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Wstęp
Rewitalizacja stanowi odpowiedź na szereg zjawisk kryzysowych występujących
na obszarach gmin, takich jak degradacja techniczna oraz narastające problemy w sferach
społecznej i gospodarczej. W związku z tym niezbędne jest planowanie i realizacja
kompleksowych projektów rewitalizacyjnych odpowiadających na zidentyfikowane problemy
oraz potencjały danego obszaru zdegradowanego, a także wynikającą z nich skalę i charakter
potrzeb rewitalizacyjnych w sferach: społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej,
technicznej i środowiskowej.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 z późn. zm.), rewitalizacja stanowi „proces wyprowadzania ze stanu
kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez
zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki,
skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji (...)”.
Podstawowym narzędziem tworzącym ramy operacyjne i płaszczyznę koordynacji
działań rewitalizacyjnych jest gminny program rewitalizacji, który jest inicjowany,
sporządzany oraz uchwalany przez Radę Gminy na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy
o rewitalizacji. Jest to „wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej
lub

przestrzenno-funkcjonalnej

lub

technicznej

lub

środowiskowej,

zmierzający

do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków
do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania
i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji”1. Dokument obejmuje
działania w sposób kompleksowy (z uwzględnieniem projektów współfinansowanych
ze środków UE oraz innych publicznych lub prywatnych), ponieważ tylko taka różnorodna
konstrukcja warunkuje osiągnięcie efektów.
Objęcie danego obszaru zdegradowanego Gminnym Programem Rewitalizacji będzie
stanowiło podstawę wspierania go poprzez instrumenty i narzędzia dedykowane rewitalizacji
(programy unijne oraz krajowe) lub korzystania z preferencji w innych instrumentach,
programach i działaniach sektorowych.

1

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020, Minister Rozwoju,
Warszawa, 02.08.2016, s. 7–8.
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Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024 (GPR) stanowi
spójny dokument strategiczny, który ma na celu wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszaru
zdegradowanego, mającego istotne znaczenie dla rozwoju gminy, poprzez przedsięwzięcia
kompleksowe (uwzględniające aspekt społeczny, gospodarczy, przestrzenno-funkcjonalny,
techniczny i środowiskowy), skoncentrowane terytorialnie oraz prowadzone w sposób
zaplanowany oraz zintegrowany.
Niniejszy dokument opracowany został zgodnie z Ustawą z dnia 9 października
2015 roku o rewitalizacji oraz Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach
operacyjnych na lata 2014–2020, wydanymi przez Ministra Rozwoju w dniu 2 sierpnia 2016
roku.
Dokument składa się z czterech zasadniczych części, a mianowicie: części
wprowadzającej, diagnostyczno-analitycznej, programowej oraz wdrożeniowej.
Część wprowadzająca zawiera ogólne informacje dotyczące metodologii opracowania
dokumentu oraz jego uwarunkowania zewnętrzne, tj. strategiczno-programowe, które wskazują
na powiązanie rewitalizacji z całościową wizją rozwoju gminy.
Część

diagnostyczno-analityczna

obejmuje

metodologię

delimitacji

obszaru

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz określenie ich zasięgów przestrzennych poprzez
wskazanie przebiegu granic na terenie gminy. Ponadto zawiera szczegółową diagnozę
wyznaczonego obszaru rewitalizacji w sferach: społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej wraz ze skwantyfikowanymi danymi i ich analizą
w celu przedstawienia skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych.
Część programowa przedstawia najważniejsze założenia procesu rewitalizacji
na wyznaczonym obszarze rewitalizacji Gminy Lubaczów w latach 2016–2024, tj. wizję
wyprowadzenia go ze stanu kryzysowego, misję, cele rewitalizacji wraz z kierunkami działań
mającymi na celu eliminację lub ograniczenie zidentyfikowanych negatywnych zjawisk
i wykorzystanie potencjałów lokalnych. Ponadto zostały tutaj zawarte podstawowe oraz
uzupełniające projekty rewitalizacyjne powiązane ze sobą i wspólnie oddziałujące na obszar
rewitalizacji. Ważnym elementem są również szacunkowe ramy finansowe dokumentu wraz ze
wskazaniem różnych źródeł finansowania projektów.
Część wdrożeniowa składa się z systemu realizacji (wdrażania) dokumentu, a także
systemu monitoringu, oceny i wprowadzania zmian do programu w reakcji na zmiany
w otoczeniu. Ponadto w niniejszej części zawarte zostały mechanizmy włączenia mieszkańców,
przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i innych podmiotów oraz
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grup nieformalnych aktywnych na terenie gminy na każdym etapie procesu rewitalizacji, tj.
diagnozowania, programowania, wdrażania, monitorowania i ewaluacji. Przedstawiony został
tutaj również przebieg procesu opiniowania dokumentu przez instytucje zewnętrzne oraz
procedura strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Ostatnim elementem jest sposób
realizacji założeń dokumentu w odniesieniu do polityki mieszkaniowej oraz planowania
i zagospodarowania przestrzennego w gminie wraz z załącznikiem graficznym wskazującym
na kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych na obszarze rewitalizacji.
Dokument został przyjęty na sesji Uchwałą Rady Gminy Lubaczów nr L/474/2018
z dnia 16.05.2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubaczów
na lata 2016–2024.
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I. Część wprowadzająca
1. Metodologia prac nad dokumentem
Metodologię

sporządzenia

Gminnego

Programu

Rewitalizacji

warunkowały

przede wszystkim Ustawa z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1023 z późn. zm.), a także obowiązujące Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach
operacyjnych na lata 2014–2020, wydane przez Ministra Rozwoju w dniu 2 sierpnia 2016 roku.
Dokument opracowany został z wykorzystaniem modelu ekspercko-partycypacyjnego,
polegającego na możliwie szerokim udziale wszystkich interesariuszy we wszystkich etapach
prac, przy jednoczesnym zaangażowaniu ekspertów zewnętrznych, odpowiadających między
innymi za zorganizowanie procesu konsultacji społecznych oraz przygotowanie końcowej
wersji dokumentu. Na wybór takiego podejścia decydujący wpływ miała idea rewitalizacji,
w której kluczową rolę odgrywa realizacja zasady partnerstwa i partycypacji społecznej.
Metodologia prac obejmowała dwie zasadnicze części, składające się na efekt końcowy
w postaci dokumentu Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024,
a mianowicie:
I. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy
Lubaczów – obejmowało następujące etapy:
1) zgromadzenie danych statystycznych do diagnozy w podziale na ustalone jednostki
referencyjne gminy (sołectwa) we wszystkich sferach: społecznej, gospodarczej,
środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej zarówno z Urzędu
Gminy Lubaczów jak i instytucji zewnętrznych;
2) wykonanie wielokryterialnej analizy przestrzennej ustalonych wskaźników oraz
opracowanie diagnozy gminy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji wraz z mapami poglądowymi koncentracji problemów
we wszystkich ww. sferach;
3) przeprowadzenie w dniach 05.01–04.02.2017 roku konsultacji społecznych projektu
uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na
terenie Gminy Lubaczów wraz z opracowaną diagnozą gminy oraz mapami
przedstawiającymi granice ww. obszarów;
4) przedstawienie Radzie Gminy Lubaczów przez Wójta Gminy Lubaczów wniosku
o wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy
wraz z projektem uchwały, diagnozą gminy na potrzeby wyznaczenia ww. obszarów
8
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i mapami przedstawiającymi ich granice w skalach 1:5 000 (obszar zdegradowany)
i 1:2 000 (obszar rewitalizacji) z wykorzystaniem treści mapy ewidencyjnej
w rozumieniu Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne, a także informacją podsumowującą przeprowadzone konsultacje
społeczne;
5) podjęcie na sesji przez Radę Gminy Lubaczów Uchwały nr XXXI/264/2017
z dnia 07 lutego 2017 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Lubaczów, zmienionej Uchwałą nr
XXXII/280/2017 z dnia 3 marca 2017 roku;
6) przekazanie ww. uchwały nr XXXI/264/2017 oraz jej opublikowanie w dniu
15.02.2017 roku wraz z załącznikami, tj. mapami obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego jako poz. 618
(weszła w życie dnia 02.03.2017 r.), a następnie ww. uchwały zmieniającej w dniu
22 marca 2017 roku jako poz. 1152 z uwagi na fakt, że są to akty prawa miejscowego
(weszła w życie dnia 06.04.2017 r.)
II. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji wraz z przeprowadzeniem procesu
zaopiniowania dokumentu i Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko
– obejmowało następujące etapy:
1) podjęcie na sesji przez Radę Gminy Lubaczów Uchwały nr XXXII/281/2017
z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego
Programu Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024 (po 14 dniach
niezbędnych na uprawomocnienie się ww. uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, która jest aktem prawa miejscowego);
2) ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
Gminnego

Programu

Rewitalizacji

na

stronie

podmiotowej

gminy,

(w zakładce „Rewitalizacja” w dniu 08.03.2017 roku), w Biuletynie Informacji
Publicznej (w zakładce „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata
2016–2024” w dniu 06.03.2017 roku), w sposób zwyczajowo przyjęty w danej
miejscowości (na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów w dniu 08.03.2017
roku), w prasie regionalnej („Życie Podkarpackie” z dnia 22 marca 2017 roku) oraz
przez obwieszczenie;
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3) przeprowadzenie różnorodnych form partycypacji społecznej służących wspólnemu
wypracowaniu przez wszystkich interesariuszy rewitalizacji głównych założeń
dokumentu (wizji, misji, celów, kierunków działań), a także „zbudowaniu” bazy
planowanych do realizacji projektów (w tym partnerskich), mających na celu
wyprowadzenie obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego;
4) opracowanie i przeprowadzenie zewnętrznych konsultacji społecznych projektu 1.0
dokumentu (w tym konsultacje z członkami Komitetu Rewitalizacji);
5) wystąpienie o zaopiniowanie projektu 2.0 GPR przez instytucje wskazane w art. 17
ust. 2 pkt 4 ustawy o rewitalizacji wraz z uzyskaniem opinii w ciągu 14 dni – terminu
ustalonego przez Wójta Gminy Lubaczów zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy
o rewitalizacji;
6) wystąpienie z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Rzeszowie (RDOŚ) o uzgodnienie braku konieczności przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ) na podstawie art. 47 i 49
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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) wraz
z uzyskaniem stanowiska ww. instytucji;
7) przekazanie do oceny dokumentu i otrzymanie w dniu 13.10.2017 roku pisma ze
stanowiskiem Zespołu ds. Rewitalizacji w sprawie Gminnego Programu
Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024;
8) przeprowadzenie

