z sezonu grzewczego. Spala 

się w nich różnego rodzaju materiały odpadowe, w tym odpady komunalne, które są źródłem emisji 

dioksyn, gdyż proces spalania jest niepełny i zachodzi w stosunkowo niskich temperaturach. 

Główną przyczyną wystąpienia przekroczeń pyłu zawieszonego PM10 jest emisja z indywidualnego 

ogrzewania budynków, a także niekorzystne warunki meteorologiczne występujące podczas 

powolnego rozprzestrzeniania się emitowanych lokalnie zanieczyszczeń oraz emisja wtórna 

zanieczyszczeń pyłowych z powierzchni odkrytych, np. dróg, chodników, boisk. 

Z uwagi na brak szczegółowych danych zagregowanych do poziomu sołectw, diagnoza  

w zakresie przekroczenia standardów jakości powietrza przeprowadzona została na podstawie 

corocznie opracowywanych raportów przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  

w Rzeszowie, dotyczących oceny jakości powietrza w województwie podkarpackim1. W województwie 

podkarpackim ocenie pod kątem ochrony zdrowia podlegają 2 strefy: strefa miasto Rzeszów i strefa 

podkarpacka. Ocena jakości powietrza za rok 2017 opracowana została w oparciu o wyniki pomiarów 

poziomów stężeń zanieczyszczeń w powietrzu wykonanych w okresie 01.01–31.12.2017 roku. Z uwagi 

na ochronę zdrowia dotyczyła ona wieloetapowej klasyfikacji dla następujących parametrów: 

dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu (NO2), tlenki azotu (NOx), tlenek węgla (CO/rok), benzen 

(C6H6), pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2,5, ozon (O3) oraz ołów (Pb), arsen (As), kadm (Cd), 

nikiel (Ni), benzo(a)piren w pyle PM10.  

 Na terenie gminy Nowa Dęba nie odnotowano przekroczenia dopuszczalnych wartości dla: 

dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO/rok), benzenu (C6H6) oraz ołowiu (Pb), 

arsenu (As), kadmu (Cd), niklu (Ni) w pyle PM10. 

Na obszarze gminy nie odnotowano przekroczenia dopuszczalnej wartości stężenia dla pyłu 

zawieszonego PM10 oraz PM2,5 (rysunek 25 i 26). 

                                                           
1 Strona internetowa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie, wios.rzeszow.pl,  
inf. z dnia 20.05.2018 r. 
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Rysunek 24  Rozkład stężenia rocznego pyłu zawieszonego PM10 na terenie województwa podkarpackiego w 
2017 roku 

 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim w 2017 r., Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Rzeszów 2018, s. 35 
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Rysunek 25 Rozkład stężeń pyłu zawieszonego PM2,5 – stężenia roczne na terenie województwa 
podkarpackiego w 2017 roku 

 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim w 2017 r., Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Rzeszów 2018, s. 42 

Badania benzo(a)pirenu prowadzone w wojewódzkiej sieci monitoringu jakości powietrza  

w 2017 roku, wykazały przekroczenia wartości docelowej we wszystkich stacjach pomiarowych. Na 

terenie gminy Nowa Dęba, średnioroczne stężenie B(a)P wyniosły od 1,01 – 3,00 ng/m3 (rysunek 27). 
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Rysunek 26 Rozkład stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu na terenie województwa podkarpackiego w 2017 
roku 

 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim w 2017 r., Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Rzeszów 2018, s. 57 

Biorąc pod uwagę zagrożenie powodziowe, teren gminy Nowa Dęba (w tym obszar 

rewitalizacji) usytuowany jest korzystnie. Cały obszar gminy znajduje się poza terenami zagrożonymi 

występowaniem powodzi (rysunek 28).
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Rysunek 27 Obszar zagrożenie powodziowego na terenie gminy Nowa Dęba 

 

Źródło: mapy.isok.gov.pl 
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5. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego - podsumowanie 

analizy wskaźnikowej 

5.1. Sfera społeczna 

Diagnoza zjawisk społecznych jest pierwszym etapem prowadzącym do wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego na terenie gminy Nowa Dęba. Wyznaczono 11 wskaźników, które poddano analizie 

w wymiarze terytorialnym w oparciu o dane ilościowe aktualne na rok 2015. Poniżej zaprezentowana 

tabela wskazuje zakres wartości wskaźników częściowych dla poszczególnych wartości oraz 

wyznaczony wskaźnik sumaryczny dla każdej miejscowości.   

W diagnozie społecznej wyznaczone zostały następujące wskaźniki: 

• Wskaźnik liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym w stosunku do liczby mieszkańców  

w wieku poprodukcyjnym na terenie miejscowości, 

• Przyrost naturalny na 100 mieszkańców miejscowości,  

• Liczba przydzielonych świadczeń społecznych na 100 mieszkańców miejscowości, 

• Liczba przydzielonych świadczeń ze względu na niepełnosprawność na 100 mieszkańców 

miejscowości, 

• Liczba popełnionych przestępstw na 100 mieszkańców miejscowości, 

• Liczba popełnionych wykroczeń na 100 mieszkańców miejscowości, 

• Liczba bezrobotnych w wieku produkcyjnym na 100 mieszkańców miejscowości (stopa 

bezrobocia), 

• Liczba długotrwale bezrobotnych na 100 mieszkańców miejscowości, 

• Liczba cyklicznych imprez kulturalnych na 100 mieszkańców miejscowości,  

• Liczba organizacji społecznych na 100 mieszkańców miejscowości, 

• Frekwencja wyborcza. 
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Tabela 9. Wskaźnik sumaryczny wyznaczony dla sfery społecznej.  

 Sfera społeczna   

Miejscowość 

Liczba 
mieszkańców 

w wieku 
produkcyjnym 
przypadająca 

na liczbę 
mieszkańców 

w wieku 
poprodukcyjn
ym na terenie 
miejscowości 

Przyrost 
naturalny na 

100 
mieszkańców 
miejscowości 

Liczba 
przydzielonyc
h świadczeń 
społecznych 

na 100 
mieszkańców 
miejscowości 

Liczba 
przydzielonyc
h świadczeń 

ze względu na 
niepełnospra
wność na 100 
mieszkańców 
miejscowości 

Liczba 
popełnionych 
przestępstw 

na 100 
mieszkańców 
miejscowości 

Liczba 
popełnionych 
wykroczeń na 

100 
mieszkańców 
miejscowości 

Liczba 
bezrobotnych 

w wieku 
produkcyjnym 

na 100 
mieszkańców 
miejscowości 

(stopa 
bezrobocia) 

Długotrwale 
bezrobotni 
(powyżej 24 
miesięcy) na 

100 
mieszkańców 
miejscowości 

Liczba 
organizacji 

społecznych 
na 100 

mieszkańców 
miejscowości 

Liczba 
wydarzeń 

kulturalnych 
na 100 

mieszkańców 
miejscowości 

Frekwencja 
wyborcza  

Wskaźnik 
sumaryczny 

(WS) 

Nowa Dęba 0,85 0,99 0,39 0,96 0,88 0,71 0,00 0,10 0,30 0,63 1,00 6,81 

Alfredówka z 
Budą Stalowską 

0,74 0,77 0,00 0,00 0,65 0,12 0,72 1,00 1,00 0,56 0,00 5,56 

Chmielów 1,00 0,95 0,42 1,00 1,00 1,00 0,03 0,00 0,61 1,00 0,87 7,88 

Cygany 0,46 1,00 0,00 0,19 0,68 0,61 1,00 0,66 0,69 0,00 0,21 5,50 

Jadachy 0,00 0,64 0,56 0,44 0,54 0,51 0,17 0,52 0,21 0,68 0,51 4,78 

Rozalin 0,38 0,00 0,00 0,69 0,56 0,01 0,42 0,51 0,58 0,78 0,21 4,14 

Tarnowska Wola 0,24 0,08 1,00 0,39 0,00 0,00 0,71 0,76 0,00 0,50 0,38 4,06 

Źródło: Opracowanie własne. 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIisKu3pXUAhXkNJoKHWi3DDcQjRwIBw&url=http://www.sanok.pl/fundusze-zewnetrzne/rpo-wp-2007-2013/&psig=AFQjCNHJ_UXZkdNtLdxSCHLz-TowOSonog&ust=1496169095753416


 
Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Nowa Dęba na lata 2016–2023 
 

 
74 

 

 

5.2. Sfera gospodarcza 

Diagnoza zjawisk gospodarczych była drugim etapem prowadzącym do wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego na terenie gminy Nowa Dęba. Wyznaczono 2 wskaźniki, które poddano analizie  

w wymiarze terytorialnym w oparciu o dane ilościowe aktualne na rok 2015. Poniżej zaprezentowana 

tabela wskazuje zakres wartości wskaźników częściowych dla poszczególnych wartości oraz 

wyznaczony wskaźnik sumaryczny dla każdej miejscowości.   

W diagnozie gospodarczej wyznaczone zostały następujące wskaźniki: 

• Liczba podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców miejscowości, 

• Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców miejscowości. 

 

Tabela 10. Wskaźnik sumaryczny wyznaczony dla sfery gospodarczej.  

Sfera gospodarcza 

Miejscowość 

Liczba podmiotów 
gospodarczych na 100 

mieszkańców 
miejscowości 

Liczba nowo 
zarejestrowanych 

podmiotów 
gospodarczych na 100 

mieszkańców 
miejscowości 

Wskaźnik sumaryczny 
(WS) 

Nowa Dęba 0,00 0,73 0,73 

Alfredówka z Budą Stalowską 0,33 0,00 0,33 

Chmielów 0,37 0,93 1,30 

Cygany 1,00 0,26 1,26 

Jadachy 0,05 0,58 0,63 

Rozalin 0,99 1,00 1,99 

Tarnowska Wola 0,23 0,92 1,15 

Źródło: Opracowanie własne. 
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5.3. Sfera techniczna, przestrzenno – funkcjonalna  

i środowiskowa  

Diagnoza zjawisk technicznych i przestrzenno – funkcjonalnych była trzecim etapem prowadzącym do 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego na terenie gminy Nowa Dęba. Wyznaczono 3 wskaźniki, które 

poddano analizie w wymiarze terytorialnym w oparciu o dane ilościowe aktualne na rok 2015. Poniżej 

zaprezentowana tabela wskazuje zakres wartości wskaźników częściowych dla poszczególnych 

wartości oraz wyznaczony wskaźnik sumaryczny dla każdej miejscowości.   

W diagnozie technicznej, przestrzenno – funkcjonalnej wyznaczone zostały następujące wskaźniki: 

• Liczba zdarzeń drogowych na 100 mieszkańców miejscowości, 

• Powierzchnia wyrobów azbestowych na km2 miejscowości, 

• Liczba budynków mieszkalnych zamieszkałych, wybudowanych przed rokiem 1989 w relacji do 

ogólnej liczby budynków mieszkalnych zamieszkałych. 

Ze względu na brak miarodajnych danych nt. przekroczenia standardów jakości środowiska,  

w analizie nie uwzględniono danych dotyczących negatywnych zjawisk środowiskowych. 

Tabela 11. Wskaźnik sumaryczny wyznaczony dla sfery technicznej, przestrzenno – funkcjonalnej. 

Aspekty funkcjonalno-przestrzenne 

Miejscowość 

Liczba zdarzeń 
drogowych na 100 

mieszkańców 
miejscowości 

Powierzchnia 
wyrobów 

azbestowych na 
km2 miejscowości 

Liczba budynków 
mieszkalnych 

zamieszkałych, 
wybudowanych 

przed rokiem 
1989 w relacji do 

ogólnej liczby 
budynków 

mieszkalnych 
zamieszkałych 

Wskaźnik 
sumaryczny (WS) 

Nowa Dęba 0,93 0,12 1,00 2,05 

Alfredówka z Budą Stalowską 0,00 0,00 0,64 0,64 

Chmielów 0,79 1,00 0,74 2,53 

Cygany 0,30 0,86 0,51 1,67 

Jadachy 1,00 0,34 0,21 1,55 

Rozalin 0,04 0,59 0,00 0,63 

Tarnowska Wola 0,65 0,69 0,03 1,37 

Źródło: Opracowanie własne. 
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5.4. Zasięg obszarów zdegradowanych  

Kluczowym etapem przeprowadzonej analizy było wskazanie obszarów zdegradowanych, które po 

pierwsze wykazują największą liczbę negatywnych aspektów społecznych oraz dodatkowo  

w pozostałych analizowanych sferach wykazują także kumulację cech (dotyczącej sfery gospodarczej 

bądź sfery technicznej, przestrzenno – funkcjonalnej i środowiskowej. 

Tabela 12. Wskaźniki degradacji dla miejscowości na terenie gminy Nowa Dęba.  

Miejscowość 
Wskaźnik 

sumaryczny dla 
sfery społecznej 

Wskaźnik 
sumaryczny dla 

sfery 
gospodarczej 

Wskaźnik 
sumaryczny dla 

sfery 
funkcjonalno - 
przestrzennej, 

technicznej 

Wskaźnik 
syntetyczny 

Nowa Dęba 6,81 0,73 2,05 9,59 

Alfredówka z Budą Stalowską 5,56 0,33 0,64 6,53 

Chmielów 7,88 1,30 2,53 11,71 

Cygany 5,50 1,26 1,67 8,43 

Jadachy 4,78 0,63 1,55 6,96 

Rozalin 4,14 1,99 0,63 6,76 

Tarnowska Wola 4,06 1,15 1,37 6,58 

Źródło: Opracowanie własne. 

Przeprowadzona diagnoza pozwoliła na wskazanie obszaru zdegradowanego, który obejmuje 

teren miejscowości Nowa Dęba i Chmielów.   

Rysunek 28 Obszary zdegradowane wyznaczone na podstawie uzyskanego wskaźnika degradacji. 

 

Źródło: Opracowanie własne.
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Rysunek 29 Mapa wyznaczonego obszaru zdegradowanego 
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5.5. Uzasadnienie wyboru obszarów zdegradowanych 

Poniżej przedstawiono uzasadnienie wyboru miejscowości Nowa Dęba i Chmielów jako obszary 

zdegradowane na terenie gminy Nowa Dęba.  

 

 

 

• Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym przypadająca na liczbę mieszkańców w wieku 

poprodukcyjnym na terenie miejscowości (problem starzejącego się społeczeństwa).  

• Jedna z najniższych wartości przyrostu naturalnego. 

• Wysoka liczba odnotowanych przestępstw i wykroczeń w porównaniu do pozostałych 

miejscowości (brak poczucia bezpieczeństwa mieszkańców). 

• Wysoka liczba świadczeń przyznanych ze względu na niepełnosprawność (problemy społeczne 

mieszkańców). 

• Najniższa frekwencja wyborcza (brak udziału mieszkańców w życiu publicznym). 

• Największa liczba zdarzeń drogowych (brak poczucia bezpieczeństwa). 

• Największa wartość liczby budynków mieszkalnych zamieszkałych, wybudowanych przed 

rokiem 1989 w relacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych zamieszkałych (degradacja 

przestrzeni publicznej). 

• Ankietyzowani mieszkańcy jednogłośnie wskazali potrzebę rewitalizacji Nowej Dęby. 

 

 

• Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym przypadająca na liczbę mieszkańców w wieku 

poprodukcyjnym na terenie miejscowości (problem starzejącego się społeczeństwa).  

• Jedna z najniższych wartości przyrostu naturalnego. 

• Wysoka liczba odnotowanych przestępstw i wykroczeń w porównaniu do pozostałych 

miejscowości (brak poczucia bezpieczeństwa mieszkańców). 

Nowa Dęba  

Chmielów 
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• Wysoka liczba świadczeń przyznanych ze względu na niepełnosprawność (problemy społeczne 

mieszkańców). 

• Niska frekwencja wyborcza (brak udziału mieszkańców w życiu publicznym). 

• Najniższy w gminie wskaźnik przedsiębiorczości (liczba podmiotów gospodarczych na 100 

mieszkańców miejscowości, co może wiązać się z pogłębianiem patologii społecznych, 

szczególnie ubóstwa). 

• Brak możliwości integracji społeczności miejscowości poprzez brak organizacji imprez 

kulturalnych na terenie miejscowości oraz niewielkiej liczbie organizacji społecznych 

działających w granicach miejscowości.   

5.6. Obszary zdegradowane w badaniu społecznym  

W ramach prowadzonych prac nad opracowywaniem „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Nowa Dęba”, zostały przeprowadzone badania ankietowe pośród mieszkańców Gminy Nowa 

Dęba. 

Charakterystyka ankietowanych  

W ankiecie wzięło udział łącznie 181 osób. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 

mieszkańców w różnym wieku, o różnym poziomie wykształcenia, charakteryzująca się 

zróżnicowaną sytuacją materialną. Wyniki ankiety są więc wiarygodne i oddają opinię społeczności 

lokalnej na tematy będące przedmiotem badania. 

Wśród ankietowanych znacząco przeważały kobiety (67%). 

 

Najwięcej badanych obejmuje przedział wiekowy 40 - 49 lat (38%). 

67%

33%

Płeć ankietowanych

Kobieta Mężczyzna
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Wśród ankietowanych najwięcej osób posiada wykształcenie wyższe (36%), a następnie wykształcenie 

średnie (32%). 

 

Spośród badanych najwięcej jest osób, które pracują w sektorze państwowym (30%) i prywatnym 

(24%). 
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Spośród ankietowanych najpopularniejszym modelem gospodarstwa domowego jest gospodarstwo 4- 

osobowe (31%) i 5-osobowe ( 22%). 

 

 

Ogółem w gospodarstwach domowych osób pracujących jest 40%, natomiast dzieci na utrzymaniu 

39%. 
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Na pytanie dotyczące poziomu życia ankietowani najczęściej wybierali odpowiedź – „żyjemy 

przeciętnie” ( 43%) oraz „jakoś sobie radzimy” (38%). 

 

Większość z ankietowanych osób mieszka w centrum Nowej Dęby (44%). 
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Analiza poszczególnych pytań, zawartych w ankietach, wygląda następująco: 

1. Czy Pana(i) zdaniem naszej Gminie potrzebny jest program ożywienia gospodarczego, 

społecznego i przestrzenno-środowiskowego w postaci Gminnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Nowa Dęba? 

 

2. Jaki obszar Gminy powinien być Pana(i) zdaniem poddany procesowi rewitalizacji? 
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3. Dlaczego Pana(i) zdaniem ten obszar Gminy jest zdegradowany? 

 
 

4. Jakie problemy ekonomiczne, na wskazanym obszarze, chciałby Pan(i) rozwiązać w 

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

w procesie rewitalizacji? 
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7. Jakie zostaną osiągnięte efekty, według Pana(i), w procesie rewitalizacji? 

 

 

 
 

8. Na jakie przedsięwzięcia, które zamierzałby Pan(i) zrealizować w ramach programu 

rewitalizacji, chciałby Pan(i) otrzymać wsparcie finansowe? 

 

 

12%

11%

14%

21%

12%

14%

16%

zły stan estetyczny otoczenia

 zły stan infrastruktury wokół budynków

brak instytucji, organizacji integrujących mieszkańców danych osiedli

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

brak poczucia bezpieczeństwa w okolicy zamieszkania

 słaby przepływ informacji w sprawach dotyczących najbliższego otoczenia zamieszkania

słaba samoorganizacja społeczna i współpraca między mieszkańcami w władzami publicznymi

3%

8%

17%

12%

10%5%
7%

8%

12%

11%

4%

3%

bardziej wykształcone społeczeństwo

poprawa bezpieczeństwa na ulicach

zwiększenie miejsc pracy

przyciągnięcie dużych inwestorów

rozwój małej i średniej przedsiębiorczości

 stworzenie lub rozszerzenie bazy turystycznej

poprawienie jakości i estetyki środowiska
naturalnego
eliminacja patologii w społeczeństwie

podniesienie standardu życia społeczeństwa

zatrzymanie w Gminie Nowa Dęba ludzi
młodych i wykształconych
polepszenie komunikacji na terenie Gminy
Nowa Dęba
zwiększenie ilości i porawa jakości punktów
handlowych, rzemieślniczych i usługowych



 
Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Nowa Dęba na lata 2016–2023 
 

 
88 

 

 

Podsumowanie ankietyzacji 

W ankiecie wzięło udział łącznie 181 osób. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 

mieszkańców w różnym wieku, o różnym poziomie wykształcenia, charakteryzująca się zróżnicowaną 

sytuacją materialną. Wyniki ankiety są więc wiarygodne i oddają opinię społeczności lokalnej na tematy 

będące przedmiotem badania. Proces ankietyzacji przeprowadzano zarówno w sposób elektroniczny, 

poprzez umieszczoną ankietę na stronie internetowej gminy jak i poprzez badania terenowe we 

wszystkich sołectwach gminy Nowa Dęba.  

Ankietowani w większości wskazali potrzebę rewitalizacji terenów Nowej Dęby i sołectwa Chmielów. 

Jako główne problemy na tych obszarach respondenci w większości wskazali: 

• Brak miejsc pracy,  

• Zły stan dróg i komunikacji,  

• Patologie Społeczne.  

Wskazano także na brak wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw.  

Do głównych problemów społecznych na terenie gminy ankietowani wskazali: bezrobocie, utrudniony 

dostęp do dobrych szkół oraz emigrację młodych, dobrze wykształconych osób do większych miast. 

Ankietowani wskazali także na problem alkoholizmu i narkomanii.  
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Do problemów związanych z jakością życia, na wskazanym obszarze, jakie ankietowani chcieliby 

rozwiązać w procesie rewitalizacji należą: 

• Brak lub słaba aktywność ośrodków kulturalno – rekreacyjnych i sportowych w pobliżu miejsca 

zamieszkania, 

• Brak instytucji integrujących mieszkańców osiedli. 

Ankietowani najchętniej chcieliby uzyskać wsparcie na: 

• Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw,  

• Zwiększenie ilości miejsc pracy,  

• Budowa chodników w sołectwie Chmielów.  

5.7. Obszary rewitalizacji  

Analiza wyników uzyskanych z przeprowadzonej diagnozy oraz ocena obecnej sytuacji  

w Gminie Nowa Dęba doprowadziły do wyodrębnienia obszaru rewitalizacji na terenie gminy, 

który cechuje się największą kumulacją negatywnych zjawisk i problemów, jak również znacznym 

potencjałem rozwojowym. Obok kryterium wysokiego stopnia degradacji przy wyborze obszarów 

rewitalizacji istotnym czynnikiem była identyfikacja znacznych możliwości realizacji potencjalnych 

działań naprawczych, zarówno działań tak zwanych miękkich, jak i twardych, stwarzając realną 

możliwość kreowania pozytywnych zmian na obszarze zdegradowanym, a w konsekwencji 

pozytywnie wpływać na kondycję całej gminy Nowa Dęba. Według danych UMiG Nowa Dęba (stan 

na dzień 31.12.2017 r.) obszar Gminy Nowa Dęba zamieszkiwało 18 190 osób.  Wyznaczony obszar 

rewitalizacji zajmuje 10,27 km2 i zamieszkany był w 2017 roku przez 3 538 osób.. Wytypowany 

obszar rewitalizacji zajmuje 7,2 % powierzchni gminy oraz był zamieszkały przez 19,45 % 

mieszkańców gminy. Wobec powyższego, wskazany obszar rewitalizacji nie przekroczył 20% 

powierzchni gminy ani nie jest zamieszkały przez więcej niż 30% liczby jej mieszkańców. 

Wyznaczony obszar rewitalizacji obejmuje centralne części zdegradowanego obszaru, które w 

największym stopniu wykazują negatywne tendencje.  
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Rysunek 30. Obszar rewitalizacji na terenie gminy Nowa Dęba. 

 
Źródło: Opracowanie własne
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6. Pogłębiona diagnoza obszaru rewitalizacji  

Jednym z najważniejszych elementów Programu Rewitalizacji, wynikającym  

z zapisów Wytycznych w zakresie rewitalizacji jest pogłębiona diagnoza obszaru rewitalizacji, która 

obejmuje analizę czynników i zjawisk kryzysowych oraz lokalnych potencjałów we wszystkich sferach, 

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

Jednak należy wziąć pod uwagę fakt, że problemy analizowane we wszystkich aspektach 

wzajemnie się przenikają i podział na sfery tematyczne ma charakter umowny.  

Takie szerokie rozpoznanie oraz identyfikacja skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych pozwoli na 

przygotowanie projektów o bardziej złożonym, kompleksowym charakterze  

i większym oddziaływaniu. 

Sfera społeczna  

W tabeli poniżej przedstawiono wybrane wskaźniki dotyczące sfery społecznej obszaru rewitalizacji na 

tle danych dla całej gminy oraz województwa podkarpackiego. 

Poniżej przedstawiono wartości referencyjne dla obszaru rewitalizacji odnoszące się do 2014, które 

zostały przekazane przez Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba. 

Tabela 13. Porównanie wartości referencyjnych dla strefy społecznej.  

 Ludność  
w wieku poprodukcyjnym 
w stosunku do ludności w 
wieku produkcyjnym wg 

faktycznego miejsca 
zamieszkania (kategoria: 

demografia) 

Liczba stwierdzonych 
przestępstw ogółem w 

przeliczeniu na 100 osób 
wg faktycznego miejsca 

zamieszkania (kategoria: 
bezpieczeństwo publiczne) 

Wartość referencyjna dla obszaru rewitalizacji 
32,15% 1,56 

Wartość referencyjna dla gminy Nowa Dęba 
29,85% 1,40 

Wartość referencyjna dla województwa 
podkarpackiego 

27,90% 1,32 

Źródło: Opracowanie własne. 

Na terenie obszaru rewitalizacji można zauważyć wyraźne problemy związane ze strukturą 

demograficzną. Widocznym trendem jest starzenie się społeczeństwa. Osoby starsze często zostają bez 

opieki, co jest związane z odpływem osób młodych z terenu gminy, najczęściej w celach zarobkowych. 

Potwierdzeniem niekorzystnej sytuacji demograficznej na obszarze rewitalizacji w porównaniu do 
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gminy jest wskaźnik odnoszący się do udziału liczby osób w wieku poprodukcyjnym w stosunku do osób 

w wieku produkcyjnym, w 2014 roku na obszarze rewitalizacji wynosił 32,15% przy średniej dla 

województwa  27,90% (tabela 13). W ciągu kilku następnych lat będzie można zauważyć pogłębiającą 

się tendencję wzrostową liczby osób, które przekroczą potencjalny wiek zdolności do pracy. 

Kolejnym istotnym czynnikiem oceny skali rozwiązywania różnych problemów społecznych w 

rewitalizacji jest stan bezpieczeństwa publicznego. Obszar rewitalizacji jest miejscem na terenie gminy, 

gdzie mieszkańcy czują się najmniej bezpiecznie. Zdecydowana większość popełnianych przestępstw i 

wykroczeń (ponad 70 %) odnotowywana jest na obszarze rewitalizacji. Potwierdzeniem tego zjawiska 

jest odnotowana w 2014 roku wartość wskaźnika dotycząca liczby stwierdzonych przestępstw, który 

na obszarze rewitalizacji jest niekorzystny w porównaniu do średnich gminy oraz województwa 

podkarpackiego (tabela 13).W ramach poprawy bezpieczeństwa mieszkańców obszaru rewitalizacji 

przewidziano działania związane z  

Sfera funkcjonalno-przestrzenna i techniczna 

Na wyznaczonym obszarze rewitalizacji występują problemy związane z budownictwem 

mieszkaniowym, które jest w bardzo złym stanie.  Fakt ten potwierdzają przeprowadzone konsultacje 

społeczne (w trakcie, których odnoszono się do stanu budynków mieszkalnych).  

Wyznaczony obszar to w większości tereny poprzemysłowe, na terenie których występuje pogłębiająca 

się degradacja budynków.  

Poniżej przedstawiona wartość referencyjna dla obszaru rewitalizacji odnosi się do 2011 roku i 

została przekazana przez Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba. 

Tabela 14. Porównanie wartości referencyjnych dla strefy funkcjonalno-przestrzennej i technicznej. 

 Liczba budynków mieszkalnych zamieszkałych, 

wybudowanych przed rokiem 1989 w relacji do ogólnej 

liczby budynków mieszalnych zamieszkałych (kategoria: 

uwarunkowania przestrzenne) 

Wartość referencyjna dla obszaru rewitalizacji 
84,12% 

Wartość referencyjna dla gminy Nowa Dęba  
76,90% 

Wartość referencyjna dla województwa 
podkarpackiego 

76,36% 



 
Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Nowa Dęba na lata 2016–2023 
 

 
93 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

Strefa gospodarcza  

Strefa gospodarcza zarówno na obszarze rewitalizacji jak i na terenie całej gminy nie jest dostatecznie 

rozwinięta.  

Po wojnie na obszarze rewitalizacji powstała fabryka, która otrzymała nazwę Zakłady Metalowe 

„Dezamet”. Produkowało się w nich, obok wyrobów zbrojeniowych, również żelazka, silniki 

motocyklowe i motorowerowe, silniki do łodzi motorowych. Dzięki zakładom rozwijało się osiedle, 

które 31 grudnia 1961 r. otrzymało prawa miejskie i nazwę Nowa Dęba. Drugim znaczącym zakładem 

w tym czasie była Spółdzielnia Inwalidów „Zjednoczenie”, produkująca na potrzeby przemysłu 

motoryzacyjnego. 

Lata 90-te to okres znaczących przeobrażeń gospodarczych. Zakłady podzieliły się na kilka spółek, które 

już nie oddziaływały tak na obszar rewitalizacji, jak przed laty.  

Upadek przemysłu zbrojeniowego i siarkowego wymusił na władzach państwowych i samorządowych 

poszukiwanie rozwiązań, które zahamowałyby upadek gospodarczy regionu. 

Na obszarze rewitalizacji odnotowano najwolniejszy rozwój nowych przedsiębiorstw szczególnie 

małych i średnich podmiotów gospodarczych. Poniżej przedstawiona wartość referencyjna dla 

obszaru rewitalizacji odnosi się do 2014 roku i została przekazana przez Urząd Miasta i Gminy Nowa 

Dęba. Jest to niekorzystna sytuacja świadcząca o niedostatecznie rozwiniętej przedsiębiorczości 

mieszkańców, wpływająca na lokalny rynek pracy oraz dochody uzyskiwane przez mieszkańców. 

Tabela 15. Porównanie wartości referencyjnych dla strefy gospodarczej.  

 Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 

osób wg faktycznego miejsca zamieszkania (kategoria: 

podmioty gospodarcze) 

Wartość referencyjna dla obszaru rewitalizacji 
0,3 

Wartość referencyjna dla gminy Nowa Dęba  
0,4 

Wartość referencyjna dla województwa 
podkarpackiego 

0,7 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Strefa środowiskowa 

Wyznaczenie wskaźników w ramach pogłębionej diagnozy w strefie środowiskowej nie jest 

możliwe, ze względu na jednakowe oddziaływanie tej strefy na obszar całej gminy Nowa Dęba 

(stan środowiska zarówno na terenie obszaru rewitalizacji jak i całej gminy jest taki sam, co zostało 

przedstawione w diagnozie służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji).  

Zgodnie z Instrukcją przygotowania Programów Rewitalizacji w zakresie wsparcia  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 

„wymagane jest wskazanie, że wyznaczony zgodnie z Wytycznymi Ministra obszar rewitalizacji 

charakteryzuje się także minimum 4 wymienionymi wskaźnikami (maksymalnie po 1 z każdej kategorii), 

dla których wartości oszacowane dla tego obszaru są mniej korzystne niż wartości referencyjne dla 

województwa podkarpackiego”.  

Wyznaczony obszar rewitalizacji na terenie gminy Nowa Dęba charakteryzuje się kilkoma 

wskaźnikami, dla których wartości są mniej korzystne niż wartości referencyjne dla województwa 

podkarpackiego (tabela 13, 14, 15). Wybrane zostały wskaźniki, dla których zakłada się poprawę 

wartości w wyniku planowanego do realizacji procesu rewitalizacji. Wskazują one na kluczowe 

problemy zdiagnozowane na etapie delimitacji obszaru zdegradowanego  

i obszaru rewitalizacji, których rozwiązanie/zniwelowanie wpisujące się w cele rewitalizacji. 

Obszar rewitalizacji charakteryzuje się problemami, które związanymi z małym kapitałem 

społecznym osób zdolnych do pracy (kategoria: demografia), niskim poziomem bezpieczeństwa 

publicznego (kategoria: bezpieczeństwo publiczne), niską przedsiębiorczością mieszkańców (kategoria: 

podmioty gospodarcze) oraz wysokim udziałem budownictwa mieszkalnego w stanie zdegradowanym 

i wykonanym w przestarzałych technologiach (kategoria: uwarunkowania przestrzenne).  

Wskaźnik „ludność w wieku poprodukcyjnym w stosunku do ludności w wieku produkcyjnym 

wg faktycznego miejsca zamieszkania”, pokazuje skalę jednego z największych problemów społecznych 

obszaru rewitalizacji, związanego z malejąca liczba mieszkańców obszaru rewitalizacji. Wysoka wartość 

wskaźnika przyczynia się do niekorzystnych zjawisk związanych z malejącym kapitałem społecznym 

młodych ludzi, który można by było wykorzystać do rozwoju gminy. W sferze technicznej i 

przestrzenno-funkcjonalnej znacznym problemem jest zły stan wielu budynków, co związane jest z 

wysoką „liczbą budynków mieszkalnych zamieszkałych, wybudowanych przed rokiem 1989 w relacji do 

ogólnej liczby budynków mieszkalnych zamieszkałych”. Jest to problem polegający na zaniżaniu 

estetyki otoczenia i niskiej jakości technicznej budynków, szczególnie mieszkalnych, o które należy 

zadbać i odnowić. Wskaźnik „liczba nowo zarejestrowanych podmiotów w rejestrze REGON w 
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przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania” świadczy o niskim poziomie 

przedsiębiorczości mieszkańców. Mieszkańcy nie mają większej motywacji do zakładania własnych 

działalności i podejmowania, ponieważ nie mają odpowiedniego wsparcia merytorycznego oraz 

technicznego, a także brak jest wystarczającej liczby obiektów/lokali, do prowadzenia działalności 

gospodarczej. Należy również podjąć działania podnoszące bezpieczeństwo na obszarze rewitalizacji, 

poprzez instalację systemu monitoringu czy m.in. edukację młodych osób jak unikać sytuacji 

niebezpiecznych.  

 

7. Analiza SWOT 

Analiza SWOT dla obszaru rewitalizacji na terenie gminy Nowa Dęba została opracowana podczas 

warsztatów rewitalizacyjnych wraz z mieszkańcami gminy.  

Sfera przestrzenna 

Mocne strony Słabe strony 

• Dobrze rozbudowana infrastruktura oświaty, 

• Rozwinięta infrastruktura i oferta w zakresie 
podstawowej opieki zdrowotnej, 

• Czyste środowisko naturalne w tym zasoby 
leśne, 

• Zasoby wody podziemnej, 

• Funkcjonująca kotłownia ekologiczna, 

• Bliskość lotniska, 

• Dobra infrastruktura informatyczna, 

• Funkcjonująca linia kolejowa, 

• Położenie geograficzne Gminy Nowa Dęba – 
walory turystyczna, ścieżki rowerowe, stawy, 
lasy, 

• Położenie komunikacyjne 

 

• Niewystarczająca ilość dróg gminnych o 
nawierzchni bitumicznej oraz infrastruktury 
towarzyszącej, 

• Niewystarczająca komunikacja lokalna, 

• Niewystarczająca liczba mieszkań komunalnych, 
czynszowych, 

• Brak drogi szybkiego ruchu i obwodnicy miasta, 

• Ograniczone tereny inwestycyjne, 

• Niewystarczające zagospodarowanie zalewu w 
Nowej Dębie,  

• Niewystarczające dostosowanie infrastruktury 
do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

• Niewystarczające środki na finansowanie 
inwestycji, 

• Nie w pełni wykorzystane możliwości wynikające 
z warunków lokalizacji na obszarze gminy 
Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,  

• Niewykorzystane tereny poprzemysłowe  
w miejscowości Chmielów i w Nowej Dębie, 

• Słaba jakość, niepełna infrastruktura techniczna 
na terenach poprzemysłowych w miejscowości 
Chmielów i w Nowej Dębie, mając na uwadze 
aktualne i przyszłe potrzeby przedsiębiorców. 

Szanse Zagrożenia 

• Pozyskanie funduszy strukturalnych UE  
z przeznaczeniem na rozwój gminy, 

• Wzrastająca liczba zadań gminnych przy braku 
odpowiednich środków finansowych 
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• Dbałość o stan środowiska naturalnego  
z uwzględnieniem posiadanej kotłowni 
ekologicznej, 

• Rozwój infrastruktury mieszkaniowej, 

• Pełne wykorzystanie potencjału rekreacyjno 
turystycznego zalewu w Nowej Dębie, 

• Zagospodarowanie zdegradowanych terenów 
poprzemysłowych w miejscowości Chmielów  
i w Nowej Dębie. 

 

Sfera gospodarcza 

Mocne strony Słabe strony 

• Obecność Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej,  

• Bardzo dobra baza gastronomiczno-hotelarska, 

• Wykorzystanie nowych technologii  
w infrastrukturze – kotłownia na zrębkę, 

• Pomoc inwestorom i przedsiębiorcom ze strony 
Gminy, 

• Realizacja jednej z największych inwestycji 
zagranicznych w Polsce – zakład Pilkington 
Automotive w Chmielowie, jako magnes 
zlokalizowania kolejnych inwestorów 

• Zanik tradycji rzemieślniczych,  

• Niewystarczająca ilość specjalistycznej kadry 
technicznej, 

• Słaba klasa gruntów rolnych, 

• Ograniczone tereny inwestycyjne, 

• Niewystarczające oddziaływanie instytucji 
otoczenia biznesu, 

• Niewystarczająca promocja gminy 

• Niski potencjał ekonomiczny rolnictwa, 

• Niski poziom integracji przedsiębiorców na rzecz 
działań związanych z rozwojem gminy, 

• Ograniczenia inwestycyjne wynikające z bliskości 
obszarów Natura 2000 oraz innych norm 
dotyczących ochrony środowiska.  

• Niska liczba miejsc do prowadzenia działalności 
gospodarczej. 

Szanse Zagrożenia 

• Pozyskanie środków z funduszy strukturalnych 
UE z przeznaczeniem na promocję 
przedsiębiorczości,  

• Elektryfikacja linii kolejowej Rzeszów - 
Tarnobrzeg (możliwość uzyskania szybkiego 
połączenia z Warszawą), 

• Bliska odległość autostrady,  

• Dotacje na zakładanie/rozwój działalności 
gospodarczej, 

• Bliskość wyższych uczelni. 

• Szybki rozwój miast ościennych, 

• Zmniejszające się zainteresowanie pracą w 
gospodarstwach rolnych, 

• Niskie dochody własne gminy. 

• Emigracja – wyjazd z Nowej Dęby osób 
wykształconych, specjalistów.  

 

Sfera społeczna 

Mocne strony Słabe strony 
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• Dobra baza i nowoczesne wyposażenie do 
prowadzenia działalności kulturalnej w 
Samorządowym Ośrodku Kultury, 

• Wysoki poziom prowadzonej działalności 
kulturalnej przez Samorządowy Ośrodek Kultury, 

• Duża baza rekreacyjno-sportowa (zalew, basen, 
boiska sportowe, kluby i stowarzyszenia 
sportowe), 

• Dobrze rozbudowana działalność w zakresie 
pomocy społecznej (Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom 
Samopomocy, Dom Pomocy Społecznej), 

• Duża ilość organizacji pozarządowych, 

• Aktywność zespołów artystycznych (Dębianie, 
Cyganianki, Bielowianie). 

• Starzejące się społeczeństwo 

• Mało miejsc pracy – duża grupa osób 
korzystających z zasiłków,  

• Niski poziom życia mieszkańców,  

• Brak poczucia bezpieczeństwa mieszkańców 
(przestępstwa i wykroczenia) 

• Emigracja młodych dobrze wykształconych osób 
za granicę, 

• Niewystarczające wyposażenie placówek 
oświatowych, 

• Brak rozwoju infrastruktury mieszkaniowej 
wielorodzinnej, 

• Nikłe zaangażowanie społeczności w wydarzenia 
lokalne, 

• Niewystarczająca komunikacja lokalna, 

• Bariery dla osób niepełnosprawnych, 

• Niska frekwencja wyborcza 

Szanse Zagrożenia 

• Większa aktywność społeczna oparta o 
współpracę pomiędzy organizacjami 
pozarządowymi, grupami nieformalnymi, 
środowiskiem twórców i liderów opinii 
publicznej, 

• Zwiększenie świadomości ekologicznej (zdrowy 
tryb życia, sport, segregowanie odpadów), 

• Uatrakcyjnienie i wzbogacenie programu 
placówek kulturalnych i sportowych, 

• Działanie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej na terenie gminy, 

• Rozwój turystyki krajoznawczej. 

• Niż demograficzny (likwidacja szkół), 

• Postępująca emigracja – redukcja zatrudnienia, 

• Brak wzrostu liczby miejsc pracy, 

• „Starzenie się” mieszkańców, 

• Ogólnopolski kryzys gospodarczy oddziałujący 
również na Gminę Nowa Dęba i związany z tym 
wzrost kosztów życia mieszkańców przy wolno 
zmieniających się wzrostach wynagrodzeń i 
świadczeń. 

 

8. Wizja obszaru i cele rewitalizacji 

Określona wizja obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji stanowi wyraz aspiracji władz 

samorządowych, mieszkańców i pozostałych interesariuszy rewitalizacji, obrazujący docelowy stan 

obszaru po przeprowadzeniu procesu rewitalizacji. 

Dzięki analizie wewnętrznych potencjałów, zewnętrznych uwarunkowań oraz wyzwań i potrzeb 

rozwojowych, które zidentyfikowane zostały na podstawie analizy obszarów rewitalizacji oraz 

partycypacji społecznej możliwe było sformułowania wizji rewitalizacji obszaru rewitalizacji.   

„Ożywienie prorozwojowego potencjału obszaru 

rewitalizacji na terenie gminy opartego o rewitalizację 
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obszaru kryzysowego ze szczególnym uwzględnieniem 

obszarów poprzemysłowych”. 

Osiągnięcie przyjętej wizji obszaru może być możliwe dzięki realizacji celów rewitalizacji  

i przypisanych im kierunków działań. Ich zakres wynika bezpośrednio z przeprowadzonej diagnozy 

stanu obszarów kryzysowych gminy oraz z postulatów dotyczących oczekiwanych zmian podnoszonych 

przez mieszkańców w trakcie przeprowadzanych konsultacji społecznych.  