zewnętrznych

konsultacji

społecznych

projektu

GPR

uzupełnionego zgodnie z uwagami Zespołu ds. Rewitalizacji przy Urzędzie
Marszałkowskim Wojewódzka Podkarpackiego w dniach 12.12.2017–11.01.2018
roku zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt. 3 oraz art. 23 ust. 1 i w związku z art. 6 Ustawy z
dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 z późn. zm.);
9) wystąpienie w dniu 23.04.2018 roku o zaopiniowanie uzupełnionego dokumentu
przez instytucje wskazane w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rewitalizacji wraz
z uzyskaniem opinii w ciągu 14 dni – terminu ustalonego przez Wójta Gminy
Lubaczów;
10) wystąpienie w dniu 23.04.2018 roku z ponownym wnioskiem do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie (RDOŚ) o uzgodnienie braku
konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko na
10
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podstawie art. 47 i 49 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 wraz z uzyskaniem
stanowiska ww. instytucji;
11) przekazanie i uchwalenie projektu dokumentu, uzupełnionego po ocenie przez
Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podkarpackiego – Zespół ds. Rewitalizacji w sprawie Gminnego Programu
Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024 – Uchwała Nr L/474/2018 Rady
Gminy Lubaczów z dnia 16.05.2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024.
Gmina Lubaczów nie wystąpiła z wnioskiem do Podkarpackiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie o uzgodnienie braku konieczności
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Gminnego
Programu Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024. 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 Podkarpackiego
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie nie było wymagane.
Szczegółowy opis działań partycypacyjnych przeprowadzonych na poszczególnych
etapach prac przedstawiono w rozdziale 3 części IV niniejszego dokumentu Mechanizmy
włączenia różnych grup interesariuszy w proces rewitalizacji.
Dokument powstał w wyniku prac przedstawicieli samorządu, instytucji publicznych
oraz kluczowych dla rozwoju gminy partnerów z sektorów społecznego i gospodarczego
przy współudziale (w postaci wsparcia merytorycznego) ekspertów i specjalistów
zewnętrznych, a także mieszkańców wyznaczonego obszaru, jako głównych interesariuszy
procesu rewitalizacji.
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2. Powiązanie programu z dokumentami strategicznymi i planistycznymi
Gminny Program Rewitalizacji odnosząc się w swych założeniach do określonych
problemów społecznych mieszkańców na wyznaczonym obszarze rewitalizacji, realizuje
założenia innych dokumentów strategicznych i planistycznych na szczeblu lokalnym
(stanowiąc istotny element całościowej wizji rozwoju gminy), a także założenia dokumentów
regulujących działania w przedmiotowym obszarze na szczeblu subregionalnym, regionalnym,
krajowym oraz europejskim. W związku z tym komplementarność z celami, działaniami czy
priorytetami innych dokumentów wpływa na skuteczność i efektywność procesu rewitalizacji.
Zestawienie dokumentów wraz z nawiązaniem do ich założeń przedstawiono
w tabeli 1.
Tabela 1 Nawiązanie Gminnego Programu Rewitalizacji do dokumentów strategicznych i planistycznych
Lp.

Nazwa dokumentu

Nawiązanie GPR do zapisów dokumentu
strategicznego i/lub planistycznego2
POZIOM EUROPEJSKI

1.

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% osób
w wieku 30–34 lat mających wykształcenie wyższe lub równoważne.
CEL 5 Wspieranie włączenia społecznego, zwłaszcza przez ograniczanie
ubóstwa, mając na celu wydźwignięcie z ubóstwa lub wykluczenia
społecznego co najmniej 20 mln obywateli.
POZIOM KRAJOWY

2.

2

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”;
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.

Zapis założeń dokumentów przytoczono w niezmienionej formie.
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3.

Strategia Na Rzecz
Odpowiedzialnego
Rozwoju do roku 2020
(z perspektywą do 2030 r.)

4.

Koncepcja Przestrzennego
Zagospodarowania
Kraju 2030

Cel główny: Tworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców
Polski przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym,
ekonomicznym, środowiskowym i terytorialnym.
Cel szczegółowy I – Trwały wzrost gospodarczy oparty coraz silnej
o wiedzę, dane i doskonałość organizacyjną.
Obszar: Przemiany strukturalne sektora. Nowe formy działania
i współpracy. Nowoczesne instrumenty wsparcia.
Główne obszary koncentracji działań: Małe i średnie przedsiębiorstwa.
Cel szczegółowy II – Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie
zrównoważony.
Obszar: Poprawa dostępności usług świadczonych w odpowiedzi na
wyzwania demograficzne. Wzrost i poprawa wykorzystania potencjału
kapitału ludzkiego na rynku pracy.
Główne obszary koncentracji działań: Spójność społeczna.
Obszar: Zrównoważony rozwój kraju wykorzystujący indywidualne
potencjały endogeniczne poszczególnych terytoriów. Wzmacnianie
regionalnych przewag konkurencyjnych w oparciu o specjalizacje
gospodarcze i nowe nisze rynkowe. Podniesienie skuteczności i jakości
wdrażania polityk ukierunkowanych terytorialnie na wszystkich
szczeblach zarządzania.
Główne obszary koncentracji działań: Rozwój zrównoważony
terytorialnie.
Cel szczegółowy III – Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi
oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu.
Obszar: Uproszczenie prawa zapewniające lepsze warunki dla
działalności gospodarczej i realizacji potrzeb obywateli.
Główne obszary koncentracji działań: Prawo w służbie obywatelom
i gospodarce.
Obszar: Inkluzywne i skuteczne instytucje publiczne – dostępne i otwarte
dla obywateli oraz przedsiębiorców. Budowa zintegrowanego systemu
planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego.
Główne obszary koncentracji działań: Instytucje prorozwojowe
i strategiczne zarządzanie rozwojem.
Obszar: Cyfrowe państwo usługowe.
Główne obszary koncentracji działań: E-państwo.
Obszar: Wykorzystanie środków z budżetu Unii Europejskiej w sposób
przekładający się na trwałe efekty rozwojowe.
Główne obszary koncentracji działań: Efektywność wykorzystania
środków UE.
Obszary wpływające na osiągnięcie celów Strategii:
• Poprawa jakości kapitału ludzkiego. Zwiększenie udziału kapitału
społecznego w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju.
• Wzmocnienie cyfrowego rozwoju kraju.
• Zrównoważenie systemu energetycznego Polski.
Rozwój potencjału środowiska naturalnego na rzecz obywateli
i przedsiębiorców.
Cel strategiczny: Efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej
terytorialnie zróżnicowanych potencjałów rozwojowych dla osiągania
ogólnych celów rozwojowych – konkurencyjności, zwiększenia
zatrudnienia, sprawności funkcjonowania państwa oraz spójności
w wymiarze społecznym, gospodarczym i terytorialnym w długim
okresie.
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5.

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

6.

Strategia rozwoju
społeczno-gospodarczego
Polski Wschodniej
do roku 2020

Cel 2. Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie
rozwoju kraju poprzez promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie
warunków dla rozprzestrzeniania się czynników rozwoju, wielofunkcyjny
rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystanie potencjału wewnętrznego
wszystkich terytoriów.
Kierunek działań polityki przestrzennej: Wspomaganie spójności
w specyficznych obszarach problemowych. Działanie: Restrukturyzacja
i rewitalizacja obszarów zdegradowanych i miast.
Cel główny: Efektywne wykorzystywanie specyficznych regionalnych
i innych terytorialnych potencjałów rozwojowych dla osiągania celów
rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności w horyzoncie
długookresowym.
Cel 2 Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie
marginalizacji obszarów problemowych („spójność”).
Wizja: Polska Wschodnia makroregionem dynamicznie rozwijającym się
z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju, stopniowo
i systematycznie poprawiającym swoją pozycję rozwojową
i konkurencyjną w kraju oraz w Unii Europejskiej.
Cel główny: Wzrost wydajności pracy we wszystkich sektorach
gospodarki Polski Wschodniej.
Obszar strategiczny 2: Zasoby pracy i jakość kapitału ludzkiego.
Kierunek działań: Przeciwdziałanie wykluczeniu na makroregionalnym
rynku pracy i Wzmocnienie potencjału nowoczesnych kadr dla
gospodarki opartej na wiedzy.
POZIOM REGIONALNY

7.

Strategia Rozwoju
Województwa –
Podkarpackie
2020

Cele rewitalizacji są spójne w szczególności z następującymi elementami
struktury celów Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego 2020:
Cel główny strategii: Efektywne wykorzystanie zasobów wewnętrznych
i zewnętrznych dla zrównoważonego i inteligentnego rozwoju społecznogospodarczego drogą do poprawy jakości życia mieszkańców.
Dziedzina działań strategicznych: Konkurencyjna i innowacyjna
gospodarka.
Cel strategiczny 1.: Rozwijanie przewag regionu w oparciu o kreatywne
specjalizacje jako przejaw budowania konkurencyjności krajowej
i międzynarodowej.
Priorytet 1.3.: Turystyka.
Cel: Budowa konkurencyjnej, atrakcyjnej oferty rynkowej opartej na
znacznym potencjale turystycznym regionu.
Dziedzina działań strategicznych: Kapitał ludzki i społeczny.
Cel strategiczny 2.: Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego jako
czynników innowacyjności regionu oraz poprawy poziomu życia
mieszkańców.
Priorytet 2.1.: Edukacja.
Cel: Dostosowanie systemu edukacji do aktualnych potrzeb i wyzwań
przyszłości.
Priorytet 2.2.: Kultura i dziedzictwo kulturowe.
Cel: Rozwinięty i efektywnie wykorzystany potencjał kulturowy regionu.
Priorytet 2.3.: Społeczeństwo obywatelskie.
Cel: Wzmocnienie podmiotowości obywateli, rozwój instytucji
społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie ich wpływu na życie
publiczne.
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8.