 

 

1.1. Włączenie społeczne i zawodowe mieszkańców obszaru dotkniętych ubóstwem. 

1.2. Zmniejszenie poziomu bezrobocia na terenie gminy.  

1.3. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców gminy.  

1.4. Wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży na terenie gminy.  

1.5. Zwiększenie dostępności dla mieszkańców do obiektów sportowych i kulturowych, 

umożliwiających aktywne spędzanie wolnego czasu.  

 

 

2.1. Stworzenie zachęt do podjęcia działalności gospodarczej. 

 

 

3.1. Zagospodarowanie i doposażenie budynków użyteczności publicznej i ich adaptacja pod 

nowe funkcje publiczne. 

3.2. Rewitalizacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych połączona z modernizacją 

przestrzeni publicznej na cele mieszkaniowe i rekreacyjne. 

3.3. Poprawa dostępności obszaru zdegradowanego oraz infrastruktury komunikacyjnej. 

 

 

1. Cele rewitalizacji – Sfera społeczna 

2. Cele rewitalizacji – Sfera gospodarcza 

3. Cele rewitalizacji – Sfera przestrzenno-funkcjonalna i techniczna 

4. Cele rewitalizacji – Sfera środowiskowa 
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4.1. Ograniczenie zjawiska niskiej emisji i rozwój odnawialnych źródeł energii.  

4.2.  Remediacja terenów zanieczyszczonych w rejonie ujęcia wód pitnych dla miasta i gminy 

Nowa Dęba 

 

 

9. Lista projektów rewitalizacyjnych 

W trakcie otwartego naboru oraz propozycji własnych gminy określono zestaw projektów 

rewitalizacyjnych, które warunkują prawidłowe wdrożenie zaplanowanych w ramach programu 

rewitalizacji celów rewitalizacji. W dłuższej perspektywie ich realizacja, poprzez stopniowe 

wyprowadzanie obszaru zdegradowanego z sytuacji kryzysowej, ma pomóc w osiągnięciu zamierzonej 

wizji rewitalizacji, pożądanego obrazu obszaru rewitalizacji gminy Nowa Dęba.   

9.1. Projekty główne  

W celu osiągnięcia przedstawionej powyżej wizji, a także celów rewitalizacji obszarów gminy  

w oparciu o identyfikację potrzeb społecznych, gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, 

technicznych i środowiskowych, a także możliwości inwestycyjnych, przedstawiono listę projektów 

głównych przewidzianych do realizacji w perspektywie czasowej  2017-2023.  

 

Tabela 16 Projekt podstawowy nr 1 

Nazwa projektu 
 Modernizacja obiektu wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych i zależnych 

od zdegradowanych terenów poprzemysłowych Zakładów Metalowych  Dezamet. 

Lokalizacja i 

szacunkowa 

powierzchnia 

Obszar rewitalizacji:  

Nowa Dęba, działki o nr 

ewidencyjnych: 35/3; 161/4 

(0,7964 ha) 

Okres realizacji 2018–2020 

Szacowana 

wartość całego 

projektu (zł) 

5 300 000,00 Źródła finansowania 

środki UE (RPO WP  

na lata 2014–2020,  

Oś priorytetowa VI. 

Spójność przestrzenna  

i społeczna, Działanie 6.3 

Rewitalizacja przestrzeni 

regionalnej), budżet 

gminy, 
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Zakres rzeczowy 

realizowanych 

zadań 

Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę budynków poprzemysłowych z 

przeznaczeniem na cele społeczne i gospodarcze, wraz z funkcjonalnym 

zagospodarowaniem ich otoczenia: remont budynku wielorodzinnego przy ul. 

Kościuszki 110 wraz z jego adaptacją do pełnienia nowych funkcji społecznych i 

gospodarczych, termomodernizacja budynku wraz z niezbędnymi instalacjami 

wspólnymi z przeznaczeniem pomieszczeń pod działalność gospodarczą i świetlicę.  

Zadania będą uwzględniały dostosowanie infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

W ramach projektu przeprowadzone zostaną również działania społeczne o charakterze 

integracyjnym i aktywizacyjnym w ramach „mikro” inicjatyw dla mieszkańców obszaru 

rewitalizacji, które prowadzić będą do ich bezpośredniego zaangażowania w 

wykonywanie prac porządkowych oraz działań związanych ze wspólnym 

zagospodarowaniem przestrzeni publicznych, zgodnie z ich potrzebami  

i oczekiwaniami. Dzięki takim działaniom możliwe będzie ich współdecydowanie  

o zagospodarowaniu przestrzeni publicznej, a tym samym zwiększy się 

współodpowiedzialność za dobro wspólne i zaangażowanie w sprawy lokalne. 

Estetyczne i funkcjonalne zagospodarowanie przestrzeni publicznych służyć będzie jako 

miejsce integracji społecznej oraz aktywności lokalnej. Zapewnienie mieszkańcom 

możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu wpłynie na podniesienie jakości życia. 

 

Budynek zostanie dostosowany m.in. do potrzeb prowadzenia działalności usługowej, 

która nie będzie oddziaływać na środowisko, zgodnie z Rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397) w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Po przeprowadzeniu 

ww. prac, w obiekcie będzie prowadzona działalność gospodarcza, która powstanie w 

ramach projektu podstawowego nr 9. Stworzenie budynku, w którym będzie 

prowadzona działalność gospodarcza przyczyni się do zmniejszania problemów 

związanych z niskim poziomem przedsiębiorczości, co przyczyni się do zmniejszenia 

poziomu bezrobocia. 

W ramach remontu budynku zostanie również zaadoptowana przestrzeń przeznaczona 

na świetlicę, w której będą prowadzone działania służące aktywizacji mieszkańców, 

pobudzania ich przedsiębiorczości,  zmniejszaniu poziomu bezrobocia w ramach 

projektu podstawowego nr 7 oraz projektu podstawowego nr 8. oraz szeroki wachlarz 

zajęć o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i rozrywkowym na obszarze rewitalizacji 

prowadzone w ramach projektu podstawowego nr 10. Świetlica oprócz typowej 

działalności, będzie również wykorzystywana podczas wszystkich prowadzonych 

szkoleń, spotkań, warsztatów w ramach projektów miękkich realizowanych przez PUP, 

TARR i MGOPS. Ponadto świetlica będzie prowadzona przez MGOPS, jako miejsce 

socjoterapeutyczne dla mieszkańców.  

Projekt podstawowy 7 Integracja społeczna na rzecz aktywizacji zawodowej na 

rewitalizowanych obszarach Gminy Nowa Dęba – projekt ma na celu aktywizację oraz 

integrację osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w oparciu o 

ścieżkę reintegracji. Projekt realizowany będzie w remontowanych pomieszczeniach 

budynku przy ul. Kościuszki 110, w pomieszczeniu przeznaczonym pod świetlicę.  
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Podmioty 

realizujące projekt 
Gmina Nowa Dęba 

Cele rewitalizacji  

i kierunki działań, 

które realizuje 

projekt 

Cel rewitalizacji 1.1. Włączenie społeczne i zawodowe mieszkańców obszaru 

dotkniętych ubóstwem. 

Cel rewitalizacji 1.2. Zmniejszenie poziomu bezrobocia na terenie gminy 

Cel rewitalizacji 1.3. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców gminy 

Cel rewitalizacji 2.1. Stworzenie zachęt do podjęcia działalności gospodarczej 

Cel rewitalizacji 3.2. Rewitalizacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych 

połączona z modernizacją przestrzeni publicznej na cele mieszkaniowe i rekreacyjne. 

Prognozowane 

rezultaty wraz  

ze sposobem ich 

oceny  

i zmierzenia  

w odniesieniu do 

celów rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty:  

− stworzenie bezpiecznej, estetycznej przestrzeni służącej różnym grupom 

społecznym; 

− efektywne wykorzystanie zdegradowanych budynków wraz z funkcjonalnym 

zagospodarowaniem przyległego otoczenia na cele społeczne i gospodarcze; 

− rozwój oraz poprawa dostępności do infrastruktury i ich otoczenia; 

− zwiększenie zaangażowania mieszkańców w sprawy lokalne; 

− rozwój przedsiębiorczości mieszkańców; 

− wzrost tożsamości lokalnej; 

− aktywizacja społeczna i integracja mieszkańców; 

− poprawa estetyki przestrzeni i obiektów; 

− zwiększenie ilości miejsc pracy; 

− zmniejszenie poziomu bezrobocia. 

 

Wskaźniki produktu i rezultatu: 

1. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha]. 

2. Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na 

obszarach miejskich [m2]. 

 

Sposób monitorowania rezultatów projektów w odniesieniu do celów rewitalizacji 

przedstawiony został w rozdziale 13. System realizacji programu rewitalizacji, 

monitoring i ewaluacja niniejszego dokumentu. 

 

Tabela 17 Projekt podstawowy nr 2 

Nazwa projektu Dostosowanie obiektu „Willi Szypowskiego” na potrzeby użyteczności publicznej 

Lokalizacja i 

szacunkowa 

powierzchnia 

Obszar rewitalizacji:  

Nowa Dęba, działka o nr 

ewidencyjnym: 217 (0,2594 ha) 

Okres realizacji 2017–2023 

Szacowana 

wartość całego 

projektu (zł) 

1 000 000,00 Źródła finansowania środki własne, Środki UE,  

Zakres rzeczowy 

realizowanych 

zadań 

Zakres rzeczowy remontu Willi Szypowskiego będzie obejmował: 

- wymianę okien na piętrze i piwnicy, 

- wymianę drzwi ewakuacyjnych, 
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- wykonanie zadaszenia szklanego nad wejściem głównym, 

- docieplenie stropodachu wełną granulowaną 15,0 cm, 

- docieplenie ścian zewnętrznych budynku 12,0 cm warstwą styropianu wraz z 

nałożeniem tynku, 

- docieplenie ścian fundamentowych, 

- wykonanie cokołu budynku z płytek klinkierowych, 

- wymianę parapetów na nowe z blachy stalowej ocynkowanej, 

- demontaż rur spustowych na czas ocieplenia i montaż nowych rur spustowych po 

ociepleniu ścian styropianem na nowych hakach, 

- wymianę barierek na nierdzewne, 

- wykonanie opaski odbojowej ze żwiru. 

Ponadto zostaną wykonane prace wewnętrzne, w zakresie przygotowania sal 

ekspozycyjnych, wystawowych, dostosowania ich pod nowe przeznaczenie – czyli prace 

renowacyjne, malowanie, przebudowa ścian działowych, wymiana stolarki, instalacji, 

zakup wyposażenia.  

Zadania będą uwzględniały dostosowanie infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

Podmioty 

realizujące projekt 
Gmina Nowa Dęba 

Cele rewitalizacji  

i kierunki działań, 

które realizuje 

projekt 

Cel rewitalizacji 3.1. Zagospodarowanie i doposażenie budynków użyteczności 

publicznej i ich adaptacja pod nowe funkcje publiczne. 

 

Prognozowane 

rezultaty wraz  

ze sposobem ich 

oceny  

i zmierzenia  

w odniesieniu do 

celów rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty:  

− rozwój oraz poprawa dostępności do infrastruktury publicznej; 

− stworzenie estetycznej i bezpiecznej przestrzeni publicznej służącej mieszkańcom; 

− poprawa stanu technicznego budynków; 

 

Wskaźniki produktu i rezultatu: 

1. Liczba zaadaptowanych zdegradowanych obiektów [szt.] 

 

Sposób monitorowania rezultatów projektów w odniesieniu do celów rewitalizacji 

przedstawiony został w rozdziale 13. System realizacji programu rewitalizacji, 

monitoring i ewaluacja niniejszego dokumentu. 

 

Tabela 18 Projekt podstawowy nr 3 

Nazwa projektu 
Aktywizacja społeczna mieszkańców poprzez rozwój oferty czasu wolnego – poprzez 

budowę zaplecza sportowo-rekreacyjnego wraz z rozwojem nowych funkcji z 
zagospodarowaniem przyległego terenu 

Lokalizacja i 

szacunkowa 

powierzchnia 

Działki i powierzchnie: 306-

(3,6538 ha), 297/3 (0,1279 ha), 

298/4 (0,0072 ha),  302/2-

(0,0129 ha), 303/1 (0,0389), 305-

Okres realizacji 2017–2023 
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(0,1500), 300 (0,2279 ha), 301/1 

(0,1947 ha), 299/5 (0,0207 ha), 

299/6 (0,0910 ha). 

Suma powierzchni: 4,4861ha 

Szacowana 

wartość całego 

projektu (zł) 

4 000 000,00 Źródła finansowania 

środki własne / środki 

krajowe - Ministerstwo 

Sportu  

Zakres rzeczowy 

realizowanych 

zadań 

Zakres rzeczowy  

- budowa budynku o funkcji zaplecza sportowo-rekreacyjnego przyległego 

bezpośrednio do stadionu piłkarskiego i wpisanego na listę obiektów certyfikowanych 

PZLA stadionu lekkoatletycznego i zadaszoną trybuną na ok. 200 miejsc.  

- budowa/przebudowa i dostosowanie ciągów komunikacyjnych, parkingów wraz z 

zagospodarowaniem terenu. 

Zadania będą uwzględniały dostosowanie infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

Podmioty 

realizujące projekt 
Gmina Nowa Dęba 

Cele rewitalizacji  

i kierunki działań, 

które realizuje 

projekt 

Cel rewitalizacji 1.1. Włączenie społeczne i zawodowe mieszkańców obszaru objętych 

ubóstwem. 

Cel rewitalizacji 1.5. Zwiększenie dostępności dla mieszkańców do obiektów 

sportowych i kulturowych, umożliwiających aktywne spędzanie wolnego czasu. 

Kierunek działań 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych 

połączona z modernizacją przestrzeni publicznej na cele mieszkaniowe i rekreacyjne 

 

Prognozowane 

rezultaty wraz  

ze sposobem ich 

oceny  

i zmierzenia  

w odniesieniu do 

celów rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty:  

− rozwój oraz poprawa dostępności do infrastruktury publicznej/obiektów 

sportowych; 

− stworzenie estetycznej i bezpiecznej przestrzeni publicznej służącej mieszkańcom; 

− poprawa dostępności ciągów komunikacyjnych. 

 

Wskaźniki produktu i rezultatu: 

1. Liczba wybudowanych budynków publicznych [szt.]. 

 

Sposób monitorowania rezultatów projektów w odniesieniu do celów rewitalizacji 

przedstawiony został w rozdziale 13. System realizacji programu rewitalizacji, 

monitoring i ewaluacja niniejszego dokumentu. 

  

Tabela 19 Projekt podstawowy nr 4 

Nazwa projektu Zagospodarowanie terenów nad zalewem w Nowej Dębie 

Lokalizacja i 

szacunkowa 

powierzchnia 

Obszar rewitalizacji: Nowa 

Dęba, działki ewidencyjne o nr: 

18/1 (0,0407 ha); 18/2 (0,3332 ha); 

17/1 (0,0021 ha); 17/2 (0,0239 ha); 

Okres realizacji 2018-2020 
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16/1 (0,0398 ha); 16/2 (0,2907 ha); 

15/1 (0,0630 ha); 14/2 (0,0459 ha); 

22/1 (0,0365 ha); 22/2 (0,3196 ha);  

23 (0,7621 ha); 32/23 (0,3339 ha); 

32/25 (9,2727 ha); 32/6 (0,6719 

ha); 32/7 (0,1962 ha); 55 (0,2057 

ha); 49/4·(0,0151 ha); 50/2 (0,0311 

ha); 53 (0,1068 ha); 54 (0,4881 ha); 

52 (0,5766 ha). 

Suma powierzchni: 13,86 ha 

Szacowana 

wartość całego 

projektu 

2 300 000,00 Źródła finansowania 

środki UE (PO RYBY) środki 

własne,  

 

Zakres rzeczowy 

realizowanych 

zadań 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:  

− budowę dojazdowej drogi Spacerowej, 

− modernizację parkingu głównego, 

− budowa oświetlenia i systemu monitoringu wizyjnego, 

− budowa 2 toalet, 

− budowa miasteczka ruchu drogowego. 

 

Podmioty 

realizujące projekt 
Gmina Nowa Dęba 

Cele rewitalizacji  

i kierunki działań, 

które realizuje 

projekt 

Cel rewitalizacji 3.2. Poprawa dostępności obszaru zdegradowanego oraz 

infrastruktury komunikacyjnej 

Prognozowane 

rezultaty wraz  

ze sposobem ich 

oceny  

i zmierzenia  

w odniesieniu do 

celów rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty: 

− zwiększenie jakości i rozszerzenie oferty usług w zakresie turystyki i rekreacji; 

− rozwój oraz poprawa dostępności do infrastruktury; 

− stworzenie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni; 

− dostosowanie infrastruktury do pełnienia funkcji kulturalnych i turystycznych; 

− wzrost aktywizacji społecznej i integracji mieszkańców. 

 

Wskaźniki produktu i rezultatu: 

− Powierzchnia obszarów zdegradowanych wyprowadzonych z kryzysu [ha]. 

Sposób monitorowania rezultatów projektów w odniesieniu do celów rewitalizacji 

przedstawiony został w rozdziale 13. System realizacji programu rewitalizacji, 

monitoring i ewaluacja niniejszego dokumentu. 
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Tabela 20 Projekt podstawowy nr 5 

Nazwa projektu Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych w miejscowości Chmielów 

Lokalizacja i 

szacunkowa 

powierzchnia 

Obszar rewitalizacji: Chmielów, działki o nr 

ewidencyjnych: Działki: 1389/2,1410, 1408/2, 

1408/1, 1406, 1404, 1403, 1402, 1401, 

1400,1399, 1398, 1397, 1396, 1393, 1395, 1394, 

1392/1, 1391, 1390, 1381/9, 1391/12, 1387, 

1388, 1386, 1385, 1384, 1383, 1382, 1381/10, 

1419/5, 1381/5, 1381/13, 1381/6, 1381/7 –

1381/17, 1381/18 –1419/6 –1419/4, 1291/2, 

1420/9, 1420/8, 1420/29, 1420/35, 1291/3, 

1420/7, 1420/13, 1420/12 –1420/14 –1420/33, 

1420/34, 1451/5, 1450/4, 1449/4, 1448/2, 

1446/2, 1445/4, 1444/4, 1443/4, 1442/4, 1441/4 

–1440/1 –1439 –1438, 1437, 1436/2, 1427/2, 

1437, 1436/2, 1435/2, 1434/2, 1433/2,  1432/2 , 

1431/2, 1430/2, 1429/2, 1428/3, 1428/4, 1500/4, 

1380/5, 1312/12, 1313/2, 1336/3, 1335/3, 

1335/4, 1336/4, 1380/6, 1502/3, 1502/4, 1502/5, 

1503/3, 1503/4,  1506/4, 1507/4, 1508/4, 

1420/16, 1420/18, 1420/20, 1420/28, 1420/24, 

1420/5, 1420-31, 1420/32, 1420/21, 1420/22, 

1420/25, 1420/26, 1285/2, 1284/2, 1283/5, 

1283/8, 1147/2, 1223/4, 1222/3, 1221/1, 1222/1, 

1223/2, 1284/3, 1283/6, 1283/10, 1270/3, 

12789/4, 1279/3, 1279/2, 1279/1, 278, 1283/9, 

1270/2, 1267/1, 1265/1, 1263/1, 1262, 1147/3,  

1223/5, 1222/4, 1221/3, 1220, 1219, 1217, 14/83, 

14/44, 14/17, 14/243, 14/242, 1213, 1212/1, 

1210/1, 1208/1, 1206/1, 1204/1, 1202/1, 1198/1, 

1193/1, 1191/1, 1189/1, 1187/1, 1185/1, 1183/1, 

1181/1, 1176/1, 1174, 1172, 1170, 1168, 1166, 

1164, 1162, 1161/1, 1160, 1159, 1158, 

14/101,14/100, 

SUMA POWIERZCHNI: 109,2975 ha  

Okres 

realizacji 
2017–2023 

Szacowana 

wartość całego 

projektu 

5 500 000,00 
Źródła 

finansowania 

środki UE (RPO WP  

na lata 2014–2020,  

Oś priorytetowa IV. 

Ochrona środowiska 

naturalnego i 

dziedzictwa 

kulturowego, Działanie 

4.3 Gospodarka wodno-

ściekowa; i/lub  

POIiŚ 2014–2020, Oś 

priorytetowa II. Ochrona 

środowiska w tym 

adaptacja do zmian 

klimatu, 2.3 Gospodarka 
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wodno-ściekowa w 

aglomeracjach, środki 

własne, środki krajowe 

Zakres 

rzeczowy 

realizowanych 

zadań 

Projekt ma na celu zagospodarowanie zdegradowanych terenów poprzemysłowych i pobudzenie 

przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji. W ramach inwestycji planowana jest: 

− Budowa dróg w nowych terenach inwestycyjnych TSSE Chmielów ok 0,8 km. 

− Budowa parkingów wzdłuż terenów poprzemysłowych. 

− Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach poprzemysłowych. 

Podmioty 

realizujące 

projekt 

Gmina Nowa Dęba, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej 

Dębie 

Cele 

rewitalizacji  

i kierunki 

działań, które 

realizuje projekt 

Kierunek działań 3.2. Rewitalizacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych 

połączona z modernizacją przestrzeni publicznej na cele mieszkaniowe i rekreacyjne 

Kierunek działań 3.3. Poprawa dostępności obszaru zdegradowanego oraz infrastruktury 

komunikacyjnej 

 

 

Prognozowane 

rezultaty wraz  

ze sposobem 

ich oceny  

i zmierzenia  

w odniesieniu 

do celów 

rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty: 

− rozwój oraz poprawa dostępności do infrastruktury; 

− stworzenie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni; 

− dostosowanie infrastruktury do pełnienia nowych funkcji; 

− wzrost dostępności do infrastruktury technicznej i komunalnej; 

− ograniczenie zjawiska niskiej emisji i rozwój odnawialnych źródeł energii. 