Plan Zagospodarowania
Przestrzennego
Województwa
Podkarpackiego3

Priorytet 2.4.: Włączenie społeczne.
Cel: Wzrost poziomu adaptacyjności zawodowej i integracji społecznej
w regionie.
Priorytet 2.6.: Sport powszechny.
Cel: Zwiększenie aktywności ruchowej oraz rozwoju psychofizycznego
społeczeństwa.
Dziedzina działań strategicznych: Sieć osadnicza.
Cel strategiczny 3.: Podniesienie dostępności oraz poprawa spójności
funkcjonalno-przestrzennej jako element budowania potencjału
rozwojowego regionu.
Priorytet 3.1.: Dostępność komunikacyjna.
Cel: Poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności przestrzennej
województwa ze szczególnym uwzględnieniem Rzeszowa jako
ponadregionalnego ośrodka wzrostu.
Priorytet 3.2.: Dostępność technologii informacyjnych.
Cel: Rozbudowa wysokiej jakości sieci telekomunikacyjnej oraz
zwiększenie wykorzystania technologii informacyjnych na terenie całego
województwa.
Priorytet 3.4.: Funkcje obszarów wiejskich.
Cel: Obszary wiejskie – wysoka jakość przestrzeni do zamieszkania,
pracy i wypoczynku.
Dziedzina działań strategicznych: Środowisko i energetyka.
Cel strategiczny 3.: Racjonalne i efektywne wykorzystanie zasobów
z poszanowaniem środowiska naturalnego sposobem na zapewnienie
bezpieczeństwa i dobrych warunków życia mieszkańców oraz rozwoju
gospodarczego województwa.
Priorytet 4.2.: Ochrona środowiska.
Cel: Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu środowiska oraz zachowanie
bioróżnorodności poprzez zrównoważony rozwój województwa.
Priorytet 4.3.: Bezpieczeństwo energetyczne i racjonalne wykorzystanie
energii.
Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i efektywności
energetycznej województwa podkarpackiego poprzez racjonalne
wykorzystanie paliw i energii z uwzględnieniem lokalnych zasobów,
w tym odnawialnych źródeł energii.
Kierunki polityki przestrzennej, przewidywane zadania i zamierzenia
w dziedzinie środowiska, infrastruktury społecznej, gospodarczej,
technicznej oraz struktur przestrzennych zawartych w Planie
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego są
ściśle związane z określonymi w strategii rozwoju województwa polami
strategicznymi, priorytetami, celami i kierunkami działań.
Cele rewitalizacji są spójne z celami polityki przestrzennej województwa,
w tym w szczególności:
Cele polityki przestrzennej w dziedzinie środowiska naturalnego
i kulturowego, które obejmują:
1) efektywne wykorzystanie stanu zainwestowania, w tym:
a) racjonalne i efektywne wykorzystanie zasobów środowiska poprzez
dostosowanie organizacji struktury, funkcji i intensywności

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL VIII/522/02 Sejmiku Województwa Podkarpackiego dnia 30 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Podkarpackiego.
3
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zagospodarowania przestrzennego do uwarunkowań przyrodniczych
i kulturowych;
b) utrzymanie trwałości i odnawialności procesów ekologicznych,
stabilności ekosystemów, zachowanie różnorodności biologicznej
i dziedzictwa geologicznego, zapewnienie ciągłości istnienia
gatunków roślin i zwierząt wraz z siedliskami, ochrona powierzchni
ziemi i gleb, głównie poprzez wielkoobszarowy system ochrony
przyrody;
c) utrzymanie ciągłości kulturowej, zachowanie i ochrona unikatowych
wartości kulturowych regionu w celu zaspokojenia potrzeb ludności
regionu i jako elementu atrakcyjności turystycznej i gospodarczej.
2) poprawę jakości życia i równoważenie rozwoju, w tym:
a) tworzenie warunków podnoszenia poziomu życia oraz łagodzenie
negatywnych różnic w tym zakresie do innych regionów kraju,
między innymi poprzez rozwój infrastruktury społecznej, rozwój
gospodarczy oraz stosowanie aktywnych form zwalczania
bezrobocia i patologii społecznych;
h) rekultywację obszarów zdegradowanych o kierunku przeznaczenia
rolno-leśnego oraz rekreacyjnego.
3) zwiększenie konkurencyjności województwa, w tym:
a) aktywną i kompleksową ochronę i wykorzystanie przestrzeni
atrakcyjnej turystycznie (zintegrowanie ochrony walorów
krajobrazowych oraz wykorzystania zasobów środowiska
przyrodniczego i kultury materialnej i niematerialnej);
b) promowanie atrakcyjności województwa z punktu widzenia
walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego.
Cele polityki przestrzennej w zakresie infrastruktury społeczno-gospodarczej, które obejmują m.in.:
1) efektywne wykorzystanie stanu zainwestowania, w tym:
a) lepsze wykorzystanie i rozwój potencjału intelektualnego
województwa.
2) poprawę jakości życia i równoważenie rozwoju, w tym:
a) tworzenie warunków podnoszenia poziomu życia oraz łagodzenie
negatywnych różnic w tym zakresie w stosunku do innych
regionów kraju, między innymi poprzez rozwój infrastruktury
społecznej, rozwój gospodarczy oraz stosowanie aktywnych form
zwalczania bezrobocia i patologii społecznych;
c) stworzenie warunków do wzrostu inwestowania w budownictwie
mieszkaniowym;
e) rozwój ośrodków aktywacji społeczno-gospodarczej,
restrukturyzacji, koncentracji infrastruktury ekonomicznej
i innowacji technologicznej;
f) rozwój stref turystyczno-wypoczynkowych jako obszarów
aktywizacji gospodarczej;
i)
rozwój infrastruktury społecznej w dziedzinie kultury, oświaty,
usług.
Cele polityki przestrzennej w dziedzinie komunikacji i infrastruktury
technicznej, które obejmują:
1) efektywne wykorzystanie stanu zainwestowania, w tym:
a) zwiększenie sprawności funkcjonowania układów komunikacyjnych
poprzez rozbudowę i modernizację, a także aktywizację działania:
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układu drogowego, układu kolejowego, komunikacji lotniczej
i przejść granicznych;
b) prawidłową i racjonalną gospodarkę zasobami wodnymi.
2) poprawę jakości życia i równoważenia rozwoju, w tym:
c) prawidłową gospodarkę ściekową;
f) wprowadzanie ekologicznych źródeł zaopatrzenia w energię
elektryczną i cieplną;
h) zapewnienie powszechnej dostępności do usług teletechnicznych.
3) zwiększenie konkurencyjności województwa, w tym:
a) zapewnienie niezawodności funkcjonowania systemów
infrastruktury technicznej i komunikacji;
c) promowanie energetyki odnawialnej opartej na zasobach lokalnych;
d) zwiększenie dostępności komunikacyjnej całego obszaru
województwa, szczególnie terenów dla turystycznego
wykorzystania.
Cele polityki przestrzennej województwa w dziedzinie struktur
przestrzennych, które obejmują:
1) efektywne wykorzystanie stanu zainwestowania, w tym:
b) adaptację istniejącego zainwestowania do nowych warunków
rozwoju.
2) poprawę jakości życia i równoważenia rozwoju, w tym:
b) porządkowanie wielofunkcyjnych, problemowych i konfliktowych
stref przestrzennych;
c) zachowanie właściwych proporcji pomiędzy poszczególnymi
elementami zagospodarowania przestrzennego w dążeniu do
zrównoważonego rozwoju;
d) poprawę walorów estetycznych struktur przestrzennych i krajobrazu;
e) kształtowanie nowych struktur przestrzennych kreujących nowe
jakościowo potrzeby;
3) zwiększenie konkurencyjności województwa, w tym zwiększenie
możliwości wyboru obszaru zamieszkania i pracy, poprzez
występujące bogactwo form zagospodarowania przestrzennego
w województwie.
POZIOM SUBREGIONALNY

9.

Strategia Rozwoju Powiatu
Lubaczowskiego

Cele rewitalizacji są spójne w szczególności z następującymi elementami
struktury celów Strategii Rozwoju Powiatu Lubaczowskiego:
Obszar strategiczny 1: Zrównoważony rozwój gospodarczy.
Cel operacyjny 4: Aktywizacja gospodarcza powiatu;
Cel operacyjny 5: Promocja powiatu i jego obszarów inwestycyjnych;
Cel operacyjny 6: Tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości;
Cel operacyjny 8: Rozwój przedsiębiorczości w ramach współpracy
transgranicznej;
Cel operacyjny 9: Optymalne wykorzystanie położenia i walorów
środowiska w rozwoju gospodarczym.
Obszar strategiczny 3: Rozwój Infrastruktury Technicznej.
Cel operacyjny 1: Zwiększenie dostępności powiatu jako elementu
wzmocnienia atrakcyjności inwestycyjnej;
Cel operacyjny 4: Rozbudowa infrastruktury chroniącej naturalne
środowisko (kanalizacyjnej, gazowej, wodociągowej, oczyszczalni
ścieków i składowisk odpadów);
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Cel operacyjny 5: Stwarzanie dobrych i godnych warunków życia
mieszkańców.
Obszar strategiczny 4: Oświata.
Cel operacyjny 1: Dostosowanie kierunków i systemów kształcenia
młodzieży do potrzeb rynku pracy;
Cel operacyjny 2: Utrzymywanie wysokiego poziomu kształcenia;
Cel operacyjny 3: Wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży.
Obszar strategiczny 5: Rozwój Społeczny.
Cel operacyjny 2: Zmniejszenie poziomu bezrobocia;
Cel operacyjny 4: Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego;
Cel operacyjny 6: Pomoc społeczna rodzinom najuboższym;
Cel operacyjny 7: Wzrost mobilności społecznej, innowacyjności
i umiejętności współpracy mieszkańców.
Obszar strategiczny 6: Rozwój kultury, sportu i turystyki.
Cel operacyjny 1: Wspieranie inwestycji służących ochronie środowiska
i unikatowych wartości przyrody;
Cel operacyjny 2: Rozwój turystyki oraz standardu świadczonych usług;
Cel operacyjny 3: Zachowanie dziedzictwa kultury i patriotyzmu
lokalnego;
Cel operacyjny 4: Zwiększenie dochodów z turystyki;
Cel operacyjny 5: Rozwój atrakcyjnych terenów rekreacyjnych.
POZIOM LOKALNY

10.

Strategia Rozwoju
Gminy Lubaczów
na lata 2016–2022

Wizja: Gmina Lubaczów to aktywny ośrodek gospodarczo-kulturalny
tworzący wysokiej jakości przestrzeń do życia i działania, wychodzący
naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności, inwestorów oraz
turystów.
Misja: Misją Gminy Lubaczów jest zapewnienie mieszkańcom
atrakcyjnego miejsca zamieszkania i wypoczynku, wspieranie inwestycji,
przedsiębiorczości i rolnictwa oraz oferowanie wysokiej jakości usług
turystycznych i rekreacyjnych, bazujących na bogactwie lokalnego
dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego.
Cel strategiczny: Silna i konkurencyjna gospodarka lokalna, powiązana
z rozwojem przedsiębiorczości i aktywnością zawodową mieszkańców.
Cel operacyjny I.1: Wsparcie rozwoju gospodarczego gminy i promocja
lokalnej przedsiębiorczości.
Cel operacyjny I.4: Rewitalizacja przestrzeni lokalnej.
Cel strategiczny: Wysoka atrakcyjność turystyczna i rekreacyjna gminy,
oparta na bogatym dziedzictwie przyrodniczo-kulturowym i szerokiej
ofercie czasu wolnego.
Cel operacyjny II.1: Ochrona przestrzeni i dziedzictwa kulturowego.
Cel operacyjny II.3: Rozwój oferty kulturalnej i rekreacyjno-sportowej.
Cel strategiczny: Poprawa konkurencyjności gminy i warunków życia
mieszkańców poprzez inwestycje w infrastrukturę techniczną.
Cel operacyjny III.1 Rozwój infrastruktury technicznej.
Cel strategiczny: Wszechstronny rozwój kapitału społecznego
umożliwiający pełne wykorzystanie potencjału i integracji mieszkańców.
Cel operacyjny IV.1: Inwestycje w infrastrukturę społeczną.
Cel operacyjny IV.2: Wszechstronny rozwój kapitału społecznego.
Cel operacyjny IV.3: Poprawa bezpieczeństwa w zakresie społecznym
i zdrowotnym.
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4

11.

Strategia Rozwiązywania
Problemów Społecznych
Gminy Lubaczów
na lata 2016–2022

12.