 

Wskaźniki produktu i rezultatu: 

1. Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej [km]. 

Sposób monitorowania rezultatów projektów w odniesieniu do celów rewitalizacji 

przedstawiony został w rozdziale 13. System realizacji programu rewitalizacji, monitoring i 

ewaluacja niniejszego dokumentu. 

 

Tabela 21 Projekt podstawowy nr 6 

Nazwa projektu 

Remediacja terenów zanieczyszczonych w rejonie ujęcia wód pitnych dla miasta i 

gminy Nowa Dęba, w celu likwidacji zagrożeń zdrowotnych i środowiskowych, 

związanych z występowaniem w środowisku gruntowo- wodnym chlorowanych 

związków organicznych 

Lokalizacja i 

szacunkowa 

powierzchnia 

Obszar rewitalizacji, działki o nr 

ewidencyjnych 1111, 1101/4, 

1101/6, 1339, 1360, 1361, 

1362, 1363, 1364 

SUMA POWIERZCHNI: 25,00 ha 

Okres realizacji 2018–2023 

Szacowana 

wartość całego 

projektu 

20 000 000,00 Źródła finansowania 

środki UE (POIŚ  

na lata 2014–2020,  

Oś priorytetowa II. 

Poprawa jakości 

środowiska miejskiego / 
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2.5. Typ 1. Wsparcie dla 

zanieczyszczonych lub 

zdegradowanych terenów. 

Zakres rzeczowy 

realizowanych 

zadań 

Projekt remediacyjny proponowany do realizacji w rejonie ujęcia wód podziemnych w 

Nowej Dębie obejmuje swym zakresem: 

1) Zaprojektowanie i wykonanie oraz próbne uruchomienie instalacji remediacyjnej, 

złożonej z następujących elementów: 

a) Zespołu studni przechwytujących w ilości do 8-10 szt., ulokowanych wzdłuż linii 

prostopadłej do przebiegu chmury zanieczyszczeń mniej więcej na granicy strefy 

ochrony bezpośredniej ujęcia; proponowana średnica studni 250-400 mm; głębokość 

20-30 m; zafiltrowanie w dolnej części warstwy wodonośnej wraz z zabudową 

agregatów pompowych przy założonej sumarycznej wydajności całego systemu na 

poziomie około 100-150 m3/h. 

b) Systemu rurociągów dla połączenia studni przechwytujących z instalacją 

oczyszczania, zlokalizowaną ta terenie istniejącej obecnej stacji uzdatniania wody 

ZWiK w Nowej Dębie, o łącznej długości około 1000 – 1200 m oraz średnicy około 300-

500 mm. 

c) Skutecznej instalacji oczyszczania wód ze związków chlorowcoorganicznych i 

pierwiastków śladowych z wykorzystaniem w miarę potrzeb następujących modułów 

(procesów): koagulacji i flotacji, filtracji, utleniania medium gazowym i/lub ciekłym, 

sorpcji (na złożu węgla aktywowanego) i inne. Zadaniem w/w instalacji jest uzyskanie 

w odprowadzanej z górotworu wodzie stężeń sumy PCE i TCE na poziomie poniżej 10 

µg/L oraz stężeń pierwiastków śladowych: Fe, Mn, Cr, Al i Ni zgodnych z normatywem 

dla wód pitnych. Wydajność instalacji powinna zapewniać skuteczne funkcjonowanie 

systemu remediacyjnego tj. wynosić około 100 – 150 m3/h. 

d) Systemu odprowadzania oczyszczonych wód do środowiska w postaci podziemnego 

rurociągu oraz drenu zagłębionego do koło 1,5 – 2 m ppt., o łącznej długości 500 – 600 

m oraz średnicy około 300-500 mm, wykonanego na obszarze pomiędzy studniami 

przechwytującymi zanieczyszczenie a studniami ujęcia w Nowej Dębie. 

e) Zintegrowany system monitoringu skuteczności działań remediacyjnych, w postaci: 
a) 10-15 piezometrów z zamontowanym systemem automatycznych czujników 
poziomu zwierciadła wód podziemnych i wybranych parametrów fizykochemicznych, 
b) analogicznych czujników zamontowanych w węzłowych punktach instalacji 
przechwytywania zanieczyszczeń (studniach przechwytujących) oraz przesyłu i 
oczyszczania wód oraz ich odprowadzania do górotworu, c) laboratorium polowego, 
wykonującego wskaźnikowe oznaczenia wybranych parametrów fizykochemicznych 
wód podziemnych dla potrzeb prowadzenia skutecznej remediacji. 

2) Prowadzenie remediacji środowiska gruntowo – wodnego w ramach niniejszego 

projektu, przez okres 3 lat oraz w okresie jego trwałości 

3) Prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych oraz edukacyjnych, w tym 

zaprojektowanie i wykonanie interaktywnej, przyrodniczej ścieżki edukacyjnej, 

uwzględniającej zagadnienia zanieczyszczenia i remediacji środowiska gruntowo-

wodnego 
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Podmioty 

realizujące projekt 
Gmina Nowa Dęba 

Cele rewitalizacji  

i kierunki działań, 

które realizuje 

projekt 

Kierunek działań 4.2 Remediacja terenów zanieczyszczonych w rejonie ujęcie wód 

pitnych dla miasta i Gminy Nowa Dęba 

 

Prognozowane 

rezultaty wraz  

ze sposobem ich 

oceny  

i zmierzenia  

w odniesieniu do 

celów rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty: 

− Poprawa jakości środowiska,  

− Poprawa bezpieczeństwa związanego z zakażeniem wody, 

 

Wskaźniki produktu i rezultatu: 

1. Wielkość usuniętych zanieczyszczeń – 100 m3/h 

 

Sposób monitorowania rezultatów projektów w odniesieniu do celów rewitalizacji 

przedstawiony został w rozdziale 13. System realizacji programu rewitalizacji, 

monitoring i ewaluacja niniejszego dokumentu. 

Tabela 22 Projekt podstawowy nr 7 

Nazwa projektu 
Integracja społeczna na rzecz aktywizacji zawodowej na rewitalizowanych obszarach 

Gminy Nowa Dęba 

Lokalizacja  Obszar rewitalizacji Okres realizacji 2018–2019 

Szacowana 

wartość całego 

projektu 

100 000,00 Źródła finansowania 

środki UE (RPO WP na lata 

2014–2020, Oś 

priorytetowa VIII. 

Integracja społeczna,  

Działanie 8.2 Aktywna 

integracja osób 

zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem 

społecznym prowadzona 

przez ośrodki pomocy 

społecznej/ powiatowe 

centra pomocy rodzinie), 

budżet państwa, budżet 

gminy 

Zakres rzeczowy 

realizowanych 

zadań 

Projekt ma na celu aktywizację oraz integrację osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym (w tym osób niepełnosprawnych) w oparciu o ścieżkę 

reintegracji. Zakres stanowi odpowiedź na zidentyfikowane w pogłębionej diagnozie 

problemy mieszkańców w sferze społeczno-gospodarczej, w szczególności zjawiska 

długotrwałego bezrobocia i ubóstwa.  

Do udziału  w Projekcie zaproszone zostaną osoby spełniające łącznie następujące 

kryteria: 

− zamieszkują na terenie Gminy Nowa Dęba (preferencje dla osób zamieszkujących 

podobszary rewitalizacji), 
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− są w wieku aktywności zawodowej, 

− są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

− są bierne zawodowo/ubogie pracujące (nie posiadają statusu osoby bezrobotnej  

i na dzień przystąpienia do projektu nie mogą go nabyć). 

Projekt swoim zakresem obejmuje m.in.: 

1. Integrację społeczną – której celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie 

kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej  

(w tym m.in. specjalistyczne poradnictwo prawne i psychologiczne, wsparcie 

zindywidualizowane i grupowe nakierowane na nabycie lub podniesienie 

kompetencji życiowych i umiejętności społecznych) 

2. Kwestie zdrowotne – które mają na celu eliminację (lub złagodzenie) barier 

utrudniających włączenie do życia społecznego i zawodowego w lokalnej 

społeczności lub powodujących oddalenie lub wykluczenie z rynku pracy, w tym 

m.in. terapia uzależnień, terapia psychologiczna i psychoterapia. 

3. Kwestie zawodowe – których celem jest realizacja działań ukierunkowanych na 

świadczenie pomocy w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, 

nabycie kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności istotnych  

z punktu widzenia obecnego rynku pracy poprzez m.in. zajęcia reintegracji 

zawodowej, poradnictwo zawodowe czy pośrednictwo pracy. 

 

Przedmiotowy zakres projektu będzie uszczegółowiany na etapie prowadzenia 

naborów na uczestników projektu, gdyż jego realizacja opiera się  

o zindywidualizowane programy specjalistyczne, w oparciu o ścieżkę reintegracji 

umożliwiającą powrót do życia społeczno-gospodarczego, a także o indywidualne 

potrzeby każdego z uczestników.  

Do świadczenia usług związanych z projektem wykorzystana zostanie wsparta  

w działaniach rewitalizacyjnych infrastruktura (projekt podstawowy nr 1) – 

wszelkie zajęcia/ spotkania związane z projektem odbywać się będą w zaadaptowanych 

pomieszczeniach budynku przy ul. Kościuszki 110, które będzie przeznaczone na 

świetlicę). Ogół prac przyczyni się do wyprowadzenia ze stanu kryzysowego 

mieszkańców obszaru rewitalizacji, przyczyniając się do ich reintegracji oraz włączenia 

społecznego, a także aktywizacji zawodowej.  

Po końcowej dacie kwalifikowalności wydatków (tj. 31.12.2023 r.) zadanie w ramach 

powyższego działania będzie kontynuowane ze środków własnych oraz przy 

współudziale finansowym i kadrowym organizacji pozarządowych działających na rzecz 

aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców. Ponadto tabela 29 wskazuje 

alternatywne źródła finansowania, z których można otrzymać dodatkowe finansowanie. 

Aktualnie nie ma zaplanowanego naboru w ramach EFS RPO WP 2014–2020 Działanie 

8.2 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

prowadzona przez ośrodki pomocy społecznej/powiatowe centra pomocy rodzinie. W 

przypadku uruchomienia naboru, projekt będzie współfinansowany z ww. działania. 

 

Podmioty 

realizujące projekt 
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie 
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Cele rewitalizacji  

i kierunki działań, 

które realizuje 

projekt 

Kierunek działań 1.1. Włączenie społeczne i zawodowe mieszkańców obszaru 

dotkniętych ubóstwem 

Kierunek działań 1.2.Zmniejszenie poziomu bezrobocia na terenie gminy  

Prognozowane 

rezultaty wraz  

ze sposobem ich 

oceny  

i zmierzenia  

w odniesieniu do 

celów rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty: 

– wzrost dostępności i jakości usług publicznych dla mieszkańców obszaru 

rewitalizacji, 

− wzrost kompetencji społecznych mieszkańców, 

− wzrost integracji mieszkańców 

− wzrost przedsiębiorczości mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

− wzrost jakości życia mieszkańców. 

Wskaźniki produktu i rezultatu: 

1. Liczba usług społecznych zrealizowanych na rzecz osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym po opuszczeniu programu – 10 szt. 

2. Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym objętych usługami 

społecznymi lub zdrowotnymi w programie – 25 os. 

 

Sposób monitorowania rezultatów projektów w odniesieniu do celów rewitalizacji 

przedstawiony został w rozdziale 13. System realizacji programu rewitalizacji, 

monitoring i ewaluacja niniejszego dokumentu. 

 

Tabela 23 Projekt podstawowy nr 8 

Nazwa projektu 
Aktywizacja zawodowa mieszkańców rewitalizowanych obszarów Gminy Nowa 

Dęba 

Lokalizacja i 

szacunkowa 

powierzchnia 

Obszar rewitalizacji  Okres realizacji 2018–2019 

Szacowana 

wartość całego 

projektu 

1 000 000,00 Źródła finansowania 

środki UE (RPO WP  

na lata 2014–2020,  

Oś priorytetowa VII 

Regionalny rynek pracy, 

Działanie 7.1 Zwiększenie 

możliwości zatrudnienia 

osób bezrobotnych, 

biernych zawodowo oraz 

poszukujących pracy, 

budżet gminy 

Zakres rzeczowy 

realizowanych 

zadań 

Projekt ma na celu zwiększenie możliwości zatrudniania osób biernych zawodowo. W 

ramach realizacji przewiduje się: 

− pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe świadczone na rzecz uczestników 

projektu w celu określenia potrzeb i przygotowania ich do udziału w 

wybranym typie wsparcia (szkolenia, staż, zatrudnienie subsydiowane) 
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− indywidualne plany działania – przygotowanie lub modyfikacja w celu 

uwzględnienia wsparcia wynikającego z uczestnictwa w projekcie 

(bezkosztowo - w ramach działań ustawowych wobec bezrobotnych) 

− staże zawodowe dla min. 3 osób, 

− prace interwencyjne dla min. 3 osób, 

− wyposażenie stanowiska pracy poprzedzone 3 miesięcznym stażem – dla min. 

1 osoby. 

Prowadzone działania społeczne będą miały na celu zatrudnienie mieszkańców na 

zrewitalizowanych terenach poprzemysłowych.  

Działania związane z szkoleniem zawodowym będą realizowane w pomieszczeniu 

świetlicy, która powstania w ramach projektu podstawowego nr 1.  

Ponadto należy zauważyć, że bez realizacji zakresu związanego z zagospodarowaniem 

zdegradowanych terenów i uzbrojeniem terenów TOF w ramach projektu pn.: 

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych Tarnobrzega, Nowej 

Dęby, Baranowa Sandomierskiego, Grębowa i Gorzyc”, tj. bez rewitalizacji rzeczowej, 

nie będzie możliwe w perspektywie kilku lat zlokalizowanie nowych inwestycji na 

terenie gmin tworzących obszar funkcjonalny, a tym samym ożywienie gospodarcze 

regionu i tworzenie warunków do powstania nowych miejsc pracy. 

Podmioty 

realizujące projekt 
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu 

Cele rewitalizacji  

i kierunki działań, 

które realizuje 

projekt 

Kierunek działań 1.1. Włączenie społeczne i zawodowe mieszkańców obszaru 

dotkniętych ubóstwem 

Kierunek działań 1.2.Zmniejszenie poziomu bezrobocia na terenie gminy 

Kierunek działania 2.1. Stworzenie zachęt do podjęcia działalności gospodarczej 

Prognozowane 

rezultaty wraz  

ze sposobem ich 

oceny  

i zmierzenia  

w odniesieniu do 

celów rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty: 

− pobudzanie i zwiększanie przedsiębiorczości mieszkańców; 

− aktywizacja społeczna i zawodowa osób pozostających bez pracy; 

− zmniejszenie liczby bezrobotnych i korzystających z pomocy społecznej; 

− stworzenie atrakcyjnych warunków do inwestowania przez przedsiębiorstwa, 

rozwój gospodarczy obszaru rewitalizacji. 

 

Wskaźniki produktu i rezultatu: 

1. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu [os.] 

2. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny 

rachunek, po opuszczeniu programu [os.] 

 

Sposób monitorowania rezultatów projektów w odniesieniu do celów rewitalizacji 

przedstawiony został w rozdziale 13. System realizacji programu rewitalizacji, 

monitoring i ewaluacja niniejszego dokumentu. 
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Tabela 24 Projekt podstawowy nr 9 

Nazwa projektu Wsparcie przedsiębiorczości na rewitalizowanym obszarze Gminy Nowa Dęba 

Lokalizacja i 

szacunkowa 

powierzchnia 

Obszar rewitalizacji  Okres realizacji 2018–2019 

Szacowana 

wartość całego 

projektu 

1 000 000,00 Źródła finansowania 

środki UE (RPO WP  

na lata 2014–2020,  

Oś priorytetowa VII 

Regionalny rynek pracy, 

Działanie 7.3 Wsparcie 

rozwoju 

przedsiębiorczości), budżet 

gminy 

Zakres rzeczowy 

realizowanych 

zadań 

Przedmiotowy zakres projektu obejmuje pobudzenie przedsiębiorczości mieszkańców 

poprzez wsparcie bezzwrotne dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie 

działalności gospodarczej: 

1) zindywidualizowane wsparcie o charakterze doradczo-szkoleniowym dla osób 

zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej; 

2) przyznanie środków finansowych w formie min 6 bezzwrotnych dotacji na 

rozwój przedsiębiorczości; 

3) wsparcie finansowe w postaci wsparcia pomostowego wraz z wsparciem  

w postaci usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym 

(zarówno zindywidualizowanych i grupowych) oraz pomoc finansowa wypłacana 

miesięcznie przez okres od minimum 6 do maksymalnie 12 miesięcy od dnia 

uruchomienia działalności gospodarczej. 

 

Wsparciem objęte zostaną głównie osoby zamieszkujące obszar rewitalizacji, 

pozostające bez pracy i bierne zawodowo, w tym osoby będące właścicielami lub 

posiadaczami nieruchomości rolnych o powierzchni do 2 ha. 

Podjęta w ramach tego działania działalność gospodarcza będzie prowadzona w 

obiekcie który powstanie w ramach projektu podstawowego nr 1 

(pomieszczenie/przestrzeń do prowadzenia działalności gospodarczej). 

Podmioty 

realizujące projekt 
Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

Cele rewitalizacji  

i kierunki działań, 

które realizuje 

projekt 

Kierunek działań 1.1. Włączenie społeczne i zawodowe mieszkańców obszaru 

dotkniętych ubóstwem 

Kierunek działań 1.2.Zmniejszenie poziomu bezrobocia na terenie gminy 

Kierunek działania 2.1. Stworzenie zachęt do podjęcia działalności gospodarczej 

Prognozowane 

rezultaty wraz  

ze sposobem ich 

oceny  

i zmierzenia  

Prognozowane rezultaty: 

− pobudzanie i zwiększanie przedsiębiorczości mieszkańców; 

− aktywizacja społeczna i zawodowa osób pozostających bez pracy; 

− zmniejszenie liczby bezrobotnych i korzystających z pomocy społecznej; 
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w odniesieniu do 

celów rewitalizacji 

− poprawa jakości i rozszerzenie oferty usług publicznych o charakterze 

społecznym; 

− stworzenie atrakcyjnych warunków do inwestowania przez przedsiębiorstwa, 

rozwój gospodarczy obszaru rewitalizacji. 

 

 

 

Wskaźniki produktu i rezultatu: 

1. Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na 

podjęcie działalności gospodarczej w programie – min. 6. 

 

Sposób monitorowania rezultatów projektów w odniesieniu do celów rewitalizacji 

przedstawiony został w rozdziale 13. System realizacji programu rewitalizacji, 

monitoring i ewaluacja niniejszego dokumentu. 

 

Tabela 25 Projekt podstawowy nr 10 

Nazwa projektu Organizacja imprez sportowych i turystycznych dla mieszkańców  

Lokalizacja i 

szacunkowa 

powierzchnia 

Obszar rewitalizacji  Okres realizacji 2018–2023 

Szacowana 

wartość całego 

projektu 

500 000,00 Źródła finansowania 

Środki Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej (Program 

Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich na lata  

2014–2020, priorytet 2. 

Aktywne społeczeństwo), 

środki gminy, środki 

prywatne, środki 

organizacji pozarządowych  

i partnerów 

Zakres rzeczowy 

realizowanych 

zadań 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje szeroki wachlarz zajęć o charakterze edukacyjnym, 

kulturalnym, artystycznym, plastycznym, rozrywkowym na obszarze rewitalizacji i dla 

mieszkańców obszaru rewitalizacji (z możliwością korzystania również przez 

pozostałych mieszkańców gminy), dostosowanych do potrzeb różnych grup 

wiekowych, z wykorzystaniem międzysektorowej współpracy różnych podmiotów, 

wspartej przestrzeni i obiektów, w szczególności poprzez: 

1) Organizację różnych form aktywnego wypoczynku, rekreacji i sportowej 

rywalizacji – szczególnie w przestrzeniach i budynkach objętych rewitalizacją; 

2) Działania informacyjno-edukacyjne mające na celu wsparcie merytoryczne 

związane z podejmowaniem nowych, rozwijaniem istniejących i prowadzeniem 

działalności o charakterze społecznym i gospodarczym, opartych o dziedzictwo 

kulturowe, historyczne i naturalne tego obszaru. 
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3) Organizację zajęć, szkoleń, kursów i warsztatów (m.in. tanecznych, plastycznych, 

muzycznych, rycerskich, teatralnych i sportowych). 

4) Stworzenie forum współpracy podmiotów gospodarczych, organizacji 

pozarządowych, grup nieformalnych i sektora publicznego na rzecz Gminy Nowa 

Dęba (w tym obszaru rewitalizacji). 

5) Spotkania edukacyjne dotyczące tematyki zdrowia, procesu starzenia się, 

profilaktyki, chorób cywilizacyjnych oraz poradnictwa przedemerytalnego  

i emerytalnego. 

6) Organizację imprez i wydarzeń o charakterze kulturalnym i historycznym. 