Studium Uwarunkowań
i Kierunków
Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy
Lubaczów4

Cel operacyjny IV.4: Zapewnienie spójności społecznej Gminy poprzez
integrację mieszkańców.
Wizja: Polityka społeczna w Gminie Lubaczów jest kontynuacją
systemowo realizowanego modelu wsparcia w rozwoju rodzin, dzieci
i młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych, osób w szczególnej
sytuacji życiowej, opartego na aktywności społeczności lokalnej
i współpracy struktur samorządowych z organizacjami społecznymi.
Misja: Wspólnie podejmujemy aktywność na rzecz poprawy jakości życia
wszystkich mieszkańców naszej Gminy Lubaczów.
Cele strategiczny I: Promowanie i wzmacnianie aktywności społecznej,
zawodowej
oraz
ekonomicznej
w
duchu
samodzielności
i przedsiębiorczości.
Cele operacyjne:
- Wzrost kompetencji i wiedzy potrzebnej na rynku pracy;
- Pobudzanie lokalnych inicjatyw społecznych do rozwiązywania
problemów rynku pracy;
- Rewitalizacja społeczna ukierunkowana na redukcję ubóstwa
i wykluczenia społecznego;
- Promocja ekonomii społecznej;
- Promocja przedsiębiorczości.
Cel strategiczny II: Wspieranie rodzin oraz wspomaganie rozwoju dzieci
i młodzieży.
Cele operacyjne:
- Ograniczanie marginalizacji spowodowanej ubóstwem;
- Ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie;
- Wzrost kompetencji rodzicielskich;
- Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży;
- Popularyzacja aktywnego wypoczynku poprzez uprawianie sportu
i rekreację;
- Wspomaganie rodzin w procesie wychowania;
- Kształtowanie właściwych postaw społecznych;
- Ochrona i promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego;
- Poprawa funkcjonowania rodzin zagrożonych patologią;
- Wdrażanie do życia w rodzinie.
Cel strategiczny III: Zapewnienie dobrej jakości życia osobom starszym
i niepełnosprawnym.
- Aktywizacja i integracja osób starszych i niepełnosprawnych;
- Świadczenie pomocy osobom niepełnosprawnym, starszym,
przewlekle chorym;
- Zapobieganie zjawisku pogłębiania się niepełnosprawności.
Cel strategiczny IV: Wzmacnianie rozwoju kapitału społecznego
i ludzkiego.
- Aktywizacja, integracja, wsparcie;
- Aktywizacja do działania na rzecz swojej społeczności poprzez
zakładanie organizacji pozarządowych.
Cele rewitalizacji są spójne z celami rozwoju gminy zawartymi
w dokumencie:
− podniesienie poziomu życia mieszkańców;
− aktywizacja społeczno-gospodarcza;

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lubaczów przyjęte Uchwałą
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− ład przestrzenny.
W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Lubaczów przyjmuje się, że „podniesienie jakości
życia mieszkańców” jest celem głównym, zaś ład przestrzenny jest
warunkiem stworzenia odpowiedniego poziomu życia. Aktywność
społeczna i gospodarcza jest uzależniona od uwarunkowań, ale
jednocześnie jej uruchomienie sprzyja osiąganiu obu celów.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ww. dokumentów strategicznych i planistycznych

Kompleksowa rewitalizacja jest jednym z kluczowych elementów rozwoju gminy, co
zostało wskazane w Strategii Rozwoju Gminy Lubaczów na lata 2016–20225.
Na potrzebę przeprowadzenia procesu rewitalizacji wskazują słabe strony gminy
w analizie SWOT w sferze gospodarczej, a w tym „występowanie zdegradowanych terenów
pokolejowych, popegeerowskich, poprzemysłowych dotychczas niezrewitalizowanych”
w sferze społecznej „wysokie ukryte bezrobocie”, „pogłębiające się problemy społeczne
spowodowane korzystaniem z pomocy społecznej” natomiast jako szansę określono
„rewitalizację na terenie gminy”6.
Główne założenia rewitalizacji zamieszczono w Strategii w rozdziale V Plany
rewitalizacyjne

gminy

Lubaczów.

Koncepcja

dotyczy

zagospodarowania

terenów

popegeerowskich, poprzemysłowych i pokolejowych oraz ich ożywienie społecznogospodarcze w oparciu o rozwój potencjału turystycznego i rekreacyjnego gminy. Wpisuje się
w misję rozwoju gminy, którą jest: „zapewnienie mieszkańcom atrakcyjnego miejsca
zamieszkania, pracy i wypoczynku, wspieranie inwestycji, przedsiębiorczości i rolnictwa oraz
oferowanie wysokiej jakości usług turystycznych i rekreacyjnych, bazujących na bogactwie
lokalnego dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego”, a także w cel operacyjny I.4 Rewitalizacja
przestrzeni lokalnej. Ponadto rewitalizacja przyczyni się do realizacji wizji rozwoju 2022:
„Gmina Lubaczów to aktywny ośrodek gospodarczo-kulturalny tworzący wysokiej jakości
przestrzeń do życia i działania, wychodzący naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności,
inwestorów oraz turystów”. W Strategii podkreślono, że należy „opracować Gminny Program
Rewitalizacji na kolejne lata, w którym

zostaną zdefiniowane granice obszaru

rewitalizacyjnego, zadania do realizacji”7.

Rady Gminy Lubaczów z dnia 29 grudnia 1998 r. wraz z późn. zm.
5
Strategia Rozwoju Gminy Lubaczów na lata 2016–2022 przyjęta Uchwałą Nr XVI/145/2016 Rady Gminy
Lubaczów z dnia 28 stycznia 2016 r.
6
jw., s. 147–150.
7
jw., s. 156–160.
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Wskazane problemy potwierdzają również słabe strony określone w Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lubaczów na lata 2016–20228. Zaliczono do
nich9:
1) wysokie bezrobocie: niskie szanse zatrudnienia absolwentów, słaba aktywność
zawodowa, bezrobocie ukryte mieszkańców wsi;
2) niska dzietność;
3) emigracja zarobkowa, w tym również trwała, szczególnie młodych osób;
4) dominacja niskich rolniczo-socjalnych źródeł dochodów mieszkańców regionu;
5) niski status ekonomiczny ludności oraz zagrożenia marginalizacją i ubóstwem
obejmujące wiele grup społecznych.
Na podstawie diagnozy sytuacji społecznej w Gminie Lubaczów wyznaczono potrzeby
społeczne dla różnych grup osób, które ze względu na swój charakter i znaczenie w życiu
społecznym, narażone są w sposób znaczący na wykluczenie społeczne.
W celu zaspokojenia wyznaczonych potrzeb społecznych, a tym samym poprawy
jakości życia mieszkańców zaplanowano wdrożenie inicjatyw w ramach następujących celów
strategicznych oraz odpowiadających im celów operacyjnych i zadań10:
I.

CEL STRATEGICZNY – Promowanie i wzmacnianie aktywności społecznej,
zawodowej oraz ekonomicznej w duchu samodzielności i przedsiębiorczości.

II.

CEL STRATEGICZNY – Wspieranie rodzin oraz wspomaganie rozwoju dzieci
i młodzieży.

III.

CEL STRATEGICZNY – Zapewnienie dobrej jakości życia osobom starszym
i niepełnosprawnym.

IV.

CEL STRATEGICZNY – Wzmacnianie rozwoju kapitału społecznego i ludzkiego.
Działania rewitalizacyjne w ramach powyższych celów będą częścią kompleksowych

działań zaplanowanych do realizacji w ramach procesu rewitalizacji na wyznaczonym obszarze
rewitalizacji na terenie Gminy Lubaczów. Dzięki temu wdrożenie wszystkich planów
rewitalizacyjnych przyczyni się również do realizacji misji rozwoju społecznego, która brzmi:

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lubaczów na lata 2016–2022 przyjęta Uchwałą Nr
XVII/183/2016 Rady Gminy Lubaczów z dnia 6 czerwca 2016 r.
9
jw., s. 36.
10
jw., s. 69.
8
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„Wspólnie podejmujemy aktywność na rzecz poprawy jakości życia wszystkich mieszkańców
naszej Gminy Lubaczów. Wyznacznikami jakości życia są:
–

Bezpieczni i aktywni seniorzy pozostający w miejscu zamieszkania;

–

Rodziny w bezpieczeństwie socjalnym i w godnych warunkach rozwojowych;

–

Dzieci rozwijające swoje talenty i radośnie uczestniczące w edukacji;

–

Młodzież twórczo i w poczuciu dumy żyjąca w swoim środowisku;

–

Osoby z dysfunkcjami i w trudnej życiowej sytuacji otoczone troską i wsparciem;

–

Aktywni i świadomi obywatele, współpracujący z samorządem;

–

Społeczność otwarta na szerokie otoczenie;

–

Społeczność zaangażowana we współrządzenie”11.

Podstawowym dokumentem ustalającym i określającym politykę zagospodarowania
przestrzennego gminy jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Lubaczów12. W dokumencie przyjmuje się, że „podniesienie jakości
życia mieszkańców” jest celem głównym, zaś ład przestrzenny jest warunkiem stworzenia
odpowiedniego poziomu życia. Aktywność społeczna i gospodarcza jest uzależniona od
uwarunkowań, ale jednocześnie jej uruchomienie sprzyja osiąganiu obu celów13.
Podstawowymi celami rozwoju gminy zawartymi w dokumencie, zgodnymi z celami
rewitalizacji i kierunkami podejmowanych działań rewitalizacyjnych są:
–

podniesienie poziomu jakości życia mieszkańców,

–

aktywizacja społeczno-gospodarcza,

–

ład przestrzenny.