7) Edukację oraz wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie 

ochrony oraz negatywnego wpływu działalności człowieka na jakość środowiska 

naturalnego. 

Projekt realizowany będzie na terenie obszaru rewitalizacji i dedykowany będzie 

głównie dla jego mieszkańców, jednak ze względu na charakter projektu (projekt 

„miękki”) oraz zapobieżenie wykluczenia społecznego, nie wyklucza się uczestnictwa 

innych mieszkańców gminy. Pierwszeństwo i preferencje w uczestnictwie  

w projekcie będą miały osoby zamieszkujące obszar rewitalizacji, a w drugiej 

kolejności osoby z pozostałych obszarów kryzysowych. Znaczna część przewidzianych 

w projekcie zajęć/warsztatów/imprez odbywać się będzie w objętym wsparciem 

budynku oraz jego otoczeniu (projekt podstawowy nr 1 świetlica oraz funkcjonalne 

zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku) 

Projekt jest wieloletni, tzn. planuje się go do corocznej realizacji od 2020 roku do 2023 

roku. Podana szacunkowa wartość projektu jest wartością realizacji projektu  

w całym tym okresie. 

Podmioty 

realizujące projekt 

Gmina Nowa Dęba, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, grupy 

nieformalne  

Cele rewitalizacji  

i kierunki działań, 

które realizuje 

projekt 

Kierunek działań 1.1. Włączenie społeczne i zawodowe mieszkańców obszaru 

dotkniętych ubóstwem 

Kierunek działań 1.2.Zmniejszenie poziomu bezrobocia na terenie gminy 

Kierunek działania 2.1. Stworzenie zachęt do podjęcia działalności gospodarczej 

Prognozowane 

rezultaty wraz  

ze sposobem ich 

oceny  

i zmierzenia  

w odniesieniu do 

celów rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty: 

− wzrost dostępności i jakości usług społecznych, kulturalnych, rekreacyjnych  

i edukacyjnych dla mieszkańców obszaru rewitalizacji, 

− wzrost kompetencji społecznych mieszkańców, 

− wzrost integracji mieszkańców, 

− wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców, 

− wzrost jakości życia mieszkańców. 

Wskaźniki produktu i rezultatu: 

1. Liczba zorganizowanych imprez/wydarzeń kulturalnych rocznie [szt.]. 

2. Ilość warsztatów/szkoleń/spotkań informacyjnych w ciągu roku [szt.]. 

3. Liczba osób, które wzięły udział w projekcie [os.]. 

 

Sposób monitorowania rezultatów projektów w odniesieniu do celów rewitalizacji 

przedstawiony został w rozdziale 13. System realizacji programu rewitalizacji, 

monitoring i ewaluacja niniejszego dokumentu. 
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Wszystkie powyżej wskazane i opisane projekty podstawowe ze względu  

na zidentyfikowane w pogłębionej diagnozie obszaru problemy oraz określone na ich 

podstawie potrzeby są kluczowe dla powodzenia procesu rewitalizacji oraz osiągnięcia 

założonych celów w dążeniu do wizji obszaru (planowanego efektu). Tylko kompleksowe 

działania odnoszące się do wszystkich sfer: społecznej, gospodarczej, przestrzenno-

funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej, spowodują osiągnięcie efektu synergii  

w oddziaływaniu na sytuację kryzysową dotyczącą degradacji technicznej przestrzeni oraz 

kumulacji wykluczenia społecznego, która wynika ze zmieniających się uwarunkowań na rynku 

pracy. Projekty podstawowe o charakterze inwestycyjnym zrealizowane zostaną  

na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. Jedynie projekty „miękkie” ściśle powiązane  

z planowanymi inwestycjami będą adresowane zarówno do mieszkańców obszaru 

rewitalizacji, jak również całej gminy. Dzięki takiemu podejściu rewitalizacja stanie się 

niezbędnym elementem rozwoju gminy.  

 Przedsięwzięcia  związane z    przebudową i remontem zdegradowanego budynku 

oraz modernizacją części wspólnych obiektu a także przeprowadzenie termomodernizacji 

budynku wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem przyległego otoczenia (projekt 

podstawowy nr 1), przyczynią się do uruchomienia innych działań w zakresie edukacji, 

aktywizacji społecznej i zawodowej, możliwości spędzania wolnego czasu oraz rozwoju i 

tworzenia działalności gospodarczej (projekty podstawowe nr:  7, 8, 9, 10). Realizacja 

poszczególnych elementów projektu przyczyni się do możliwości organizowanie cyklicznych 

wydarzeń  zwiększających tożsamość  lokalną (np. imprezy cykliczne, warsztaty), stworzenia 

miejsc służących reintegracji zawodowej mieszkańców, podnoszenia kompetencji oraz 

pomieszczeń, w których swoją działalność będą mogły prowadzić przedsiębiorstwa. 

Realizacja projektu rewitalizacyjnego w ramach działania 6.3 RPO WP jest ściśle 

powiązana z działaniami „miękkimi” finansowanymi z EFS, co przedstawia tabela 26. 

Stworzenie warunków technicznych w przestrzeni poprzez przebudowę oraz remont 

zdegradowanych budynków wielorodzinnych wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem 

przyległego otoczenia oraz zaadaptowanie pomieszczeń na świetlicę oraz służących 

prowadzeniu działalności gospodarczej w obiekcie, umożliwi podjęcie szeregu działań w celu 

rozwiązania zdiagnozowanych problemów, szczególnie w sferze społecznej i gospodarczej.  
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Projekty „miękkie” o charakterze społecznym, przewidziane są dla mieszkańców całej 

gminy, jednak w pierwszej kolejności możliwość uczestnictwa w projekcie będą miały osoby  

z obszaru rewitalizacji. Takie działania, przewidziane dla wszystkich mieszkańców Gminy Nowa 

Dęba, mają na celu włączanie osób zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją oraz 

wzmacnianie kapitału społecznego. Jest to istotne z punktu widzenia wyprowadzania obszaru 

rewitalizacji ze stanu kryzysu oraz zapobiegania przenoszenia problemów w inne miejsca. 

 Projekty „miękkie” wykorzystywać będą wsparte w działaniach rewitalizacyjnych 

przestrzenie oraz infrastrukturę. Jako preferencyjne kryterium uczestnictwa w projektach 

planowanych do realizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji jest zamieszkanie na tym 

terenie. Zakładane jest również uczestnictwo we wszelkich formach wsparcia przez 

mieszkańców spoza obszaru rewitalizacji, tak aby osiągnąć efekt planowanych działań 

rewitalizacyjnych. 

Szeroki zakres projektów polegających na aktywizacji i integracji różnych interesariuszy 

rewitalizacji spowoduje zwiększenie ich zaangażowania w sprawy lokalne oraz wzmocnienie 

więzi społecznych. Zarówno działania inwestycyjne jak i społeczne realizowane przez 

podmioty z sektorów: społecznego, gospodarczego oraz publicznego, współfinansowane  

z różnych źródeł zewnętrznych, przyczynią się do osiągnięcia wizji obszaru, która brzmi:  

Ożywienie prorozwojowego potencjału  obszaru rewitalizacji na terenie gminy  opartego o 

rewitalizację obszaru kryzysowego  ze szczególnym uwzględnieniem  obszarów 

poprzemysłowych. 

 

 

Tabela 26 Komplementarność projektów EFRR planowanych do finansowania w ramach działania 6.3  
RPO WP 2014–2020 (projekt podstawowy nr 1) i projektów EFS 

Projekt z EFRR planowany do finansowania  

w ramach działania 6.3 RPO WP 2014–2020 
Projekt(y) planowane do finansowania z EFS 

Tytuł projektu: Modernizacja obiektu wraz z 

zagospodarowaniem terenów przyległych i 

zależnych od zdegradowanych terenów 

poprzemysłowych Zakładów Metalowych Dezamet 

Tytuł projektu/projektów wraz z podaniem źródła 

finansowania (Program, Działanie) 

1. Integracja społeczna na rzecz aktywizacji zawodowej 

na rewitalizowanych obszarach Gminy Nowa Dęba – 

RPO WP na lata 2014–2020, Oś priorytetowa VIII. 

Integracja społeczna, Działanie 8.2 Aktywna integracja 

osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym prowadzona przez ośrodki pomocy 

społecznej/powiatowe centra pomocy rodzinie. 

Wskazanie miejsca realizacji na obszarze 

rewitalizowanym:  

Obszar rewitalizacji, Nowa Dęba, działki o 

numerach ewidencyjnych 35/3 oraz 161/4. 
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2. Aktywizacja zawodowa mieszkańców 

rewitalizowanych obszarów Gminy Nowa Dęba – RPO 

WP na lata 2014–2020, Oś priorytetowa VII. 

Regionalny Rynek pracy, Działanie 7.1 Zwiększenie 

możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych 

zawodowo oraz poszukujących pracy. 

3. Wsparcie przedsiębiorczości na rewitalizowanym 

obszarze Gminy Nowa Dęba – RPO WP na lata 

20142020, Oś priorytetowa VII, Regionalny rynek 

pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju 

przedsiębiorczości. 

 

Inny projekt komplementarne „miękkie” finansowane ze 

środków innych niż EFS: projekty podstawowy nr 10. 

Opis wpływu projektów na zdiagnozowaną sytuację kryzysową, w szczególności w sferze społecznej 
 

Działania w ramach projektu inwestycyjnego polegające na: przebudowie budynku poprzemysłowego wraz z 

funkcjonalnym zagospodarowaniem jego otoczenia, dotyczące remontu części wspólnych budynku 

wielorodzinnego wraz z jego adaptacją do do pełnienia nowych funkcji społecznych i gospodarczych, 

termomodernizacja budynku wraz z niezbędnymi instalacjami wspólnymi z przeznaczeniem pomieszczeń pod 

działalność gospodarczą i świetlicę – umożliwią zniwelowanie wielu problemów w sferach interwencji 

rewitalizacji. Z uwagi na brak lub ograniczoną dostępność infrastruktury społecznej, na obszarze nie ma 

wystarczającej bazy obiektów/budynków możliwych do wykorzystania do realizacji działań społecznych w 

ramach procesu rewitalizacji. W związku z tym konieczne jest stworzenie odpowiednich warunków technicznych 

do prowadzenia działań zaplanowanych w ramach EFS, z wykorzystaniem istniejących budynków. Realizacja 

przedmiotowego projektu przyczyni się do ograniczenia zjawiska wykluczenia społecznego, zwiększenia 

aktywności i integracji społecznej oraz budowania relacji międzyludzkich, a także wzrostu przedsiębiorczości 

mieszkańców. Działania dotyczące zapobieganiu wykluczeniu społecznemu poprzez wsparcie osób 

wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem (zaplanowane do realizacji w partnerstwie w ramach projektu z 

działania 8.2 RPO WP 2014–2020), a także wsparcie w kierunku zapewnienia dostępu do zatrudnienia osobom 

poszukującym pracy i nieaktywnym zawodowo (zaplanowane w ramach projektu z działania 7.1 RPO WP 2014–

2020) oraz ograniczenie problemów społecznych związanych ze zubożeniem społecznym i niską aktywnością 

gospodarczą na terenach zdegradowanych oraz wzrost aktywności gospodarczej na terenach zdegradowanych ( 

zaplanowane w ramach projektu z działania 7.3 RPO WP 2014–2020) przyczynia się do niwelowania 

następujących problemów, określonych na podstawie danych statystycznych analizowanych w pogłębionej 

diagnozie obszaru rewitalizacji oraz zidentyfikowanych problemów na obszarze rewitalizacji w Gminie Nowa 

Dęba: 

− niekorzystnych tendencji demograficznych – ludność w wieku poprodukcyjnym w stosunku do ludności w 

wieku produkcyjnym wg faktycznego miejsca zamieszkania, dla obszaru rewitalizacji 32,15%, dla gminy 

29,85%, dla województwa 27,90% – poprzez zapewnienie rodzinom, w tym dzieciom  

i młodzieży oraz osobom starszym, odpowiedniej dostępności do wysokiej jakości usług o charakterze 

społecznym, edukacyjnym, kulturalnym czy rekreacyjnym, sprzyjających aktywności i integracji (w tym 

„międzypokoleniowej”), zagospodarowaniu ich czasu wolnego w ramach prowadzenia świetlicy czy 

wsparcia specjalistycznego rodzin – działania te zostały zaplanowane w ramach projektu podstawowego nr 

7 oraz nr 10. 

− brak poczucia bezpieczeństwa, pogłębiające się zjawisko występowania patologii społecznych, wpływająca 

na wysoką liczbę przestępstw – liczba stwierdzonych przestępstw ogółem w przeliczeniu na 100 osób wg 

faktycznego miejsca zamieszkania, dla obszaru rewitalizacji 1,56, dla gminy 1,40, dla województwa 1,32 – 

poprzez organizację wszelkiego rodzaju spotkań, warsztatów dla osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, staże, zapewnienie kompleksowych działań w obszarach: społecznym, zawodowym i 

zdrowotnym dla mieszkańców najbardziej potrzebujących wsparcia, zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, wykorzystując różnego rodzaju narzędzia prowadzące do poprawy ich sytuacji 
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życiowej oraz wzmocnienia szans na zatrudnienie, które zaplanowane zostały w ramach projektu 

podstawowego nr 7, nr 8 oraz nr 9. 

− niedostatecznej przedsiębiorczości mieszkańców – niska liczba nowo zarejestrowanych podmiotów w 

rejestrze REGON – liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w 

przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania, dla obszaru rewitalizacji 0,3, dla gminy 0,4, 

dla województwa 0,7 – poprzez zaktywizowanie społeczne mieszkańców i ich integrację, a także podnoszenie 

ich kompetencji społeczno-zawodowych, zakładania działalności gospodarczych co prowadzić będzie do 

wzrostu przedsiębiorczości społeczności lokalnej, Zaplanowane ww. działania w ramach projektu 

podstawowego nr 8 będą wpływać pozytywnie na aktywność gospodarczą lokalnej społeczności oraz 

niwelować zjawisko wykluczenia społecznego. Ponadto przewidziano również wsparcie poprzez 

zapewnienie doradztwa w zakresie zakładania, rozwoju i prowadzenia działalności gospodarczych, wsparcia 

zatrudnienia i poradnictwa zawodowego oraz możliwości uzyskania środków na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej – w ramach projektu podstawowego nr 9. 

− niewystarczająca ilość bezpiecznych miejsc, służących integracji, brak więzi społecznych i poczucia 

tożsamości lokalnej, brak miejsca spędzania czasu wolnego, wysoka degradacja budynków na obszarach 

poprzemysłowych – liczba budynków mieszkalnych, zamieszkałych, wybudowanych przed rokiem 1989  w 

relacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych zamieszkałych, dla obszaru rewitalizacji 84,12%, dla 

gminy 76,90%, dla województwa 76,36% – poprzez tworzenie bezpiecznych miejsc służących integracji 

mieszkańców, termomodernizację i remont zdegradowanych budynków i organizowanie w nich zajęć 

służących integracji i aktywizacji mieszkańców, organizację czasu wolnego, poprzez zapewnienie 

różnorodnych form pracy z rodziną, a także pracę podwórkową w zakresie działań animacyjnych i 

socjoterapeutycznych (określonych w projekcie podstawowym nr 10), sprzyjających aktywności nie tylko 

dzieci i młodzieży, ale także ich otoczenia, dzięki czemu mieszkańcy angażować się będą również w inne 

projekty rewitalizacyjne. 

 

Realizacja i wdrożenie wszystkich działań w ramach ww. projektów stanowi odpowiedź na zdiagnozowaną 

sytuację kryzysową na wyznaczonym obszarze rewitalizacji w celu rozwiązania lub zahamowania negatywnych 

trendów i zjawisk. Zaplanowane przedsięwzięcia są odpowiedzią m.in. na: negatywne trendy demograficzne, , 

niedostateczną aktywność obywatelską mieszkańców, ich słabą integrację czy niedostateczną przedsiębiorczość 

mieszkańców, niskie poczucie bezpieczeństwa powodując zagrożenie marginalizacją i wykluczeniem społecznym 

lokalnej społeczności. Do realizacji zadań wykorzystanie zostanie poprzemysłowy budynek  

i jego otoczenie, które stanowi obecnie obiekt zdegradowany, obniżające poziom estetyki obszaru gminy oraz 

negatywnie wpływa na jej wizerunek. Kompleksowa realizacja projektu infrastrukturalnego i tzw. projektów 

„miękkich” spowoduje zwiększenie aktywności i włączenia społecznego i gospodarczego mieszkańców, wzrost 

integracji i zaangażowania mieszkańców w sprawy lokalne, zmniejszenie zależności od pomocy społecznej oraz 

zwiększenie przedsiębiorczości i dochodów mieszkańców. 

Uzasadnienie niezbędności projektów dla realizacji założonych celów programu rewitalizacji 
 

Realizacja niniejszych projektów jest kluczowa dla realizacji założonych następujących celów rewitalizacji: 

• Cel rewitalizacji 1. 1. Włączenie społeczne i zawodowe mieszkańców obszaru objętych ubóstwem 

• Cel rewitalizacji 1.2. Zmniejszenie poziomu bezrobocia na terenie gminy 

• Cel rewitalizacji 1.3. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców gminy 

Wykorzystanie wspartych w działaniach rewitalizacyjnych zdegradowanego obiektu poprzemysłowego oraz 

przestrzeni go otaczającej w celu stworzenia atrakcyjnych warunków technicznych i funkcjonalnych do wzrostu 

aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców oraz realizacji projektów mających na celu włączanie do 

życia społecznego osób wykluczonych i zagrożonych ubóstwem, a także wsparcie edukacji osób młodych.  

• Cel rewitalizacji 2.1. Stworzenie zachęt do podjęcia działalności gospodarczej 

• Cel rewitalizacji 3.2. Rewitalizacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych połączona z 

modernizacja przestrzeni publicznej na cele mieszkaniowe i rekreacyjne 

Zaplanowanie działań związanych z przeprowadzeniem prac remontowo-budowlanych i adaptacyjnych 

zdegradowanych terenów poprzemysłowych i obiektów w celu nadania im nowych funkcji (w szczególności 

społecznych i gospodarczych), pozwoli na stworzenie miejsca do prowadzenia działalności gospodarczych, 
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przyczyni się do wyprowadzeni obszaru z sytuacji kryzysowej. Niska liczba nowo rejestrowanych działalności 

gospodarczych może wynikać z braku miejsca do prowadzenia takiej działalności.  

Wsparta infrastruktura stanowi jedyny możliwy i niezbędny element szerszej koncepcji działań rewitalizacyjnych, 

ukierunkowany na stworzenie funkcjonalnych warunków do realizacji działań „miękkich”, w tym realizowanych 

w ramach EFS RPO WP 2014–2020. 

Opis komplementarności projektów 
 

Zawarta w Lokalnym Programie Rewitalizacji pogłębiona diagnoza wyznaczonego obszaru rewitalizacji 

wykazała sytuację kryzysową w postaci nawarstwienia się problemów społecznych i gospodarczych, ale również 

przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych i środowiskowych. W związku z tym zostały zaplanowane 

kompleksowe działania rewitalizacyjne m.in. w ramach projektu inwestycyjnego z działania 6.3 oraz 

komplementarnych projektów społecznych finansowanych z EFS w ramach RPO WP 2014–2020 oraz ze środków 

krajowych, które warunkują ostateczny sukces planowanego procesu rewitalizacji i osiągnięcie wizji obszaru 

rewitalizacji. 

Działania dotyczące aktywizacji społecznej i gospodarczej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym obejmujące: integrację społeczną, obszar zdrowotny i zawodowy (zaplanowane w ramach projektu  

z działania 8.2 RPO WP 2014–2020), doradztwa w zakresie ograniczenia problemów społecznych  związanych 

m.in. z wysokim bezrobociem, niską aktywnością gospodarczą i zubożeniem społeczeństwa (zaplanowane w 

ramach działania 7.1 RPO WP 2014–2020 projektu partnerskiego realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy 

w Tarnobrzegu) doradztwa w zakresie zakładania, rozwoju i prowadzenia działalności gospodarczych 

(zaplanowanych w ramach działania 7.3 RPO WP 2014–2020 projektu partnerskiego realizowanego przez 

Tarnobrzeską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. (TARR))dopełniają się tematycznie, ponieważ rozwiązują 

zdiagnozowane problemy społeczne i gospodarcze lokalnej społeczności zamieszkującej obszar rewitalizacji. 

Wdrożenie różnego rodzaju kompleksowych działań społecznych i inwestycyjnych ma na celu zapewnienie 

komplementarności problemowej i przeciwdziałania fragmentaryzacji działań (np. często błędnie określanej 

„rewitalizacji technicznej” czy „rewitalizacji społecznej”), koncentrując się na całościowym spojrzeniu na 

przyczyny kryzysu. 

Projekty „miękkie” zaplanowane w ramach działań rewitalizacyjnych pełnią wiodącą rolę w relacji do projektu 

inwestycyjnego, zaplanowanego do realizacji i wdrożenia z działania 6.3, ponieważ wsparcie wskazanej 

infrastruktury zostało przewidziane w zakresie niezbędnym do wdrożenia przedsięwzięć o charakterze 

społecznym, gospodarczym i rekreacyjnym, rozwiązując istotne problemy z punktu widzenia wyprowadzenia 

obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego.  

Uzasadnieniem wsparcia pracami budowlano-remontowymi oraz adaptacyjnymi części wspólnych budynku 

wielorodzinnego, jego termomodernizację oraz stworzenie w nim przestrzeni do prowadzenia działalności 

gospodarczej oraz prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej, wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem 

otoczenia zdegradowanych terenów poprzemysłowych, jest brak bezpieczniej i funkcjonalnej infrastruktury, 

niewystarczającą liczbę miejsc do prowadzenia działalności gospodarczej, wysoką liczbę zdegradowanych 

budynków poprzemysłowych, oraz brak miejsca na obszarze rewitalizacji, które by można było wykorzystać do 

prowadzenia działań „miękkich” w szczególności o charakterze społecznym, w ramach projektu podstawowego 

nr 7, nr 8 oraz nr 9 i nr 10. W przypadku braku przeprowadzenia ww. inwestycji, realizacja tych działań musiałaby 

się odbywać poza wyznaczonym obszarem rewitalizacji, więc nie byłyby one skoncentrowane przestrzennie. 

Wykonanie niezbędnych prac budowlanych umożliwi koncentrację ww. działań społecznych na obszarze 

rewitalizacji oraz wdrożenie projektów skierowanych do mieszkańców tego obszaru. Takie podejście spowoduje, 

że projekty te będą oddziaływać na cały obszar objęty kryzysem, a nie punktowo, w pojedynczych miejscach na 

terenie całej gminy, gdzie np. dostępna jest niezbędna infrastruktura do prowadzenia tego rodzaju działań. Celem 

zapewnienia komplementarności przestrzennej interwencji jest także to, aby zaplanowane działania nie 

skutkowały przenoszeniem tych problemów na inne obszary gminy. 

 

Zaplanowane do realizacji projekty społeczno-gospodarcze – projekty podstawowe nr 7, nr 8 oraz nr 9 w latach 

2020–2024 – umożliwią również komplementarność w wymiarze czasowym z projektem podstawowym nr 1 z 

działania 6.3, który będzie realizowany w latach 2018–2020. Pozwoli to na maksymalizację efektywności 

wykorzystania wspartej infrastruktury w ramach ww. projektu. Świetlicę będzie prowadził MGOPS, a ponadto 
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swoje projekty realizował w tym miejscu  TARR oraz PUP w Tarnobrzegu. Gmina Nowa Dęba również 

wykorzystywała poddany działaniom rewitalizacyjnym obiekt i przestrzeń wokół niego do realizacji innych 

projektów społecznych, finansowanych z innych źródeł lub środków własnych ( również tych, na które nie uda 

się pozyskać dofinansowania z RPO WP 2014–2020 z uwagi na ograniczoną dostępność środków finansowych – 

w przypadku braku pozyskania środków na realizację przedsięwzięć, Gmina Nowa Dęba wykona je w ramach 

środków własnych). Taka koncepcja przyczyni się do zbilansowania finansowania projektów oraz wskazuje na 

efektywne i skuteczne zarządzanie powstałą infrastrukturą po zakończeniu realizacji projektów „miękkich” 

finansowanych z perspektywy finansowej UE na lata 2014–2020. Po końcowej dacie kwalifikowalności 

wydatków (tj. 31.12.2023 r.) zadania z EFS w ramach RPO WP 2014–2020 będą kontynuowane ze środków 

własnych oraz przy współudziale finansowym i kadrowym organizacji pozarządowych działających na rzecz 

aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców. 
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9.2. Projekty uzupełniające  

Projekty uzupełniające dopełniają prowadzoną politykę rewitalizacji. Niwelując problemy o charakterze społecznym, gospodarczym, przestrzenno-

funkcjonalnym i środowiskowym stanowią ważny czynnik prowadzonej odnowy gminy Nowa Dęba.   

Tabela 27. Projekty uzupełniające. 

Lp. 
Tytuł projektu i zakres 

projektu 
Termin realizacji 

Typ projektu, 
S-społeczny 

PF – 
przestrzenno-
funkcjonalny 

Szacunkowa 
kwota 

Lokalizacja na obszarze 
rewitalizacji 

Nazwa 
wnioskodawcy  

i podmiotu 
realizującego 

Powiązanie z 
celami 

rewitalizacji 

Sposób ich oceny i 
zmierzenia w 

odniesieniu do 
celów rewitalizacji 

1 

Zagospodarowanie terenu 

po „starej kotłowni" na cele 

mieszkaniowe w centrum 

miasta Nowa Dęba 

Projekt zakłada budowę 

budynku wielorodzinnego. 

2017-2023 PF,S 4 000 000,00 

Działki i powierzchnie: 

224/1 – 0,0117; 223/3 – 

0,1172; 223/5 – 0,0041 ; 

223/6 – 0,0005; 223/7 – 

0,0362; 223/8 – 0,0981; 

223/9 – 0,0060 

Suma: 0,2738 ha 

Gmina Nowa 

Dęba 
3.2. 

Liczba 
zaadaptowanych 
zdegradowanych 
obiektów [szt.] 

2 

Zwiększenie bezpieczeństwa 

mieszkańców obszaru 

rewitalizacji 

Projekt zakłada rozbudowę 

systemu monitoringu o 

zasięgu gminnym, który 

poprawi bezpieczeństwo 

wśród społeczeństwa. 

2017-2018 PF 1 900 000,00 Cały obszar rewitalizacji 
Gmina Nowa 

Dęba 
1.3. 

Liczba popełnionych 
przestępstw, Liczba 

popełnionych 
wykroczeń  

3 

Zmniejszenie oddziaływania 

na środowisko w ESV 

Wisłosan 

Projekt obejmuje: 

2017-2018 PF 400 000,00 Działka 161/21 – 4,1185 ha 

ESV WISLOSAN 
Sp. z o.o. , ul. 

Szypowskiego 1, 
39-460 Nowa 

Dęba 

4.1. 

Zakres 
zrealizowanej 
inwestycji na 

podstawie audytu 
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 - modernizację układu 

odżużlania – zamiana metody 

„mokrej” na „suchą”, 

- zakup i montaż filtrów 

workowych w ciągu 

spalinowym kotła. 

4 

Zagospodarowanie terenów 

poprzemysłowych Zakładów 

„Dezamet” 

- Remont kapitalny dróg wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą 
tj. budowa chodników, 
parkingów i infrastruktury 
teletechnicznej w obrębie 
TSSE Nowa Dęba. 
- Modernizacja oświetlenia 
ulicznego 
- Modernizacja sieci 
wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej, w tym: 
▪ sieć wodociągowa od fi 

63 do 315 i przebudowa 
wieży ciśnień, 

▪ sieć kanalizacyjna od fi 
100 do 500 . 

2016-2018 PF 6 000 000,00 

Nowa Dęba 
 
Działki        ha 
161/12 - 9,3839 
161/29 - 0,2606 
161/28  - 0,6702 
161/27   - 0,2417 
161/31  - 0,6339 
161/95 - 0,7374 
161/93   - 0,6478 
161/94   - 0,3191 
161/65   - 0,4668 
161/92   - 0,0715 
161/91   - 0,5432 
161/66    - 0,0090 
161/46    - 0,2506 
161/68   - 0,2232 
161/125 – 0,0432 
161/127 – 0,9327 
161/128 - 0,3929 
161/126 - 0,0388 
161/107 – 0,2210 
161/71   - 0,7082 
161/72   - 1,4496 
161/105 – 0,2371 
161/10  - 0,6573 
161/113 – 0,9632 
161/112 – 0,0401 
161/42    - 1,5675 
161/130 – 1,2670 
161/131 – 0,0509 
161/132 – 1,2611 
161/133 – 0,4720 

Przedsiębiorstw
o Gospodarki 
Komunalnej i 

Mieszkaniowej 
Sp. z o.o. w 

Nowej Dębie 

4.1 
4.2 

Długość 
wybudowanej 

kanalizacji 
sanitarnej [km] 
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161/141 – 0,5448 
161/76   - 0,0437 
161/13   - 0,7681 
161/104 – 0,8187 
161/44   - 1,1981 
161/53   - 0,8422 
161/122 – 1,6948 
161/121 – 0,1238 
161/54    - 1,2794 
161/87   - 0,4639 
161/118 – 1,6223 
161/120 – 0,2996 
161/55    - 0,2103 
161/47   - 0,5511 
161/40    - 6,6744 
161/23  - 1,3677 
161/103 – 1,8205 
161/82   - 0,8000 
161/81   - 0,8175 
161/74    - 1,0514 
161/115 – 0,0917 
161/19  - 0,2398 
161/96   - 0,1295 
161/62   - 1,0001 
161/80  - 0,0896 
161/99    - 0,0482 
Suma powierzchni:  
49,3527 ha 
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10. Mechanizmy zapewnienia komplementarności między 

poszczególnymi projektami rewitalizacyjnymi 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 program 

rewitalizacji charakteryzuje się komplementarnością w kilku płaszczyznach: 

Komplementarność przestrzenna  

Komplementarność przestrzenna projektów rewitalizacyjnych oznacza, że przy ich wyznaczaniu wzięto 

pod uwagę miejsce planowanej realizacji – czy jest ono zlokalizowane w granicach obszaru rewitalizacji, 

a także czy jego realizacja wzmocni oddziaływanie innych działań, zapewniając kompleksowe 

wzmocnienie realizacji danego celu na całym obszarze wskazanym do rewitalizacji. 

Projekty zawarte w dokumencie realizowane będą na wyznaczonym obszarze rewitalizacji, natomiast 

zasięg ich oddziaływania będzie większy i obejmie teren całej gminy, ponieważ z efektów 

zaplanowanych działań korzystać będą wszyscy interesariusze rewitalizacji.  

Kluczem do definiowania działań i projektów było to, aby się wzajemnie dopełniały i aby ich rozkład 

przestrzenny nie pomijał żadnego obszaru zdegradowanego, co mogłoby powodować pogłębianie się 

sytuacji kryzysowej. 

Zaplanowane „miękkie” przedsięwzięcia rewitalizacyjne ze względu na społeczny charakter działań 

dedykowane będą również częściowo mieszkańców całej gminy, ponieważ tylko poprzez większą skalę 

oddziaływania można uzyskać założone efekty w postaci rozwiązania zidentyfikowanych problemów. 

Wzajemne dopełnianie się projektów podstawowych i przedsięwzięć uzupełniających oraz 

zaangażowanie lokalnej społeczności pozwoli na osiągnięcie efektu rewitalizacji na całym obszarze. 

Zindywidualizowane działania rewitalizacyjne wdrażane na obszarze rewitalizacji wzajemnie będą się 

dopełniać przestrzennie, dzięki czemu efekty ich realizacji nie będą widoczne punktowo w 

pojedynczych miejscach, a na całym obszarze objętym kryzysem. Projekty i/lub przedsięwzięcia 

podstawowe zostały zaprogramowane w taki sposób, aby odpowiadały na problemy mieszkańców 

obszaru, a przede wszystkim nie skutkowały przenoszeniem problemów w inne miejsce. W tym celu 

zawarto zarówno przedsięwzięcia inwestycyjne jak i społeczne, które zapobiegną prowadzeniu do 

niepożądanych efektów społecznych, takich jak segregacja społeczna i wykluczenie. Dostępność do 

powstałej infrastruktury oraz działań społecznych i kulturalnych dla wszystkich użytkowników 

zamieszkujących dany teren spowoduje, że z pozytywnych efektów rewitalizacji prowadzących do 

rozwoju usług i funkcji społecznych korzystać będą wszyscy mieszkańcy, bez względu na sytuację 
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materialną. Taka sytuacja przyczyni się do wzrostu aktywności społecznej i integracji społeczności 

lokalnej obszaru rewitalizacji. Z drugiej strony komplementarność w wymiarze przestrzennym skutkuje 

ciągłą analizą następstw decyzji przestrzennych w skali całej gminy i jej otoczenia. 

Komplementarność problemowa 

Celem wszystkich przedsięwzięć rewitalizacyjnych jest przede wszystkim poprawa jakości życia. 

Ponadto bardzo wiele zdefiniowanych projektów ma charakter przekrojowy – realizuje więcej niż jeden 

cel i dotyka szeregu aspektów (społecznych, przestrzennych, środowiskowych, technicznych) – co 

ukazano w liście projektów podstawowych i uzupełniających w punkcie „obszar wsparcia”. 

Wśród projektów rewitalizacyjnych największą liczbę stanowią te, dla których kluczową rolą jest 

zagospodarowanie terenów poprzemysłowych. Ściśle powiązane są z nimi projekty społeczne, wśród 

których zaplanowano aktywizację zawodową i zmniejszenie poziomu bezrobocia.  

Komplementarność proceduralno – instytucjonalna 

Komplementarność proceduralno-instytucjonalna oznacza konieczność takiego zaprojektowania 

systemu zarządzania programem rewitalizacji, który pozwoli na efektywne współdziałanie na jego rzecz 

różnych instytucji oraz wzajemne uzupełnianie się i spójność procedur. 

Zakres projektów rewitalizacyjnych określonych w ramach LPR wykazuje daleko idącą spójność  

z celami i działaniami określonymi w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, zapewniając 

tym samym realizację założeń tego dokumentu, poprzez dostosowanie ujętych w nim działań do 

specyfiki obszaru objętego rewitalizacją. 

Koordynacją działań ujętych w Lokalnym programie rewitalizacji Gminy Nowa Dęba na lata 2016-2023 

będzie zajmować się Referat Rozwoju Lokalnego i Środków Pomocowych Urzędu Miasta i Gminy Nowa 

Dęba.   

Komplementarność międzyokresowa 

Zaplanowanie sposobu wspierania procesów rewitalizacji w ramach polityki spójności 2014-2020 jest 

dokonywane na podstawie analizy i oceny oraz sformułowanych wniosków na temat dotychczasowego 

sposobu wspierania procesów rewitalizacji, jego skuteczności, osiągnięć i problemów wdrażania 

projektów. 

Gmina Nowa Dęba w latach wcześniejszych realizowała projekty, które pozytywnie wpływały na 

obszary rewitalizacji. Wykaz zrealizowanych inwestycji na obszarach zdegradowanych w latach 2007 – 

2013 przedstawiono w poniższej tabeli.  
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Tabela 28. Inwestycje zrealizowane w latach 2007 – 2013 na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. 

Lp
. 

Nazwa zadania 
Wartość 
projektu 

Kwota 
dofinansow

ania 
Nazwa programu Miejsce realizacji 

1 
Termomodernizacja obiektów 

użyteczności publicznej w Nowej 
Dębie 

3 636 
065,17 

1 230 490,69 

Regionalny Program 
Operacyjny 

Województwa 
Podkarpackiego na 

lata 2007 - 2013 

Nowa Dęba 

2 

Budowa drogi gminnej klasy L 
łączącej DK nr 9 z Tarnobrzeska 
Specjalną Strefą Ekonomiczną 

podstrefa Tarnobrzeg rejon 
inwestycyjny Machów 

4 440 
205,77 

1 471 010,60 

Regionalny Program 
Operacyjny 

Województwa 
Podkarpackiego na 

lata 2007 - 2013 

Chmielów 

3 

Przebudowa Samorządowego 
Ośrodka Kultury w Nowej Dębie 
wraz  termomodernizacją filii w 

Cyganach 

6 265 
498,59 

2 021 935,03 

Regionalny Program 
Operacyjny 

Województwa 
Podkarpackiego na 

lata 2007 - 2013 

Nowa Dęba 

4 
Poprawa funkcjonalności i 

wizerunku miasta Nowa Dęba 
8 473 227,9

5 
5 672 056,09 

Regionalny Program 
Operacyjny 

Województwa 
Podkarpackiego na 

lata 2007 - 2013 

Nowa Dęba 

5 

Termomodernizacja budynku 
Wiejskiego Centrum Kultury w 

Chmielowie wraz z malowaniem 
dachu 

160 995,51 61 640,00 
Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 
na lana 2007-2013 

Chmielów 

6 

Zagospodarowanie centralnego 
terenu wsi Chmielów poprzez 

budowę parkingu 
zlokalizowanego na działkach o 

nr ewid.. 2405, 2409 

97 678,09 64 127,00 
Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 
na lana 2007-2013 

Chmielów 

7 
Utworzenie Wiejskiego Centrum 

Kultury w Chmielowie 
793 098,05 358 000,00 

Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 
na lana 2007-2013 

Chmielów 

8 

Przebudowa Samorządowego 
Ośrodka Kultury w Nowej Dębie 
wraz  termomodernizacją filii w 

Cyganach 

5514541 2 007 135,07 

Regionalny Program 
Operacyjny 

Województwa 
Podkarpackiego na 

lata 2007 - 2013 

Nowa Dęba 

9 
Zagospodarowanie oraz 

przebudowa terenu zalewu w 
Nowej Dębie 

1 843 
770,00 

1 163 178,74 PO Ryby Nowa Dęba 

10 
Zagospodarowanie terenu przy 

Wiejskim Centrum Kultury w 
Chmielowie 

223604,53 147 385,00 
Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 
na lana 2007-2013 

Chmielów 
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11 
Budowa placu zabaw nad 
Zalewem w Nowej Dębie 

171 896,02 89 092,44 PO Ryby Nowa Dęba 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba. 

 

Komplementarność źródeł finansowania 

Komplementarność źródeł finansowania projektów rewitalizacyjnych, znajdujących się zarówno na 

liście projektów podstawowych jak i określonych jako projekty uzupełniające, będzie polegać na 

umiejętnym łączeniu własnych środków budżetowych ze wsparciem dostępnym w ramach środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu 

Spójności, z wykluczeniem ryzyka podwójnego dofinansowania. 

W ramach realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dopuszcza się także możliwość wsparcia procesu 

rewitalizacji środkami prywatnymi, szczególnie w zakresie realizacji projektów uzupełniających. 

 

11. Indykatywne ramy finansowe projektów 

rewitalizacyjnych 

W rozdziale przedstawiono potencjalne źródła finansowania Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy 

Nowa Dęba oraz indykatywne ramy finansowe projektów głównych rewitalizacji.  

Podstawowym źródłem finansowania działań określonych w Lokalnym Programie Rewitalizacji będą 

środki własne pochodzące z budżetu Miasta i Gminy Nowa Dęba w połączeniu z innymi środkami 

zewnętrznymi. Pełna realizacja LPR wymaga jednak zaangażowania wysokich środków finansowych, 

często przewyższających możliwości Gminy co wiąże się z koniecznością aktywnego stosowania 

różnych wariantów montażu finansowego, przy udziale: środków własnych, celowych środków 

publicznych, instrumentów zwrotnych, a także Funduszy Europejskich. 

Podstawowe źródła pozyskiwania środków zewnętrznych obejmują:  

✓ środki Unii Europejskiej – m. in. fundusze strukturalne i inwestycyjne: Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności, Instrument Łącząc 

Europę, Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,  
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✓ środki budżetu państwa – przewidziane na współfinansowanie projektów, jak i jako niezależne 

źródło finansowania,  

✓ środki budżetów samorządów – wojewódzkich, powiatowych – na współfinansowanie 

projektów lub jako niezależne źródło finansowania,  

✓ inne środki publiczne – np. fundusze celowe z NFOŚiGW / WFOŚiGW, PFRON  

✓ środki prywatne – np. środki wspólnot mieszkaniowych,  

✓ kredyty, pożyczki, obligacje komunalne i inne narzędzia i instrumenty finansowe kierowane do 

JST, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. 

Ważnym, zewnętrznym źródłem finansowania większości ujętych w LPR działań rewitalizacyjnych 

będzie Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w ramach 

którego wskazano działania służące wsparciu rewitalizacji, na których sfinansowanie wyodrębniono 

odrębną pulę alokacji i zastosowano zróżnicowane mechanizmy preferencji. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

RPO WP jest najważniejszym źródłem pozyskiwania funduszy na zadania zawarte w LPR. Poniżej 

wypisano najważniejsze osie priorytetowe i ich działania, w które mogą wpisać się zadania rewitalizacji. 

Oś Priorytetowa VI. Spójność przestrzenna i społeczna 

6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej 

6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej 

6.4 Infrastruktura edukacyjna 

Oś Priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy 

7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe 

7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP 

7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości 

7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie 

Oś Priorytetowa VIII. Integracja społeczna 

8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

8.2 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez 

ośrodki pomocy społecznej/powiatowe centra pomocy społecznej 

8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych 

8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej 

8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie 

8.7 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
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8.8 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych 

8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej 

Oś Priorytetowa IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie 

9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej 

9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego 

9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych 

9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego 

9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych 

Oś Priorytetowa X. Pomoc techniczna 

10.1 Pomoc Techniczna 

 

11.1.  Plan finansowy LPR 

W tabeli poniżej przedstawione zostały szacowane wartości projektów ujętych na liście projektów 

podstawowych i uzupełniających, a także potencjalne źródła ich finansowania. Z uwagi na brak 

szczegółowych informacji dotyczących projektów niemożliwe jest precyzyjne określenie wkładu 

własnego jak i źródła oraz poziomu dofinansowania zewnętrznego, stąd w tabeli pojawiają się jedynie 

szacowane wartości ogólne projektów. Ostateczne kwoty kosztów całkowitych i kosztów 

kwalifikowalnych zostaną dookreślone we wnioskach aplikacyjnych na etapie naboru wniosków  

o dofinansowanie w ramach poszczególnych działań, funduszy lub programów, do których dany projekt 

zostanie skierowany.
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Tabela 29. Propozycja finansowania projektów głównych rewitalizacji. 