11

jw., s. 67.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lubaczów przyjęte Uchwałą
Nr IV/25/98 Rady Gminy Lubaczów z dnia 29 grudnia 1998 r. wraz z późn. zm.
13
jw., s. 4.
12
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II. Część diagnostyczno-analityczna
1. Metodologia delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
Metodologię wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz
szczegółowy przebieg procesu diagnostycznego gminy zawiera Diagnoza na potrzeby
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z wielokryterialną analizą
przestrzenną pozwalającą na delimitację obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Lubaczów.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o rewitalizacji, rewitalizacja to „kompleksowy proces
wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych”, dlatego przy wyznaczaniu
zasięgu obszaru zdegradowanego wzięto pod uwagę zestaw kryteriów zawarty w art. 9 ust. 1
ww.

ustawy

i

Wytycznych,

które

wskazują

na

istnienie

stanu

kryzysowego

na danym terenie.
Stan kryzysowy zdefiniowany został jako „stan spowodowany koncentracją
negatywnych zjawisk społecznych (w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości,
niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu
uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym), współwystępujących z negatywnymi
zjawiskami w co najmniej jednej z następujących sfer:
1) gospodarczej – w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji
lokalnych przedsiębiorstw;
2) środowiskowej – w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości
środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi
bądź stanu środowiska;
3) przestrzenno-funkcjonalnej – w szczególności 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;
4) technicznej – w szczególności 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.
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Skalę negatywnych zjawisk odzwierciedlają mierniki rozwoju opisujące powyższe
sfery, które wskazują na niski poziom rozwoju lub dokumentują silną dynamikę spadku
poziomu rozwoju, w odniesieniu do wartości dla całej gminy”14.
W związku z powyższym, w celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego
Gmina Lubaczów podzielona została na jednostki strukturalne (referencyjne), w sposób
odpowiadający istniejącym powiązaniom funkcjonalnym. W procesie diagnostycznym
przyjęto podział gminy na sołectwa. Analiza danych ilościowych w ustalonych jednostkach
strukturalnych pozwoliła na stosunkowo łatwe zidentyfikowanie lokalizacji problemów
i wyznaczenie granic obszaru zdegradowanego.
Zgodnie z ww. ustawą i Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w przeprowadzonej
diagnozie dokonano analizy porównawczej jednostek referencyjnych, opartej na zestawie
wskaźników cząstkowych oraz syntetycznych wskaźników degradacji we wszystkich sferach
pozwalających na obiektywne określenie stopnia zróżnicowania zjawisk kryzysowych
i potencjałów lokalnych na terenie gminy. Syntetyczne wskaźniki koncentracji zjawisk
kryzysowych w poszczególnych sferach przedstawione zostały na mapach poglądowych
Gminy Lubaczów z podziałem na jednostki strukturalne. Diagnoza została przeprowadzona
w oparciu o obiektywne i weryfikowalne mierniki i metody badawcze.
Jako główne kryteria delimitacji obszaru zdegradowanego przyjęto 44 wskaźniki (tabela
2) ustalone na podstawie danych statystycznych gromadzonych w Urzędzie Gminy Lubaczów,
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaczowie oraz w instytucjach zewnętrznych,
m.in.: Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaczowie, Komendzie Powiatowej Policji
w Lubaczowie, a także ogólnodostępnych danych z Banku Danych Lokalnych Głównego
Urzędu Statystycznego i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Część pozyskanych
danych została wykorzystana do porównawczej analizy ilościowej wskaźników ze średnią
wartością dla całej gminy, a część posłużyła do dokonania analizy jakościowej
charakteryzującej ważne dla rewitalizacji deficyty i problemy obszarów oraz lokalne
potencjały.
W procesie delimitacji obszaru zdegradowanego wykorzystano różnorodne źródła
informacji, dzięki czemu zastosowane podejście ma charakter kompleksowy i łączy
wykorzystanie metod ilościowych z jakościowymi.

14

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020, Minister Rozwoju,
Warszawa, 02.08.2016, s. 6–7.
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Tabela 2 Wskaźniki obrazujące sytuację na terenie Gminy Lubaczów w sferach: społecznej, gospodarczej,
przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej
Sfera

Cechy
szczegółowe
sfery

Demografia

Lp.

Jedn.
miary

1.

Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym
w % ludności ogółem

%

2.

Udział ludności w wieku produkcyjnym
w % ludności ogółem

%

3.

Udział ludności w wieku poprodukcyjnym
w % ludności ogółem

%

4.

Liczba ludności w wieku poprodukcyjnym
w stosunku do ludności w wieku produkcyjnym

szt.

5.

Przyrost naturalny w przeliczeniu na 100 osób
wg faktycznego miejsca zamieszkania

-

6.

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

-

7.

Mediana wieku

8.
Rynek pracy

SPOŁECZNA

Nazwa wskaźnika

9.
10.

11.

12.

13.
Pomoc
społeczna
14.

15.

16.

Udział bezrobotnych zarejestrowanych
w ludności w wieku produkcyjnym wg miejsca
zamieszkania
Liczba długotrwale bezrobotnych w %
bezrobotnych ogółem
Liczba osób korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 osób
wg miejsca zamieszkania
Korzystający ze świadczeń pomocy społecznej
z tytułu ubóstwa w przeliczeniu na 100 osób wg
miejsca zamieszkania
Korzystający ze świadczeń pomocy społecznej
z tytułu bezrobocia w przeliczeniu na 100 osób
wg miejsca zamieszkania
Korzystający ze świadczeń pomocy społecznej
z tytułu niepełnosprawności w przeliczeniu na
100 osób wg miejsca zamieszkania
Korzystający ze świadczeń pomocy społecznej
z tytułu długotrwałej lub ciężkiej choroby
w przeliczeniu na 100 osób wg miejsca
zamieszkania
Korzystający ze świadczeń pomocy społecznej
z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego w przeliczeniu na 100 osób wg
miejsca zamieszkania
Korzystający ze świadczeń pomocy społecznej
z tytułu przemocy w rodzinie w przeliczeniu na
100 osób wg miejsca zamieszkania

Źródło danych

Urząd Gminy
Lubaczów

lata
%
%

Powiatowy
Urząd Pracy
w Lubaczowie

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Lubaczowie

szt.

szt.
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Edukacja

Bezpieczeństwo
publiczne

17.

Korzystający ze świadczeń pomocy społecznej
z tytułu alkoholizmu w przeliczeniu na 100 osób
wg miejsca zamieszkania

szt.

18.

Liczba wypełnionych formularzy "Niebieska
Karta" na 10 tys. mieszkańców

szt.

19.

Wyniki sprawdzianu 6-klasisty (dane dla gminy
z 2015 roku)

%

20.

Wyniki egzaminów gimnazjalnych (dane dla
gminy z 2015 roku)

%

21.

Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych
wychowaniem przedszkolnym (dane dla gminy)

%

22.
23.

Integracja
społeczna

szt.
%

24.

Liczba organizacji pozarządowych na 100 osób
wg faktycznego miejsca zamieszkania

szt.

25.

Frekwencja w wyborach do organów jednostek
samorządu terytorialnego w roku 2014 (I tura)

%

26.

27.

GOSPODARCZA

Liczba stwierdzonych przestępstw ogółem
w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego
miejsca zamieszkania
Wskaźnik wykrywalności przestępstw
stwierdzonych przez Policję

28.
Podmioty
gospodarcze
29.

30.

31.

Liczba zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych w rejestrze REGON
w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego
miejsca zamieszkania – OGÓŁEM
Liczba zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych w rejestrze REGON
w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego
miejsca zamieszkania – OBSZAR WIEJSKI
Liczba zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych w rejestrze REGON
w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego
miejsca zamieszkania – OBSZAR MIEJSKI
Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych w rejestrze REGON
w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego
miejsca zamieszkania – OGÓŁEM
Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych w rejestrze REGON
w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego
miejsca zamieszkania – OBSZAR WIEJSKI
Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych w rejestrze REGON
w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego
miejsca zamieszkania – OBSZAR MIEJSKI

Okręgowa
Komisja
Egzaminacyjna
w Krakowie
Okręgowa
Komisja
Egzaminacyjna
w Krakowie
Główny Urząd
Statystyczny
(BDL)
Komenda
Powiatowa
Policji
w Lubaczowie
Państwowa
Komisja
Wyborcza

szt.

szt.

szt.

Urząd Gminy
Lubaczów

szt.

szt.

szt.
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Wyposażenie
w infrastrukturę
społeczną

32.

Powierzchnia terenów zagospodarowanych pod
działalność sportową, rekreacyjną, kulturową
i turystyczną przypadająca na 100 mieszkańców

ha

33.

Udział budynków mieszkalnych mających
bezpośredni dostęp do dróg asfaltowych
w liczbie budynków ogółem

%

34.

Udział długości dróg nieutwardzonych
w ogólnej długości dróg (dane dla gminy)

km

Poziom obsługi
komunikacyjnej

ŚRODOWISKOWA

TECHNICZNA

35.
Mieszkalnictwo
36.

Budynki mieszkalne nowe oddane do
użytkowania w przeliczeniu na 10 tys.
mieszkańców
Udział budynków mieszkalnych zamieszkałych,
wybudowanych przed rokiem 1989 w relacji do
ogólnej liczby budynków mieszkalnych
zamieszkałych

szt.

%

Zabytki

37.

Udział zabytków nieruchomych wpisanych do
rejestru zabytków będących w stanie degradacji
technicznej w liczbie tych zabytków ogółem

%

Zieleń
urządzona

38.

Udział terenów zieleni urządzonej w ogólnej
powierzchni terenu

%

Odpady
niebezpieczne

39.

Udział azbestu pozostałego do
unieszkodliwienia w zinwentaryzowanym
azbeście ogółem (dane dla gminy)

%

Formy ochrony
przyrody

40.

Położenie na obszarach objętych formami
ochrony przyrody (dotyczy wyłącznie form:
obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, park
krajobrazowy, Park Narodowy)

TAK/
NIE

Tereny
zalewowe

41.

Położenie na terenach zagrożonych
wystąpieniem powodzi

TAK/
NIE

42.

Odsetek ludności korzystającej z sieci gazowej

%

43.

Odsetek ludności korzystającej z sieci
wodociągowej

%

44.

Odsetek ludności korzystającej z sieci
kanalizacyjnej

%

Ochrona
środowiska

Urząd Gminy
Lubaczów

Regionalna
Dyrekcja
Ochrony
Środowiska
Krajowy Zarząd
Gospodarki
Wodnej

Urząd Gminy
Lubaczów

Źródło: Opracowanie własne

Na potrzeby wyznaczenia zasięgu granic obszaru zdegradowanego posłużono się jego
definicją w art. 9 ust. 1 ustawy o rewitalizacji, zgodnie z którą obszar zdegradowany
charakteryzuje się koncentracją negatywnych zjawisk społecznych oraz stanem kryzysu
w co najmniej jednej ze sfer dotyczących zjawisk gospodarczych, środowiskowych,
przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych.
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Wyznaczając

obszar

rewitalizacji

najpierw

dokonano

zważenia

wszystkich

wskaźników. Za punkt odniesienia przyjęto średnią gminy dla poszczególnych wskaźników
i określono, w których sołectwach wskaźniki przyjęły wartość gorszą lub lepszą niż średnia
– tym sposobem dokonano analizy natężenia występowania problemów na obszarze. W
miejscach gdzie te wartości były niekorzystne w porównaniu do średniej dla gminy, uznano
wskaźnik w danym sołectwie za sytuację problemową. Przyjęto metodę ilościową w ramach
której zsumowano liczbę zidentyfikowanych problemów dla poszczególnych sołectw, bazując
na liczbie wskaźników wypadających gorzej niż średnia dla gminy.
Delimitacja obszaru rewitalizacji dokonana została przy uwzględnieniu zapisów
art. 10 ustawy o rewitalizacji, który stanowi, że jest to „obszar obejmujący całość lub część
obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk,
o których mowa w art. 9 ust. 1, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego
gmina zamierza prowadzić rewitalizację”.
Zgodnie z powyższym, wyznaczenie granic obszaru rewitalizacji nastąpiło w oparciu
o dwie przesłanki. Pierwszą z nich było stwierdzenie, że na wybranym obszarze uznanym
wcześniej jako zdegradowany istnieje szczególna koncentracja negatywnych zjawisk.
Drugą z przesłanek było uznanie, że wybrany obszar ma istotne znaczenie dla rozwoju gminy.
Takie uzasadnienie obejmuje przedstawienie możliwych do wykorzystania w procesie
rewitalizacji lokalnych potencjałów. Po przeanalizowaniu potrzeb, zasobów, możliwości oraz
lokalnych potencjałów gminy, wybrano obszar na którym gmina zamierza prowadzić
rewitalizację.
Metodologia wyznaczenia obszaru zdegradowanego a następnie obszaru rewitalizacji
w Gminie Lubaczów przedstawiona została na schemacie 1.
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Schemat 1 Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie
Gminy Lubaczów