Lp. Nazwa Projektu Termin realizacji Szacunkowa wartość 
Wkład 

finansowy 
własny 

Źródła finansowania (środki unijne oraz inne 
źródła finansowania w przypadku nie 

otrzymania dotacji z Funduszy Europejskich) 

Projekt 1 

Modernizacja obiektu wraz z zagospodarowaniem 
terenów przyległych i zależnych od 

zdegradowanych terenów poprzemysłowych 
Zakładów Metalowych Dezamet 

 

2018-2020 5 300 000,00 150 000,00 

1. RPO WP 2014-2020 
Oś VI: spójność przestrzenna i społeczna 
Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni 

regionalnej 
Inne możliwości finansowania: 

2. Partnerstwo publiczno - prywatne 
3. Budżet Gminy Nowa Dęba 

Projekt 2 
Dostosowanie obiektu „Willi Szypowskiego” na 

potrzeby użyteczności publicznej 
2017-2023 1 000 000,00 150 000,00 

1. Środki UE 
2. Partnerstwo publiczno - prywatne 

3. Budżet Gminy Nowa Dęba 

Projekt 3 

Aktywizacja społeczna mieszkańców poprzez 
rozwój oferty czasu wolnego – budowa zaplecza 

sportowo-rekreacyjnego wraz z rozwojem 
nowych funkcji z zagospodarowaniem przyległego 

otoczenia 

2017-2023 4 000 000,00 200 000,00 

1. Środki krajowe – Ministerstwo Sportu 
Inne możliwości finansowania: 

2. Partnerstwo publiczno - prywatne 
3. Budżet Gminy Nowa Dęba 

Projekt 4 
Zagospodarowanie terenów nad zalewem w 

Nowej Dębie 
2018-2020 2 300 000,00 345 000,00 

1. Środki UE (PO RYBY) 
2. Fundusze Norweskie 

Inne możliwości finansowania: 
2. Partnerstwo publiczno - prywatne 

3. Budżet Gminy Nowa Dęba 

Projekt 5 

Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych w 
miejscowości Chmielów 

 

2017-2023 5 500 000,00 500 000,00 

1. RPO WP 2014–2020 Oś IV: ochrona środowiska 
naturalnego i dziedzictwa kulturowego 
3. POIIŚ OśII : ochrona środowiska w tyma 

adaptacja do zmian klimatu, 2.3 
Gospodarka wodno-ściekowa w 

aglomeracjach 
Inne możliwości finansowania: 

2. Partnerstwo publiczno - prywatne 
3. Budżet Gminy Nowa Dęba 
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Projekt 6 

Remediacja terenów zanieczyszczonych w rejonie 
ujęcia wód pitnych dla miasta i gminy Nowa 

Dęba, w celu likwidacji zagrożeń zdrowotnych i 
środowiskowych związanych z występowaniem w 

środowisku gruntowo-wodnym chlorowanych 
związków organizcnych 

2018-2023 20 000 000,00 5000 000,00 
1. POiŚ 

Inne możliwości finansowania: 
2. Partnerstwo publiczno - prywatne 

Projekt 7 

Integracja społeczna na rzecz aktywizacji 
zawodowej na rewitalizowanych obszarach gminy 

Nowa Dęba 

2018-2029 100 000,00 15 000,00 

 
1.RPO WP Oś VIII Integracja społeczna 
Działanie 8.2 Aktywna integracja osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym prowadzona przez ośrodki pomocy 
społecznej/powiatowe centra omocy rodzinie 

Inne źródła finansowania: 
2.. Budżet Gminy Nowa Dęba 

Projekt 8 

Aktywizacja zawodowa mieszkańców 
rewitalizowanych obszarów Gminy Nowa Dęba 

 

2018-2019 100 000,00 15 000,00 

1. RPO WP Oś VII. Regionalny rynek pracy 
Działanie 7.1 Zwiększenie możliwości zatrudnienia 

osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz 
poszukujących pracy 

Inne źródła finansowania: 
3. Budżet Gminy Nowa Dęba 

Projekt 9 
Wsparcie przedsiębiorczości na rewitalizowanym 

obszarze Gminy Nowa Dęba 
2018-2023 100 000,00 15 000,00 

1. RPO WP Oś VII. Regionalny rynek pracy 
Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości 

Inne źródła finansowania: 
2. Środki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej (Program Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich na lata 2014-2020, priorytet 2. 

Aktywne społeczeństwo 
3. Budżet Gminy Nowa Dęba 

Projekt 10 
Organizacja imprez sportowych i turystycznych 

dla mieszkańców 
2018-2023 500 000,00 30 000,00 

1. Środki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej (Program Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich na lata 2014-2020, priorytet 2. 
Aktywne społeczeństwo 

2.. Budżet Gminy Nowa Dęba 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Tabela 30. Propozycja finansowania projektów uzupełniających rewitalizacji. 
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Lp. 
Nazwa 

Projektu/podprojektu 
Opis projektu Szacunkowa wartość Źródła finansowania 

1 

Zagospodarowanie terenu 
po „starej kotłowni" na 

cele mieszkaniowe w 
centrum miasta Nowa 

Dęba 

Projekt zakłada budowę budynku wielorodzinnego w 
ramach społecznego budownictwa czynszowego. 

4 000 000,00 
1. Budżet Gminy Nowa Dęba 
2. Fundacje krajowe i zagraniczne  
 

2 

Zwiększenie 

bezpieczeństwa 

mieszkańców obszaru 

rewitalizacji 

 

Projekt zakłada budowę systemu monitoringu o zasięgu 
gminnym, który poprawi bezpieczeństwo wśród 
społeczeństwa 

1 900 000,00 
1.Budżet Gminy Nowa Dęba 
2. Fundacje krajowe i zagraniczne  
 

3 

Zmniejszenie 

oddziaływania na 

środowisko w ESV 

Wisłosan 

 

Projekt obejmuje: 

 - modernizację układu odżużlania – zamiana metody 

„mokrej” na „suchą”, 

- zakup i montaż filtrów workowych w ciągu spalinowym 
kotła. 

400 000,00 
1.Budżet Gminy Nowa Dęba 
2.NFOŚiGW 
3.WFOŚiGW 

4 

Zagospodarowanie 

terenów poprzemysłowych 

„Dezamet” 

- Remont kapitalny dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 
budowa chodników, parkingów i infrastruktury teletechnicznej w 
obrębie TSSE Nowa Dęba na dł. 4,58 km 
- Modernizacja oświetlenia ulicznego 
- Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, w tym: 
▪ sieć wodociągowa od fi 63 do 315 i przebudowa wieży 

ciśnień ok 6,830 km, 
▪ sieć kanalizacyjna od fi 100 do 500 - ok. 10 km. 

 

6 000 000,00 

1. RPO WP 2014-2020 
Oś IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa 
kulturowego 
Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa 
Poddziałanie 4.3.1 gospodarka ściekowa 
2. RPO WP 2014-2020 
Oś IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa 
kulturowego 
Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa 
Poddziałanie 4.3.2 zapotrzebowanie na wodę 
3. NFOŚiGW  
Program 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach 
4. NFOŚiGW  
LEME 
5. EBI 
6. BGK 
7. Partnerstwo-Publiczno-Prywatne (PPP): projekt hybrydowy: 
dotacja z funduszy określonych w pozycjach 1-4 połączona z 
kapitałem prywatnym 
8. Budżet Gminy Nowa Dęba 

Źródło: Opracowanie własne 
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Dla podniesienia efektywności rewitalizacji konieczne jest silne i trwałe partnerstwo między różnymi podmiotami zaangażowanymi w prowadzenie procesu 

rewitalizacji, a szczególnie we wdrażanie i ocenę efektów programu rewitalizacji. Formalnie funkcje te będzie pełnić Zespół ds. Rewitalizacji, który po 

uchwaleniu dokumentu przejmie funkcje na etapie wdrażania. 

Konsultacje będą organizowane w formie pisemnej oraz w formie spotkań otwartych i indywidualnych z instytucjami szczególnie zainteresowanymi wybranymi 

projektami.
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12. Mechanizmy włączenia mieszkańców, przedsiębiorców 

 i innych podmiotów i grup aktywnych na terenie gminy 

w proces rewitalizacji 

Partycypacja społeczna i działania aktywizacyjne zostały wpisane w proces rewitalizacji 

wyznaczonego obszaru rewitalizacji na terenie gminy Nowa Dęba jako fundament działań na 

wszystkich jego etapach, tj. przygotowanie (w tym diagnozowanie, programowanie), wdrażanie (w 

tym finansowanie), monitorowanie i ewaluacja. Takie podejście ma na celu podniesienie skuteczności 

i trwałości projektów rewitalizacyjnych oraz gotowości i świadomości mieszkańców o partycypacyjnym 

współdecydowaniu o obszarze objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji. Ponadto realizuje zasadę 

partnerstwa wynikającą z art. 5 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013, polegającą na łączeniu szerokiego grona partnerów (w szczególności lokalnych 

społeczności i przedsiębiorców, a także ekspertów) w procesy programowania  

i realizacji projektów rewitalizacyjnych w ramach programów operacyjnych oraz konsekwentnego, 

otwartego i trwałego dialogu, także z tymi podmiotami i grupami, których rezultaty rewitalizacji mają 

dotyczyć. Opiera się ona na założeniu, że opinia środowiska lokalnego jest najważniejszym elementem 

tworzenia dokumentu, który ma stanowić narzędzie do projektowania konkretnych zadań, 

podejmowanych w celu rozwiązywania problemów i eliminacji negatywnych zjawisk oraz 

wykorzystania lokalnych potencjałów, a tym samym poprawiających warunki i jakość życia 

mieszkańców.  

Program wskazuje kluczowych interesariuszy rewitalizacji, którymi są przede wszystkim 

mieszkańcy tego obszaru, jak również mieszkańcy całej gminy. Jedną z najważniejszych zasad 

prowadzenia rewitalizacji w sposób przejrzysty i jawny jest zapewnienie aktywnego udziału 

interesariuszy na każdym etapie procesu rewitalizacji. Kluczowymi interesariuszami rewitalizacji, 

zaangażowanymi w Lokalny Program Rewitalizacji są: mieszkańcy obszaru rewitalizacji, właściciele, 

użytkownicy wieczyści, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić działalność gospodarczą, 

organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki 

organizacyjne, organy władzy publicznej oraz podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji 

uprawnienia Skarbu Państwa. 

Narzędzia i formy partycypacji społecznej zastosowane na każdym etapie realizacji Programu 

ukierunkowane zostały na możliwie dojrzałe formy, obejmujące nie tylko informowanie, ale również 

opracowywanie, konsultowanie, współdecydowanie, kontrolę obywatelską, badanie ilościowe 

(ankieta), inicjatywę lokalną (np. nabór poprzez zgłaszanie swoich pomysłów). Ogólny schemat 
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mechanizmów włączenia interesariuszy rewitalizacji na poszczególnych etapach rewitalizacji został 

przedstawiony poniżej. 

Etap przygotowania 

LPR został opracowany był metodą partycypacji społecznej przy dużym zaangażowaniu mieszkańców 

Gminy Nowa Dęba, a także radnych, sołtysów, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji 

pozarządowych oraz działaczy kultury i liderów opinii publicznej. 

DIAGNOZOWANIE – w ramach tego etapu została przeprowadzona diagnoza gminy w podziale na 

jednostki referencyjne (sołectwa) we wszystkich sferach: społecznej, gospodarczej, technicznej, 

przestrzenno-funkcjonalnej i środowiskowej na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego  

i obszaru rewitalizacji. 

Zastosowane narzędzia partycypacji społecznej i partnerstwa (mechanizmy włączenia interesariuszy 

rewitalizacji na etapie diagnozowania): 

• W dniach 3–20.11.2015 roku przeprowadzono badania ankietowe zarówno w formie 

elektronicznej jak i w terenie na obszarze każdej jednostki analitycznej (sołectwa), które miało 

na celu poznanie opinii na temat aktualnych problemów, zjawisk kryzysowych i lokalnych 

potencjałów oraz potrzeb i oczekiwanych działań rewitalizacyjnych. W badaniu ankietowym 

łącznie wzięło udział 181 osób (informowanie, konsultowanie). 

• W dniu 2.12.2015 roku  odbyły się spotkania warsztatowe w związku z opracowaniem 

Programu w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie: o godz. 11:00 z 

przedstawicielami UMiG i jednostek organizacyjnych miasta i gminy Nowa Dęba.; o godz. 13.00 

z przedsiębiorcami i przedstawicielami instytucji biznesu ; o godzi. 15:30 z przedstawicielami 

szkół, uczniami i przedstawicielami organizacji pozarządowych. Podczas spotkań 

przedstawione zostały wyniki przeprowadzonej diagnozy gminy oraz propozycja granic 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także podstawowe zagadnienia związane 

z rewitalizacją. W trakcie spotkań przeprowadzono również dyskusje na temat pozytywnych 

efektów i korzyści z przeprowadzenia procesu rewitalizacji w Gminie, a także obowiązków i 

możliwości dla podmiotów odpowiedzialnych za wdrażanie programu oraz przedstawiono 

wyniki z przeprowadzonych badań ankietowych. Po części informacyjnej i dyskusji uczestnicy 

spotkań zostali podzieleni na grupy, w których za pomocą kart warsztatowych przedstawiali 

swoje propozycje granic obszaru rewitalizacji, największe problemy jakie zauważają na 

omawianych terenach, a także potencjały tych miejsc.  Mieszkańcy zaproponowali możliwe 

warianty wykorzystania wskazanych potencjałów do rozwiązania zidentyfikowanych 

problemów oraz przedstawili swoje oczekiwania względem planowanego procesu 
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rewitalizacji. W spotkaniach łącznie uczestniczyło 49 osób (pierwsze spotkanie 9 osób, drugie 

spotkanie 10 osób, trzecie spotkanie 30 osób) (informowanie, konsultowanie, współrealizacja). 

PROGRAMOWANIE – w ramach tego etapu sporządzono Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy 

Nowa Dęba, tj.: 

− projektowanie i wybór rozwiązań; 

− określenie głównych założeń dokumentu; 

− identyfikacja i zaplanowanie listy projektów podstawowych oraz uzupełniających 

realizowanych przez różnych interesariuszy rewitalizacji; 

− określenie ram organizacyjno--finansowych realizacji rewitalizacji. 

Zastosowane narzędzia partycypacji społecznej i partnerstwa (mechanizmy włączenia interesariuszy 

rewitalizacji na etapie programowania): 

• Prowadzono nabór projektów rewitalizacyjnych do realizacji na wyznaczonym obszarze 

rewitalizacji w dniach od 3 do 11 listopada 2015 r. poprzez umieszczenie na stronie 

internetowej Gminy Nowa Dęba karty projektu. Każdy zainteresowany interesariusz 

rewitalizacji miał możliwość zgłoszenia swojego pomysłu poprzez kartę projektu. W 

wyznaczonym terminie do UMiG w Nowej Dębie wpłynęło 11  wypełnionych kart projektu 

(informowanie, opracowywanie, współrealizacja). 

• W dniu 2 grudnia 2015 r. przeprowadzono warsztaty z partnerami projektów rewitalizacyjnych, 

tj. przedstawicielami instytucji, planującymi realizować lub współrealizować projekty 

rewitalizacyjne na wyznaczonym obszarze rewitalizacji, podczas których zostały omówione i 

zweryfikowane zgłoszone projekty rewitalizacyjne oraz wypracowane główne założenia 

dokumentu, tj. wizja, cele i zakresy projektów (informowanie, konsultowanie, współrealizacja). 

• W dniach 14–28.06.2016 roku zorganizowano konsultacje społeczne, w trakcie których 

omawiano projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji i weryfikowano projekty rewitalizacyjne. 

Interesariusze zostali poinformowani o rozpoczęciu konsultacji poprzez ogłoszenie 

zamieszczone na stronie internetowej gminy oraz na tablicy ogłoszeń. Uwagi do dokumentu 

można było zgłaszać drogą elektroniczną, korespondencyjną i bezpośrednio w UMiG w Nowej 

Dębie. W dniu 20 oraz 27. 06.2016 roku odbyły się otwarte spotkania/dyżury konsultacyjne z 

interesariuszami rewitalizacji, w trakcie których zostały omówione główne założenia 

dokumentu (wizja, cele, projekty) podczas których uczestnicy również mogli zgłaszać swoje 

uwagi i zastrzeżenia. W trakcie procesu konsultacji społecznych nie wpłynęły żadne uwagi 

Informowanie, konsultowanie, współrealizacja). 
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• Ostateczna wersja dokumentu została wyłożona do publicznego wglądu (o czym 

poinformowano 7 dni wcześniej na stronie internetowej Gminy Nowa Dęba. Dokument 

dostępny były w wersji papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba i w wersji 

elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Nowa Dęba.  

• Przekazanie do oceny projektu dokumentu i otrzymanie w dniu 13.10.2017 roku pisma ze 

stanowiskiem Zespołu ds. Rewitalizacji w sprawie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji 

dla gminy Nowa Dęba  na lata 2016–2023. 

• Uzupełnienie dokumentu zgodnie z uwagami Zespołu ds. Rewitalizacji przy Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. 

• Przyjęcie skorygowanego LPR dla Gminy Nowa Dęba na lata 2016–2023 na sesji Uchwałą Nr 

XLII/373/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku i przekazanie dokumentu do powtórnej 

weryfikacji przez Zespół ds. Rewitalizacji przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Podkarpackiego.  

• Otrzymanie w dniu 06.02.2018 roku pisma z ponownym stanowiskiem Zespołu ds. Rewitalizacji 

w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Nowa Dęba na lata 2016–2023 i 

ponowne uzupełnienie dokumentu zgodnie z przedstawionymi uwagami. 

• W dniach 08–22.06.2018 r. przeprowadzono konsultacje skorygowanego dokumentu. 

Interesariusze zostali poinformowani o rozpoczęciu konsultacji poprzez ogłoszenie 

zamieszczone na stronie internetowej gminy oraz na tablicy ogłoszeń. Uwagi do dokumentu 

można było zgłaszać drogą elektroniczną, korespondencyjną i bezpośrednio w UMiG w Nowej 

Dębie. W dniu ….. odbyło się spotkanie konsultacyjne z interesariuszami rewitalizacji, na 

którym zainteresowani mogli składać swoje uwagi i wnioski.  

• Przyjęcie skorygowanego LPR dla Gminy Nowa Dęba na lata 2016–2023 na sesji Uchwałą Nr 

……. z dnia ……… roku i przekazanie dokumentu do powtórnej weryfikacji przez Zespół ds. 

Rewitalizacji przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.  

Etap wdrażania  

Dla prawidłowej realizacji działań przyjętych w Programie Rewitalizacji konieczne jest silne i trwałe 

partnerstwo między różnymi podmiotami zaangażowanymi w prowadzenie procesu rewitalizacji,  

a szczególnie we wdrażanie i ocenę efektów programu rewitalizacji. Kontrolę nad prawidłową 

realizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nowa Dęba będą pełnić lokalni liderzy, 

przedstawiciele organizacji społecznych i pozarządowych, przedsiębiorstw, itp. Angażowani oni będą 

w konsultacje poszczególnych projektów rewitalizacyjnych oraz na etapie oceny realizacji całego 

programu. Formalnie funkcje te będzie pełnić Zespół ds. Rewitalizacji, który po uchwaleniu dokumentu 

przejmie funkcje na etapie wdrażania. 
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W ramach partycypacji na etapie wdrażania ponadto będą przeprowadzone następujące działania: 

− Planowanie partycypacyjne obejmujące cykl spotkań służących zagospodarowaniu przestrzeni 

(współdecydowanie), 

− Spacery badawcze dla określonych grup społecznych w celu ogólnej oceny konkretnych 

rozwiązań architektonicznych czy infrastrukturalnych (współdecydowanie). 

− Realizacja projektów przez różnych beneficjentów (w tym w partnerstwach 

międzysektorowych) (współrealizacja, współdecydowanie).  

− Wspólne podejmowanie decyzji/kształtowanie przestrzeni/rozwiązywanie 

problemów/opiniowanie rozwiązań w trakcie spotkań Zespołu ds. Programu Rewitalizacji 

(współdecydowanie). 

− Realizacja małych inicjatyw interesariuszy rewitalizacji i wydarzeń lokalnych związanych z 

rewitalizacją (współrealizacja). 

− Spotkania informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami organizowane w miarę postępu 

wdrożenia projektów. 

 

Konsultacje będą organizowane w formie pisemnej oraz w formie spotkań otwartych  

i indywidualnych z instytucjami szczególnie zainteresowanymi wybranymi projektami. Nad 

prawidłowym przebiegiem konsultacji będzie czuwać Referat Rozwoju Lokalnego i Środków 

Pomocowych Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba. Do jego zadań w zakresie partycypacji społecznej 

będzie należało przygotowanie procesu konsultacji i aktywne angażowanie przedstawicieli 

interesariuszy do prac nad projektami rewitalizacyjnymi oraz nad oceną programu. Referat będzie 

także odpowiedzialny za organizację spotkań konsultacyjnych. 

Etap monitorowania 

Etap monitorowania w kontekście partycypacji społecznej został opisany w poniższym rozdziale.  