Źródło: Opracowanie własne

2. Zasięg przestrzenny obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o rewitalizacji obszar zdegradowany charakteryzuje się
koncentracją negatywnych zjawisk społecznych oraz stanem kryzysu w co najmniej jednej
ze sfer dotyczących zjawisk gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych
lub technicznych. Ponadto ust. 2 wskazuje, że „obszar zdegradowany może być podzielony
na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic, pod warunkiem
stwierdzenia na każdym z podobszarów występowania koncentracji negatywnych zjawisk
społecznych oraz gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych lub
technicznych”.
Na podstawie przeprowadzonego audytu wewnątrzgminnego wyznaczono obszar
zdegradowany, na który składają się jednostki referencyjne charakteryzujące się problemami
w sferze społecznej (≥ 5) przy jednoczesnym występowaniu problemów przynajmniej w jednej
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innej sferze oraz największą liczbą zidentyfikowanych negatywnych zjawisk, tj. ≥ 9.
Kluczowym elementem delimitacji i uzasadnieniem dla takiego zasięgu obszaru
zdegradowanego jest fakt nakładania się stanów kryzysowych w poszczególnych sferach na
negatywne zjawiska w sferze społecznej.
Zgodnie z przedstawionymi założeniami obszar zdegradowany na terenie Gminy
Lubaczów obejmuje jednostki: Krowica Sama (20), Basznia Górna (18), Szczutków (18),
Budomierz (17), Borowa Góra (16), Podlesie (16), Załuże (16), Bałaje (15), Krowica
Hołodowska (15), Mokrzyca (15), Tymce (15), Antoniki (14), Dąbrowa (14), Krowica Lasowa
(12), Basznia Dolna (11), Lisie Jamy (11), Opaka (11), Piastowo (10), Wólka Krowicka (10),
Dąbków (9), Młodów (9).
Zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o rewitalizacji, obszar rewitalizacji to „obszar
obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją
negatywnych zjawisk, o których mowa w art. 9 ust. 1, na którym z uwagi na istotne znaczenie
dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację (…). Obszar rewitalizacji nie
może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby
mieszkańców gminy. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym
podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic”.
W związku z art. 10 ww. ustawy wyznaczony został obszar, na którym występuje
wysokie natężenie negatywnych zjawisk w sferze społecznej oraz gospodarczej, przestrzennofunkcjonalnej technicznej i środowiskowej, a jednocześnie mający istotne znaczenie dla
rozwoju gminy i planowane jest na nim przeprowadzenie działań rewitalizacyjnych.
W wyniku przeprowadzonej diagnozy w podziale na jednostki referencyjne gminy
i delimitacji obszaru zdegradowanego, wyznaczono obszar rewitalizacji obejmujący część
sołectw: Basznia Dolna, Basznia Górna, Młodów oraz Tymce. Wyznaczony obszar
charakteryzuje się wysoką koncentracją negatywnych zjawisk oraz obejmuje w szczególności
zabudowane, centralne części sołectw. Potencjałem tego obszaru są przede wszystkim:
– tereny atrakcyjne turystycznie – Kresowa Osada;
– dobrze rozwinięta infrastruktura edukacyjna;
– rozwinięte zaplecze sportowe;
– potencjał kulturowy – odbywający się corocznie „Festiwal Kultur i Kresowego Jadła”,
Ośrodek Promocji Produktów Regionalnych i Tradycyjnych, lokalizacja zabytków
wpisanych do Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa Podkarpackiego:
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cmentarz greko-katolicki (nr rej.: A-363 z 23.06.1994 r.); rządcówka, dom nr 12 (nr rej.:
A-413 z 08.04.2010 r.);
– potencjał środowiskowy i inwestycyjny – pokłady siarki rodzimej;
– bezpośrednie sąsiedztwo obszaru rewitalizacji z Miastem Lubaczów, będącym siedzibą
administracyjną gminy.
Wyznaczony obszar rewitalizacji zajmuje powierzchnię 15,6 km2 (7,69% powierzchni
ogółem gminy) i jest zamieszkały przez 2 558 mieszkańców (27,35% ludności ogółem gminy).
Obszar nie przekracza limitów określonych w art. 10 ust. 2 ustawy o rewitalizacji.
Jednocześnie z uwagi na zidentyfikowane potencjały i najważniejsze znaczenie
w

rozwoju

gminy

oraz

występowanie

terenów

pokolejowych,

popegeerowskich

i powojskowych, wyznaczony obszar rewitalizacji gromadzi dużą liczbę sprzeczności oraz
konfliktów
i

rozwojowych,

gospodarczych,

a

które

także

prowadzą

postępującej

do

kumulacji

degradacji

problemów

technicznej

społecznych

w

przestrzeni.

W związku z lokalizacją na tym terenie dużej substancji mieszkaniowej, tereny te wykazują się
dużą kumulacją problemów związanych z wykluczeniem społecznym, wyuczoną bezradnością,
niską aktywnością w życiu publicznym i kulturalnym. Brak lub niskie dochody uzyskiwane
przez mieszkańców, spowodowane niekorzystną sytuacją na lokalnym rynku pracy, powodują
ubożenie społeczności lokalnej, a tym samym niedostateczne możliwości gminy do
zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie świadczonych usług publicznych o charakterze
społecznym, kulturalnym, edukacyjnym, rekreacyjnym i sportowym w stosunku do
zapotrzebowania

zgłaszanego

przez

mieszkańców

podczas

spotkań

i

warsztatów

organizowanych na etapie opracowywania dokumentu.
Część wyznaczonego obszaru rewitalizacji położona jest w terenie górniczym
„Smolinka III”. W granicach obszaru znajduje się zlikwidowany odwiert poszukiwawczy
„Tymce-1” pozostały po działalności górniczej, od którego obowiązuje strefa wolna od
zabudowy wynosząca 5 m. W granicach ww. terenu górniczego w Gminnym Programie
Rewitalizacji nie przewiduje się zmian przestrzenno-funkcjonalnych.
Potencjały i zasoby obszaru rewitalizacji pokazują, iż ma on istotne znaczenie dla
rozwoju gminy, szczególnie w sferze społecznej, w której zidentyfikowano najwięcej
problemów. Wszelkie działania rewitalizacyjne podjęte w celu zniwelowania negatywnych
zjawisk

kryzysowych

na

wyznaczonym

obszarze

rewitalizacji

będą

oddziaływać

na teren całej gminy, wpływając tym samym na poprawę jakości życia jej mieszkańców.

31

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024

Lokalizację obszaru rewitalizacji na tle obszaru zdegradowanego przedstawia mapa 1,
natomiast szczegółowy przebieg granic obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Lubaczów
prezentuje mapa 2.
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Mapa 1 Lokalizacja obszaru rewitalizacji na tle obszaru zdegradowanego w Gminie Lubaczów

Źródło: Opracowanie własne
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Mapa 2 Granice wyznaczonego obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Lubaczów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie google.com/maps
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3. Szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji oraz skala i charakter potrzeb
rewitalizacyjnych
Jednym

z

najważniejszych

elementów

Gminnego

Programu

Rewitalizacji,

wynikającym z art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy o rewitalizacji jest „szczegółowa diagnoza obszaru
rewitalizacji (…) obejmująca analizę negatywnych zjawisk, o których mowa w art. 9 ust. 1,
oraz lokalnych potencjałów występujących na terenie tego obszaru”.
Zgodnie z powyższym pogłębiona diagnoza wyznaczonego obszaru obejmowała sfery:
społeczną, gospodarczą, przestrzenno-funkcjonalną, techniczną i środowiskową. Problemy
analizowane w ramach wszystkich aspektów 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.
Schemat 2 Sfery tematyczne analizowane w szczegółowej diagnozie obszaru rewitalizacji

Źródło: Opracowanie własne
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Wyznaczony obszar rewitalizacji obejmujący sołectwa Basznia Dolna, Basznia Górna,
Młodów i Tymce jest korzystnie położony komunikacyjnie. Sąsiaduje bezpośrednio
z Miastem Lubaczów, stanowiącym centrum społeczno-gospodarcze Gminy Lubaczów, przez
które przechodzą dwa szlaki komunikacyjne: droga wojewódzka 866 łącząca drogę 865
w Dachnowie z polsko-ukraińskim przejściem granicznym w Budomierzu oraz droga
wojewódzka 867 łącząca Sieniawę w województwie podkarpackim z Hrebennem
w województwie lubelskim. Na obszarze rewitalizacji zlokalizowana jest m.in. Kresowa Osada,
obszary będące pokładami siarki rodzimej, obiekty zabytkowe tj.: cmentarz greko-katolicki
(nr rej.: A-363 z 23.06.1994 r.), rządcówka, dom nr 12 (nr rej.: A-413 z 08.04.2010 r.) wpisane
do Rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz budynek dawnej plebanii w Baszni
Dolnej wpisany do Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami dla Gminy Lubaczów na lata
2015–2018 (wszczęto postępowanie w sprawie wpisania obiektu do Rejestru Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków), a także obiekty handlowo-usługowe. Ponadto odbywa się tutaj
corocznie Festiwal Kultur i Kresowego Jadła, trwający nawet do tygodnia, na który przybywa
dużo osób, również spoza regionu.
Sołectwa Basznia Dolna oraz Młodów, które wchodzą w skład obszaru rewitalizacji, są
zamieszkałe przez dużą liczbę osób, powodując gromadzenie się konfliktów rozwojowych
i wielu sprzeczności, które prowadzą do degradacji w sferze technicznej, przestrzennofunkcjonalnej i środowiskowej oraz kryzysu społeczno-gospodarczego.
Według danych Urzędu Gminy Lubaczów, wyznaczony obszar rewitalizacji zajmuje
powierzchnię 15,6 km2 (7,69% powierzchni ogółem gminy) i był w 2014 roku zamieszkały
przez 2 558 mieszkańców (27,35% ludności ogółem gminy). Obszar nie przekracza limitów
określonych w art. 10 ust. 2 ustawy o rewitalizacji.
Procesy demograficzne związane z ruchem naturalnym ludności, takie jak: urodzenia,
zgony i migracje wpływają zarówno na liczbę ludności, jak i na jej strukturę wiekową.
Analizując udział ludności według ekonomicznych grup wieku w stosunku do ludności
ogółem obszaru rewitalizacji należy wskazać, że w 2014 roku mieszkańcy w wieku
przedprodukcyjnym stanowili 19,4% społeczności, w wieku produkcyjnym 63,7%, natomiast
w wieku poprodukcyjnym 16,9% (wykres 1). Analizując udział ludności według
ekonomicznych grup wieku, obszar rewitalizacji charakteryzuje się gorszą sytuacją
demograficzną od średniej Gminy Lubaczów w odniesieniu do udziału osób w wieku
przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym.
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Wykres 1 Udział ludności według ekonomicznych grup wieku w stosunku do ludności ogółem w 2014 r.
– porównanie średniej dla obszaru rewitalizacji, Gminy Lubaczów i województwa podkarpackiego
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Lubaczów

Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym jest wyższy niż liczba osób w wieku
poprodukcyjnym, co jest wskaźnikiem pozytywnym, wskazującym na duży potencjał młodych
ludzi w stosunku do ogólnej liczby ludności Gminy Lubaczów. Niekorzystna jest natomiast
duża różnica procentowa osób w wieku produkcyjnym obszaru rewitalizacji w odniesieniu do
całej gminy. Tym samym na obszarze rewitalizacji mieszka mniej osób zdolnych do pracy niż
średnio na obszarze Gminy Lubaczów. Ponadto wskaźnik osób w wieku poprodukcyjnym jest
wyższy na obszarze rewitalizacji niż na terenie całej gminy, co jest zjawiskiem niekorzystnym.
Istniejąca sytuacja stanowi wyzwanie związane z zapewnieniem mieszkańcom w wieku
poprodukcyjnym wysokiej jakości usług i przestrzeni dostosowanej do ich potrzeb, stwarzając
odpowiednie warunki do godnego starzenia się wskazanej grupy oraz zapobieganie
wyludnianiu się obszaru rewitalizacji. Istotne jest również stworzenie atrakcyjnych warunków
do życia, które zachęcą młode osoby spoza obszaru do osiedlania się na tym terenie,
a pochodzących z niego młodych mieszkańców powstrzymają przed migracją.
W odniesieniu do ekonomicznych grup wieku, równie istotny, obok udziału
procentowego poszczególnych grup wiekowych, jest wskaźnik obciążenia demograficznego
(wykres 2) odnoszący się do liczby osób w wieku nieprodukcyjnym przypadających na każde
100 osób w wieku produkcyjnym, który w 2014 roku dla obszaru rewitalizacji wynosił 26,5,
natomiast średnia dla całej gminy wynosiła 24,7.
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Wykres 2 Wskaźnik obciążenia demograficznego w 2014 roku – porównanie średniej dla obszaru
rewitalizacji i Gminy Lubaczów
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Lubaczów

Na obszarze rewitalizacji w 2014 roku odnotowano również ujemny przyrost naturalny,
który wynosił -0,3 przy średniej dla Gminy Lubaczów 0,0 (wykres 3).
Wykres 3 Wskaźnik przyrostu naturalnego w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca
zamieszkania w 2014 roku – porównanie średniej dla obszaru rewitalizacji i Gminy Lubaczów
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Lubaczów

Procesy demograficzne wpływające na strukturę wiekową obszaru rewitalizacji
bezpośrednio wiążą się z sytuacją na rynku pracy, który obrazuje wskaźnik „udział
bezrobotnych zarejestrowanych w ludności w wieku produkcyjnym wg miejsca zamieszkania”
(wykres 4). Z uwagi na turystyczny charakter gminy oraz tradycje związane z rolnictwem,
zauważalne jest niedostosowanie w strukturze kompetencji i kwalifikacji, wynikające
z obecnego systemu i kierunku kształcenia młodych ludzi. Rolniczy charakter gminy
charakteryzuje się również występowaniem tzw. ukrytego bezrobocia, które w szczególności
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na terenach wiejskich związane jest z dużą liczbą osób zatrudnionych w rolnictwie. Problem
ten został zauważony przez interesariuszy rewitalizacji podczas spotkań warsztatowych.
Bezrobocie ukryte oznacza też sytuację, w której osoba pozostaje bez jakiegokolwiek
zatrudnienia i jest gotowa do podjęcia pracy, ale nie szuka jej, gdyż na podstawie
wcześniejszych doświadczeń jest przekonana, że jej nie znajdzie – ta sytuacja dotyczy
najczęściej kobiet mieszkających na wsi, które ze względu na opiekę nad dziećmi przez długi
czas nie podejmowały żadnej pracy. Z punktu widzenia problemów społecznych największym
z nich na obszarze rewitalizacji jest wysoki poziom bezrobocia.
Wykres 4 Udział bezrobotnych zarejestrowanych w ludności w wieku produkcyjnym wg miejsca
zamieszkania w 2014 roku – porównanie średniej dla obszaru rewitalizacji i Gminy Lubaczów
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie

Bezrobocie jest zjawiskiem powszechnie znanym i jednym z najpilniejszych
problemów społecznych dla gminy. Wysokie bezrobocie związane jest z likwidacją miejsc
pracy, jakie dawały zakłady funkcjonujące na terenie gminy. W związku z powyższym nastąpił
gwałtowny wzrost ilości osób pozostających bez pracy, dlatego rolnictwo jest obecnie jednym
z głównych źródeł utrzymania tutejszej ludności.
Bezrobocie jako zjawisko społeczne ma znaczący wpływ na ekonomiczną
i psychospołeczną sferę życia człowieka, zwłaszcza w przypadku długookresowości. Pierwsze
odczuwalne skutki wiążą się z naturą ekonomiczną – utratą źródła utrzymania, idącym za tym
ubożeniem, a w dalszej kolejności problemami społecznymi czy nawet z przestępczością. Może
też prowadzić do rozpadu rodziny czy przyjmowania przez dzieci negatywnych wzorów
osobowych, a w konsekwencji do dziedziczenia statusu bezrobotnego. Konieczne są działania
zmierzające do aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem na rynku pracy, a także działania
zmierzające do zwiększania kapitału ludzkiego i społecznego na obszarze rewitalizacji, gdzie
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występuje natężenie zjawisk negatywnych, które nasilając się obniżają warunki i jakość życia
mieszkańców. Ponadto podczas przeprowadzonego badania ankietowego najwięcej
mieszkańców źle oceniło sytuację na rynku pracy (39,5% ankietowanych), co zostało
przedstawione na wykresie 5. Zła sytuacja na rynku pracy przyczynia się do pogłębiania się
bezrobocia, a co za tym idzie również niskich dochodów mieszkańców, na co również wskazała
największa liczba ankietowanych osób (40%), co zostało przedstawione na wykresie 6.
Wykres 5 Ocena sytuacji na rynku pracy w Gminie Lubaczów według ankietowanych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego

Wykres 6 Ocena dochodów uzyskiwanych przez mieszkańców w Gminie Lubaczów według
ankietowanych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego

Podczas prowadzonych konsultacji, szeregu spotkań i warsztatów z mieszkańcami
obszaru rewitalizacji w ramach opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji ustalono,
że największymi problemami na obszarze rewitalizacji są: niskie dochody osób pracujących,
niedostosowane kwalifikacje i brak kompetencji do podjęcia atrakcyjnego zatrudnienia,
niedostosowanie systemu edukacji i kształcenia młodych ludzi do potrzeb lokalnego rynku
pracy.
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Problem długotrwałego bezrobocia na obszarze rewitalizacji wypada korzystanie
w porównaniu do średniej dla całej Gminy Lubaczów oraz województwa podkarpackiego
(wykres 7), co świadczy o chęci podejmowania pracy przez osoby bezrobotne. Należy więc
podejmować działania rewitalizacyjne, które będą wzmacniać kompetencje osób zdolnych do
pracy, w celu znalezienia nowego miejsca zatrudnienia.

Wykres 7 Liczba długotrwale bezrobotnych w % bezrobotnych ogółem w 2014 roku – porównanie
średniej dla obszaru rewitalizacji, Gminy Lubaczów i województwa podkarpackiego
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie

Kryterium poziomu ubóstwa i skali problemów społecznych na obszarze rewitalizacji
zostało zmierzone przy pomocy wskaźnika „liczba osób korzystających ze świadczeń z pomocy
społecznej w przeliczeniu na 100 osób według faktycznego miejsca zamieszkania”. Zgodnie
z danymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaczowie w 2014 roku wskaźnik dla
obszaru rewitalizacji utrzymywał się na poziomie 9,7 natomiast średnia dla Gminy Lubaczów
wynosiła 10,1. W porównaniu do średniej województwa podkarpackiego zarówno obszar
rewitalizacji jak i cała gmina wypadają niekorzystnie (wykres 8).
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Wykres 8 Liczba osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 osób
według faktycznego miejsca zamieszkania w 2014 roku – porównanie średniej dla obszaru rewitalizacji,
Gminy Lubaczów i województwa podkarpackiego
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaczowie

Negatywne zjawiska społeczne występują wewnątrz obszaru z różną intensywnością
i nieco inne są także ich przyczyny. Nie zmienia to faktu, że rozproszenie koncentracji
problemów społecznych wpływa na jakość życia całej społeczności zamieszkującej na tym
obszarze i osób korzystających z różnych usług czy aktywności na jego terenie. Najczęstszymi
powodami korzystania ze świadczeń na obszarze rewitalizacji w 2014 roku było: bezrobocie,
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, niepełnosprawność, długotrwała
i ciężka choroba. Wartości tych wskaźników na obszarze rewitalizacji były niższe niż średnia
dla Gminy Lubaczów, jednak w większości przypadków wyższe niż średnia dla województwa
podkarpackiego (tabela 3).
Tabela 3 Porównanie najczęstszych powodów korzystania ze świadczeń pomocy społecznej w 2014 roku
– porównanie średniej dla obszaru rewitalizacji, Gminy Lubaczów i województwa podkarpackiego
Lp.
Obszar
Gmina
Województwo
Powód korzystania ze
rewitalizacji
Lubaczów
podkarpackie
świadczeń z pomocy
Liczba osób, którym przyznano świadczenie
społecznej
z danego powodu na 100 mieszkańców
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0,4
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaczowie
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Ubóstwo rozumiane jest jako uzyskiwanie dochodów poniżej ustawowego kryterium
dochodowego, które oscyluje na granicy minimum egzystencji określonego przez Instytut
Pracy i Spraw Socjalnych – w 2014 r. ustalone zostało na poziomie 544 zł dla osoby samotnie
gospodarującej oraz 457 zł dla osoby w rodzinie15. Jest wynikiem głównie bezrobocia,
niepełnosprawności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz prowadzenia
gospodarstwa domowego, a także uzależnień. Ubóstwo należy do największych
i najpoważniejszych nieszczęść ludzi. Staje się poważnym problemem społecznym, kiedy
dotyczy znacznej części społeczeństwa. Skutki biedy nie dotykają tylko osób nią
doświadczonych, ale całe społeczeństwo – zwłaszcza w sytuacji jej trwałości i pokaźnego
zasięgu. Przyczynia się to do powstawania i rozszerzania się niekorzystnych zjawisk,
począwszy od degradacji społecznej ubogich rodzin, a skończywszy na zachowaniach
patologicznych. Może mieć ono związek z długotrwałym bezrobociem, ale także wskazuje na
brak kapitału społecznego, w tym umiejętności odnalezienia się na rynku pracy, a co za tym
idzie – uzależnienia się części mieszkańców od pomocy społecznej i wyuczonej bezradności.
Długotrwała choroba oraz niepełnosprawność dezorganizują życie osoby oraz jej
rodziny, a natężenie zjawiska nasila się z wiekiem. Choroba może całkowicie sparaliżować
aktywność społeczną i zawodową osoby, w wyniku czego wycofuje się ona z życia
społecznego. Prowadzi to do ograniczeń w prawidłowym i samodzielnym funkcjonowaniu oraz
wymaga wsparcia innych osób i instytucji. Zidentyfikowane na obszarze rewitalizacji problemy
społeczne są ze sobą ściśle powiązane, np. bezrobocie powoduje utratę środków na utrzymanie
doprowadzając do ubóstwa, a jednocześnie pogłębia i nawarstwia inne problemy, takie jak
wykluczenie społeczne bądź uzależnienia. W związku z tym bardzo często powodem
przyznawania pomocy społecznej jest występowanie kilku przyczyn jednocześnie.
Wszystkie zidentyfikowane na obszarze rewitalizacji negatywne zjawiska społeczne
prowadzą do degradacji społecznej obszaru, obniżenia poziomu jakości życia, „bezradności
społecznej”, ograniczenia prawidłowego i samodzielnego funkcjonowania w życiu
społecznym, roszczeniowości, pogłębiających się patologii oraz uzależnień, co również
wpływa na poziom bezpieczeństwa mieszkańców zamieszkujących ten obszar. Potwierdzeniem
tego faktu może być wysoka wartość wskaźnika „liczba wypełnionych formularzy „Niebieska
Karta” na 10 tys. mieszkańców”. Według danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lubaczowie, w 2014 roku wskaźnik ten na obszarze rewitalizacji wynosił 15,6 i przyjmował