Zespół ds. Rewitalizacji, który docelowo zostanie powołany jako społeczny organ wsparcia i nadzoru 

nad realizacją działań rewitalizacyjnych, będzie współpracował z organami administracji 

samorządowej, które będą głównym wykonawcą przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 

Mieszkańcy oraz wszyscy interesariusze Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nowa Dęba 

zostaną włączeni we wdrażanie i monitorowanie działań poprzez: 

• Spotkania informacyjno-konsultacyjne w celu przekazywania informacji na temat postępu 

we wdrażaniu projektów rewitalizacyjnych co najmniej raz w roku (informowanie, 

konsultowanie, kontrola obywatelska), 
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• Opracowanie ewaluacji mid-term i ex-post z realizacji LPR wraz z uzyskaniem opinii 

mieszkańców na temat efektywności przeprowadzonych działań rewitalizacyjnych 

(informowanie, konsultowanie, kontrola obywatelska), 

• Możliwość wystąpienia z wnioskiem o aktualizację dokumentu przez inicjatywę co najmniej 

3 członków Rady Miasta i  Gminy bądź 100 mieszkańców lub podmiotu planującego realizację 

przedsięwzięcia inwestycyjnego lub społecznego na obszarze rewitalizacji (współdecydowanie) 

• Opiniowanie zgłoszonych wniosków o aktualizację dokumentu przez Zespół ds. 

Rewitalizacji (konsultowanie), 

• Sporządzanie raz na 2 lata przez Zespół ds. rewitalizacji raportów/sprawozdań z postępu 

realizacji dokumentu i przekazanie go do zatwierdzenia przez Radę Miasta i Gminy oraz ich 

upublicznianie na stronie internetowej gminy (informowanie, konsultowanie). 

 

 

Realizacja oraz zaplanowanie różnorodnych form partycypacji społecznej i aktywizacji społeczności 

lokalnej umożliwiło dotarcie do szerokiego grona przedstawicieli interesariuszy oraz poznanie ich 

potrzeb i oczekiwań w celu dostosowania wsparcia. Wartością dodaną przeprowadzonych metod 

partycypacji i „budowania” partnerstwa była możliwość skonfrontowania wiedzy o wielu aspektach 

funkcjonowania obszaru rewitalizacji przez różne środowiska lokalne, co w konsekwencji doprowadziło 

do pogłębionej diagnozy obszaru rewitalizacji i będzie stanowiło podstawę uzasadnienia podjętych na 

nim działań. Ponadto zakłada się, że partycypacyjny model opracowania dokumentu będzie się 

przekształcał w partycypacyjny model wdrażania, a wokół grupy uczestniczącej w pracach nad 

dokumentem będą pojawiały się kolejne podmioty lokalne angażujące się w działania rewitalizacyjne 

 

13. System realizacji programu rewitalizacji, monitoring i 

ewaluacja 

13.1. Wdrażanie  

Podstawą skuteczności realizacji celów i założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji jest system jego 

wdrażania. Pierwszym punktem wdrożenia Lokalnego Programu Rewitalizacji będzie przyjęcie 

Programu stosowną uchwałą Rady Miejskiej.  

Kolejnym punktem jest powołanie osób odpowiedzialnych za wdrażanie dokumentu. Koordynatorem 

realizacji programu rewitalizacji będzie powołany Zespół ds. Rewitalizacji. W skład Zespołu ds. 
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Rewitalizacji wchodzić będą przedstawiciele Referatów Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba oraz 

przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy.  

Do obowiązków ustanowionego Zespołu ds. Rewitalizacji będzie należało: 

• Składanie wniosków i pozyskiwanie środków zewnętrznych oraz zapewnienie środków  

w budżecie gminy, 

• Nadzorowanie wdrażania projektów rewitalizacyjnych prowadzonych przez wydziały Urzędu 

Miasta i Gminy i jednostki organizacyjne,  

• Koordynacja działań pomiędzy Urzędem Gminy, a podmiotami zewnętrznymi, 

• Monitoring postępów procesu rewitalizacji,  

• Wykonanie badań ewaluacyjnych,  

• Organizacja konsultacji społecznych dotyczących realizowanych projektów, w tym spotkań  

z mieszkańcami,  

• Bieżąca obsługa administracyjno-informacyjna procesu rewitalizacji. 

W ramach wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji należy monitorować zgodność jego realizacji  

z dokumentami w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym: 

• potencjalnych konieczności zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy, 

• potencjalnych konieczności zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Proces rewitalizacji, podlegać może wpływowi czynników zewnętrznych, co wymusza 

konieczność założenia okresowej aktualizacji LPR oraz aktualizacji nadzwyczajnej w razie 

zaistnienia takiej konieczności.  

Aktualizacja, o ile zaistnieją ku niej odpowiednie przesłanki, dokonywana będzie raz na dwa lata  

wraz z przedłożeniem Radzie Miejskiej sprawozdania z realizacji Programu. 

Procedura okresowej aktualizacji LPR obejmuje następujące kroki: 

• Zainteresowane podmioty, działające na obszarach wskazanych do rewitalizacji w ramach 

Programu lub zainteresowane podjęciem działań, w zakresie przyczyniającym się do 

realizacji celów rewitalizacji, zgłaszają propozycje projektów w formie pisemnej do Urzędu 

Miasta i Gminy Nowa Dęba,   

• Burmistrz po skonsultowaniu z właściwymi wydziałami Urzędu Gminy, oraz po zapoznaniu 

się z opinią Zespołu ds. Rewitalizacji dokonuje weryfikacji zgłoszonych propozycji i wydaje 
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opinię odnośnie włączenia lub odmowy włączenia zgłoszonego działania bądź innej 

proponowanej zmiany do LPR,  

• Odpowiedni Referat raz do roku przygotowuje dla Burmistrza propozycje zmian lub 

aktualizacji Programu, 

•  Jeżeli planowane zmiany wymagają: włączenia do LPR nowych projektów, modyfikacji 

założonych celów bądź też wyznaczonych kierunków działań warunkujących powodzenie 

rewitalizacji – Burmistrz podejmuje decyzję o przystąpieniu do aktualizacji dokumentu.  

Wniosek o umieszczenie projektu w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Nowa Dęba na lata 2017-2023 

Typ projektu 

☐ Inwestycyjny ☐ Społeczny 

Tytuł projektu  

Lokalizacja projektu 
Na obszarze rewitalizacji 

 

Przewidywany termin 
rozpoczęcia i zakończenia 

 

Opis projektu  

Finansowanie projektu  

Szacowany koszt realizacji  

Źródło finansowania  

Udział środków własnych  

Planowane efekty realizacji działania 

Powierzchnia odnowionych 
budynków 

 

Liczba utworzonych miejsc 
pracy 

 

Inne efekty   

Informację o wnioskodawcy  

 

Nazwa 

 
Adres 

Tel/fax/mail 

Osoba kontaktowa 
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13.2. Monitoring i ewaluacja 

Zapewnieniu efektywności prowadzonych działań rewitalizacyjnych służyć będzie proces monitoringu 

i ewaluacji. 

Monitorowanie Programu Rewitalizacji obejmuje: 

• rejestrowanie rezultatów realizacji celów, 

• rejestrowanie procesów społecznych, gospodarczych i przestrzennych zachodzących  

w obszarze rewitalizacji, 

• obserwację zewnętrznych uwarunkowań realizacji Programu, w tym zmian w kierunkach 

polityki regionalnej i krajowej,  

• rejestrowanie rezultatów projektów inwestycyjnych oraz społecznych, których realizacja 

wymaga przeprowadzenia wcześniejszych projektów inwestycyjnych oraz kontynuowanych 

projektów społecznych z poprzedniego okresu programowania. 

Na podstawie danych z monitoringu przeprowadzana będzie bieżąca i okresowa ocena programu 

rewitalizacji, zarówno w zakresie uzyskiwanych rezultatów i aktualności przyjętych założeń. 

Za przeprowadzanie procesu monitoringu odpowiedzialny będzie powołany Zespół ds. Rewitalizacji.  

W ramach przeprowadzanego monitoringu konieczne będzie: 

• Sporządzanie co 2 lata raportów/sprawozdania z postępu w realizacji Programu Rewitalizacji i 

przekazanie go do uchwalenia przez Radę Miejską Nowej Dęby; 

• Udostępnienie lokalnej społeczności wyników sprawozdań poprzez publikowanie 

opracowanych wyników na stronie internetowej Urzędu Miasta  

i Gminy Nowa Dęba oraz przekazywanie informacji wszystkim zainteresowanym podmiotom; 

podczas spotkań informacyjno-konsultacyjnych z interesariuszami rewitalizacji. 

• Ocena ewentualnej zmiany lub aktualizacji Programu Rewitalizacji.  

 

Stopień wdrażania oraz postępy w realizacji konkretnych projektów powinny być monitorowane za 

pomocą karty monitoringowej projektu (karty będą wykorzystywane w trakcie sporządzania raportów 

monitoringowych). Przedstawiony poniżej wzór karty oceny projektów powinien zostać wypełniony 

przez poszczególne podmioty wykonawcze po zakończeniu realizacji projektu. Dzięki kartom 

monitoringowym możliwe będzie monitorowanie rezultatu z perspektywy pojedynczej inwestycji, co 

umożliwi opisanie i porównanie efektów w sposób przejrzysty i jednoznaczny.  

Tabela 31. Wzór karty monitoringu realizacji projektu. 
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Karta monitoringu realizacji projektu 

Podmiot realizujący projekt/podprojekt  

Nazwa projektu/podprojektu  

Opis zrealizowanych działań w roku 
sprawozdawczym 

 

Środki finansowe poniesione na realizację 
projektu/podprojektu  
w tym wartość dofinansowania [%] 

 

 

Możliwe ryzyka dalszej realizacji projektu  

Propozycje działań minimalizujących ryzyka  

Źródło: Opracowanie własne. 

Rada Miejska Nowej Dęby analizować będzie postępy w realizacji głównych założeń Lokalnego 

Programu Rewitalizacji poprzez akceptację raportu/sprawozdania z postępu prac we wdrożeniu 

zapisów. 

 Monitorowanie obejmować będzie zarówno rzeczowe, jak i finansowe aspekty wdrażania 

dokumentu. 

 Monitoring rzeczowy dostarczy danych na temat aktualnego stanu realizacji programu 

rewitalizacji oraz umożliwi ocenę postępu i efektywności jego głównych założeń. Mierzone będą one 

za pomocą corocznych zmian wskaźników produktu i rezultatu, przyporządkowanych do konkretnych 

projektów i/lub przedsięwzięć rewitalizacyjnych, jak i wskaźników oddziaływania w odniesieniu do 

celów rewitalizacji, które wykorzystane zostały na etapie diagnostycznym gminy do wyznaczenia 

obszaru zdegradowanego, a następnie obszaru rewitalizacji. W związku z tym posłużą do 

przedstawienia skali i charakteru zmian w aktualnej sytuacji czy tendencji zachodzących na obszarze 

rewitalizacji w porównaniu do terenu całej gminy (tabela 32). Wszystkie wskaźniki gromadzone będą 

na bieżąco w miarę postępu prac, natomiast ich stan osiągnięcia podawany będzie cyklicznie corocznie. 

Punktem odniesienia w procesie weryfikacji będą dane bazowe dostępne na etapie opracowania 

dokumentu, czyli według stanu na koniec 2014 roku.  

Monitoring finansowy dostarczy danych na temat szacunkowego kosztu oraz wykorzystanych 

źródeł finansowania, będących podstawą do oceny sprawności wydatkowania środków. Na poziomie 

dokumentu zakłada się monitoring w oparciu o okresowe sprawozdania finansowe. Dane zawarte w 

tych opracowaniach powinny obejmować m.in. wysokość wkładu własnego i pozyskanych środków 

zewnętrznych, wydatki poniesione w okresie objętym sprawozdaniem oraz od początku realizacji 

projektu, procentowy stan zaawansowania realizacji interwencji, stopień osiągnięcia założonych 
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wskaźników, a także informacje na temat postępu wykonania przyjętego harmonogramu w oparciu o 

ustalony plan finansowy. 

Do końca lutego kolejnego roku po skończonym okresie sprawozdawczym, pracownicy UMiG 

Nowa Dęba jednostki organizacyjne gminy i/lub podmioty odpowiedzialne za realizację poszczególnych 

projektów wchodzących w skład dokumentu, zobowiązane są do składania informacji okresowej do 

Zespołu ds. Rewitalizacji. Dzięki temu sprawozdawczość zakłada bieżący i ciągły przepływ aktualnych 

informacji, co pozwala na weryfikację nieprawidłowości oraz wykrycie problemów w procesie 

wdrażania i monitorowania Lokalnego Programu Rewitalizacji. 

Dla osiągnięcia wartości docelowych wskaźników realizacji projektów, szczególna rola 

przypada beneficjentom, którzy mają obowiązek monitorowania wdrażania poszczególnych 

przedsięwzięć współfinansowanych środkami finansowymi z Unii Europejskiej, w tym 

przygotowywania i przedkładania IZ RPO sprawozdań z ich realizacji oraz wniosków  

o płatność. 

Po zakończeniu obowiązywania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nowa Dęba 

przeprowadzona zostanie ewaluacja, która pozwoli na ocenę stopnia realizacji zakładanych celów 

rewitalizacji, stopień, zakres oraz trwałość zmian jakie zaszły na obszarze objętym rewitalizacją na 

skutek wdrażania programu. Raport ewaluacyjny zostanie opracowany po zakończeniu okresu 

obowiązywania niniejszego programu i zakończeniu wdrażania większości ujętych w nim działań, tak 

aby możliwe było dokonanie rzetelnej oceny ich efektów. 

Za wykonanie raportu ewaluacyjnego odpowiedzialny będzie powołany Zespół ds. Rewitalizacji.  

Przewiduje się, iż mierząc stopień zmian zachodzących na terenie objętym działaniami 

rewitalizacyjnymi, przy opracowywaniu raportu ewaluacyjnego Lokalnego Programu Rewitalizacji dla 

Gminy Nowa Dęba wykorzystany zostanie zestaw wskaźników oddziaływania, produktu i rezultatu 

(mierzonych raz na 2 lata), odnoszących się do wskaźników problemowych które zostały zaplanowane 

do rozwiązania w ramach LPR w sferach społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, 

technicznej i środowiskowej gminy.  

Lista wskaźników oddziaływania, produktu oraz rezultatu została przedstawiona w  tabeli 32.  
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Tabela 32. Wskaźniki dla procesu ewaluacji. 

Nazwa wskaźnika 

Wartość 

bazowa dla 

gminy (stan 

na 31.12.2014 

r.) 

Wartość docelowa dla 

gminy po 

przeprowadzeniu 

procesu rewitalizacji 

(stan na 31.12.2023 r.) 

Źródło danych 

WSKAŹNIKI ODDZIWŁYWANIA 

Ludność w wieku poprodukcyjnym w 

stosunku do ludności w wieku 

produkcyjnym 

29,85% 28,00% 
Urząd Miasta i 

Gminy Nowa Dęba  

Przyrost naturalny w przeliczeniu na 100 

osób 
0,04 0,08 

Urząd Miasta i 

Gminy Nowa Dęba 

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w 

liczbie ludności  

w wieku produkcyjnym (stopa 

bezrobocia) 

7,21% 6,50% 
Urząd Miasta i 

Gminy Nowa Dęba 

Liczba stwierdzonych przestępstw 

ogółem w przeliczeniu na 100 osób  
1,40 1,10 

Urząd Miasta i 

Gminy Nowa Dęba 

Liczba osób korzystających ze świadczeń 

pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 

osób 

0,04 0,02 

Urząd Miasta i 

Gminy Nowa 

Dęba/MGOPS 

Liczba zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych  

w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 

osób 

5,59 6,20 
Urząd Miasta i 

Gminy Nowa Dęba 

Liczba nowo zarejestrowanych 

podmiotów gospodarczych w rejestrze 

REGON w przeliczeniu na 100 osób 

0,43 0,70 
Urząd Miasta i 

Gminy Nowa Dęba 

Liczba budynków mieszkalnych 

zamieszkałych wybudowanych przed 

rokiem 1989 w realizacji do ogólnej liczby 

budynków mieszkalnych zamieszkałych 

76,19% (2011 r.) 66,00% 
Urząd Miasta i 

Gminy Nowa Dęba 

WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU 

Powierzchnia obszarów objętych 

rewitalizacją [ha] 
– 0,7964 

Beneficjenci 

projektów 

Budynku publiczne lub komercyjne 

wybudowane lub wyremontowane na 

obszarach miejskich [m2] 

– 2030 
Beneficjenci 

projektów 

Długość wybudowanej kanalizacji 

sanitarnej [km] 
– 1,5 km 

Beneficjenci 

projektów 
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Powierzchnia obszarów zdegradowanych 

wyprowadzonych z kryzysu [ha] 
– 13,86 

Beneficjenci 

projektów 

Liczba zaadaptowanych zdegradowanych 

obiektów [szt.] 
– 1 

Beneficjenci 

projektów 

Liczba wybudowanych budynków [szt.] – 1 
Beneficjenci 

projektów 

Wielkość usuniętych zanieczyszczeń 

[m3/h] 
– 100 m3/h 

Beneficjenci 

projektów 

Liczba usług społecznych zrealizowanych 

na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym w opuszczeniu programu 

[szt.] 

– 10 
Beneficjenci 

projektów 

Liczba osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym objętych usługami 

społecznymi lub zdrowotnymi w 

programie [os.] 

– 25 
Beneficjenci 

projektów 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje 

po opuszczeniu programu [os.] 
– 10 

Beneficjenci 

projektów 

Liczba osób pracujących, łącznie z 

prowadzącymi działalność na własnych 

rachunek, po opuszczeniu programu [os.] 

– 7 
Beneficjenci 

projektów 

Liczba osób pozostających bez pracy, 

które otrzymały bezzwrotne środki na 

podjęcia działalności gospodarczej w 

programie [os.] 

– 6 
Beneficjenci 

projektów 

Liczba zorganizowanych 

imprez/wydarzeń kulturalnych [szt.] 
– 10 

Beneficjenci 

projektów 

Ilość warsztatów/szkoleń/spotkań 

informacyjnych [szt.] 
– 20 

Beneficjenci 

projektów 

Liczba osób które wzięły udział w 

projekcie 
– 100 000 

Beneficjenci 

projektów 

Źródło: Opracowanie własne.  

Przeprowadzony proces ewaluacji stanowić będzie materiał umożliwiający wskazanie działań 

naprawczych w procesie rewitalizacji oraz zaprogramowanie kolejnych działań rewitalizacyjnych, które 

powinny zostać ujęte w zaktualizowanym programie lub innym, równoważnym dokumencie.
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14. Ocena oddziaływania na środowisko  

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 

2016 r., poz. 353 ze zm.) projekt niniejszego dokumentu należy, przed podjęciem uchwały w sprawie 

przyjęcia LPR, skonsultować z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz Państwowym 

Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w celu ustalenia konieczności przeprowadzenia strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ). 

Zgodnie z ww. ustawą przez SOOŚ rozumie się postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na 

środowisko skutków realizacji polityki, strategii, planu lub LPRu, obejmujące w szczególności: 

a) uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na 

środowisko, 

b) sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, 

c) uzyskanie wymaganych ustawą opinii, 

d) zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu. 

Zgodnie z art. 48 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku możliwe jest odstąpienia od 

konieczności przeprowadzenia SOOŚ, gdy po uzgodnieniu katalogu proponowanych działań, organ 

prowadzący postępowanie stwierdzi brak znaczącego oddziaływania na środowisko. 

Gmina Nowa Dęba wystąpiła do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie oraz 

do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie o odstąpienie od przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowa 

Dęba na lata 2016-2023. Wspomniane pisma zawierają informacje o uwarunkowaniach,  

o których mowa w art. 49 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 2016 r., poz. 353 ze zm.) 

Gmina Nowa Dęba otrzymała pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie,  

w którym stwierdzono, że Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Nowa Dęba na lata 2016-2023 nie jest 

dokumentem, dla którego wymagane jest przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko. 

Również Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie, nie stwierdził potrzeby 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Lokalny Program Rewitalizacji 

Gminy Nowa Dęba na lata 2016-2023, działając na podstawie art. 58 ust. 1 pkt 2,  
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w związku 48 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 2016 r. poz. 353, z późn. zm.) oraz art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poza 1412). 

Decyzję o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wydaje organ 

opracowujący projekt dokumentu sam, bądź zgodnie z art. 47 ww. ustawy,  

w uzgodnieniu z właściwym organem ochrony środowiska, którym w tym przypadku jest Regionalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie.  Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie w nadesłanym 

piśmie z dnia ……, znak ………, wyjaśnił iż realizacja ustaleń skorygowanego Lokalnego Programu 

Rewitalizacji dla gminy Nowa Dęba na lata 2016–2023  nie spowoduje znaczącego oddziaływania na 

środowisko i na obszar Natura 2000 oraz nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z czym uzgodniony został brak 

konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedłożonego 

dokumentu. Niemniej jednak, każdorazowo przy opracowywaniu projektów konkretnych inwestycji, w 

przypadku, gdy zaistniałaby konieczność przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko lub na obszar Natura 2000, organ odpowiedzialny za realizację zadania, 

podejmie odpowiednie kroki administracyjne. 

Gmina Nowa Dęba nie wystąpiła z ponownym wnioskiem do Podkarpackiego Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie o uzgodnienie braku konieczności 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Lokalnego Programu 

Rewitalizacji dla gminy Nowa Dęba na lata 2016–2023. W piśmie o uzgodnienie braku konieczności 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko powołano się na art. 47 Ustawy  

z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zgodnie z którym 

organem właściwym w sprawach opiniowania i uzgadniania w ramach strategicznych ocen 

oddziaływania na środowisko jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie. W związku z 

tym wystąpienie z wnioskiem do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie nie 

było wymagane. 
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