15

Strona internetowa Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, www.ipiss.com.pl/?zaklady=minimum-egzystencji-2,
inf. z dnia 30.03.2017.
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niekorzystne wartości w stosunku do średniej dla Gminy Lubaczów (wykres 9). Działania
rewitalizacyjne mające na celu integrację rodziny i zwalczanie negatywnego zjawiska
przemocy powinny być realizowane ze względu na zniwelowanie skutków, jakie za sobą niosą
te zjawiska, poprzez oddziaływanie na inne sfery życia mieszkańców.
Wykres 9 Liczba wypełnionych formularzy "Niebieska Karta" na 10 tys. mieszkańców
w 2014 roku – porównanie średniej dla obszaru rewitalizacji i Gminy Lubaczów
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaczowie

Zidentyfikowane problemy wskazują, iż należy podjąć kompleksowe działania na
obszarze rewitalizacji służące rozwiązaniu zidentyfikowanych problemów społecznych,
integracji oraz aktywizacji mieszkańców. Zaplanowanie działań społecznych o charakterze
wyprzedzającym będzie miało na celu podniesienie skuteczności i trwałości projektów
rewitalizacyjnych oraz gotowości i świadomości mieszkańców co do możliwości
partycypacyjnego współdecydowania o obszarze objętym Gminnym Programem Rewitalizacji.
Kolejnym istotnym czynnikiem skali oceny problemów społecznych jest stan
bezpieczeństwa publicznego, który został zamierzony za pomocą wskaźników „liczba
stwierdzonych przestępstw ogółem w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca
zamieszkania” (wykres 10) oraz „wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw
stwierdzonych przez policję” (wykres 11).
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Wykres 10 Liczba stwierdzonych przestępstw ogółem w przeliczeniu na 100 osób według faktycznego
miejsca zamieszkania w 2014 roku – porównanie średniej dla obszaru rewitalizacji, Gminy Lubaczów
i województwa podkarpackiego
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie
Wykres 11 Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych przez Policję w 2014 roku –
porównanie średniej dla obszaru rewitalizacji, Gminy Lubaczów i województwa podkarpackiego
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie

Głównym problemem zidentyfikowanym na obszarze rewitalizacji są dewastacje
mienia publicznego. Przeciwdziałanie takim zjawiskom wymaga stworzenia spójnego systemu
monitoringu, szczególnie w miejscach publicznych.
Zasadniczą rolę w podniesieniu jakości zasobów ludzkich, a tym samym rozwiązywaniu
problemów występujących na obszarze rewitalizacji, pełni jakość i poziom edukacji,
rozumianej jako wychowanie, wykształcenie, nauka oraz zdobywanie wiedzy i umiejętności.
W związku z tym istotne jest, aby lokalna społeczność miała równy dostęp do wiedzy przez
całe życie i usługa ta świadczona była na wysokim poziomie.
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Jednym ze wskaźników przedstawiających jakość i efekty kształcenia na wyznaczonym
obszarze rewitalizacji są wyniki uzyskane ze sprawdzianu szóstoklasistów, sprawdzające
wiedzę i umiejętności uczniów kończących ten poziom nauczania. Na obszarze rewitalizacji
funkcjonują: Zespół Szkół Publicznych w Baszni Dolnej (przy ul. Szkolnej 24) oraz Zespół
Szkół Publicznych w Młodowie (przy ul. Szkolnej 48). W związku z tym dokonano porównania
wyników uczniów ze szkół z tego obszaru ze średnią wartością dla gminy oraz województwa
podkarpackiego w 2014 roku (wykres 12). Osiągnięcia uczniów z obszaru rewitalizacji są
niższe od wyników osiąganych w gminie oraz na terenie województwa podkarpackiego.
Wykres 12 Średnie % wyniki sprawdzianu w 6 klasie szkoły podstawowej w 2014 roku – porównanie
średniej dla obszaru rewitalizacji, Gminy Lubaczów i województwa podkarpackiego
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Okręgowej Komisji Edukacyjnej w Krakowie

Na obszarze rewitalizacji konieczne są nie tylko działania nakierowane na
przeciwdziałanie bezrobociu i patologiom społecznym, ale powinny one również obejmować
swoim zasięgiem dzieci i młodzież w kontekście wyrównywania ich szans edukacyjnych
(niwelowania

niskiego

poziomu

edukacji).

Projektowane

działania

rewitalizacyjne

nakierowane na rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży, a także zajęcia dodatkowe
i pozalekcyjne przyczynią się do podniesienie poziomu kształcenia na obszarze rewitalizacji.
Tym samym Gminny Program Rewitalizacji stanie się kompleksowym dokumentem
odpowiadającym na społeczne problemy wyznaczonego obszaru rewitalizacji.
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Organizacje pozarządowe są przejawem społeczeństwa obywatelskiego oraz jedną
z form aktywności lokalnej. Odgrywają ważną rolę nie tylko w umacnianiu więzi społecznych
i organizacyjnym wzmacnianiu władz lokalnych, lecz również zwiększają możliwości rozwoju
społecznego. Aktywność mieszkańców i ich zaangażowanie w sprawy lokalne obrazuje
wskaźnik „liczba organizacji pozarządowych na 100 osób wg faktycznego miejsca
zamieszkania”. Analizowany wskaźnik na wyznaczonym obszarze rewitalizacji wynosił
w 2014 roku 1,6, co było wartością wyższą zarówno od średniej dla Gminy Lubaczów jak
i województwa podkarpackiego (wykres 13). Świadczy to o dużej aktywności mieszkańców
i chęci do wspólnego działania. Tym samym dzięki dużej liczbie stowarzyszeń możliwe staje
się większe włączenie w proces rozwoju obszaru społeczności lokalnej. Projekty
rewitalizacyjne powinny uwzględniać ten kapitał w swoich założeniach, dążąc do współpracy
pomiędzy administracją samorządową a organizacjami pozarządowymi. Współpraca ta
przyczyni się do zwiększenia świadomości obywatelskiej, a także pozwoli na uwzględnienie
w projektach lokalnych uwarunkowań społecznych. Aby społeczność nadal mogła się zrzeszać,
rozwijać i aktywnie działać dla dobra mieszkańców, należy podejmować działania
rewitalizacyjne, które stworzą warunki sprzyjające do tego (miejsca integracji, spotkań,
wydarzenia integracyjne oraz wspieranie oddolnych inicjatyw).
Wykres 13 Liczba organizacji pozarządowych na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania w 2014
roku – porównanie średniej dla obszaru rewitalizacji, Gminy Lubaczów i województwa podkarpackiego
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Lubaczów

Na wyznaczonym obszarze rewitalizacji zarejestrowanych jest 15 organizacji
pozarządowych (według stanu na koniec 2016 roku) – ich wykaz przedstawia tabela 4.
Rozmieszczenie organizacji pozarządowych w granicach obszaru rewitalizacji przedstawia
mapa 3.
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Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Tabela 4 Liczba organizacji pozarządowych w granicach obszaru rewitalizacji na terenie
Gminy Lubaczów
Obszar
Nazwa
Adres
ul. Sobieskiego 14
Basznia Dolna Ochotnicza Straż Pożarna w Baszni Dolnej
37-621 Basznia Dolna
Basznia Dolna Ludowy Klub Sportowy „Huragan” w Baszni Dolnej
37-621 Basznia Dolna
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „LIBERO”
ul. Szkolna 24
Basznia Dolna
w Baszni Dolnej
37-621 Basznia Dolna
ul. Szkolna 24
Basznia Dolna Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego w Baszni Dolnej
37-621 Basznia Dolna
ul. Sobieskiego 14
Basznia Dolna Stowarzyszenie "BYĆ KOBIETĄ"
37-621 Basznia Dolna
Grupa nieformalna
Basznia Dolna Klub Seniora w Baszni Dolnej
ul. Sobieskiego 14
37-621 Basznia Dolna
Grupa nieformalna
Basznia Dolna Koło Gospodyń Wiejskich w Baszni Dolnej
ul. Sobieskiego 14
37-621 Basznia Dolna
Basznia Górna 71
Basznia Górna Ochotnicza Straż Pożarna w Baszni Górnej
37-621 Basznia Dolna
Młodów
Młodów
Ochotnicza Straż Pożarna w Młodowie
ul. Św. Floriana 24
37-600 Lubaczów
Młodów
Młodów
Ludowy Klub Sportowy „ZRYW” w Młodowie
ul. Sportowa
37-600 Lubaczów
Młodów
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy
Młodów
ul. Szkolna 48
„PARTNER” w Młodowie
37-600 Lubaczów
Młodów
Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „SIEĆ”
Młodów
ul. Szkolna 46
w Młodowie
37-600 Lubaczów
Młodów
Młodów
Koło Gospodyń Wiejskich w Młodowie
ul. Szkolna 46
37-600 Lubaczów
Młodów
Młodów
Klub Seniora w Młodowie
ul. Szkolna 46
37-600 Lubaczów
Grupa nieformalna
Tymce
Koło Gospodyń Wiejskich w Tymcach
Tymce
37-621 Basznia Dolna
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Lubaczów
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Mapa 3 Rozmieszczenie organizacji pozarządowych w granicach wyznaczonego obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Lubaczów w 2016 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Lubaczów
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Pomimo tego, że część z organizacji działających na terenie gminy nie posiada siedziby
w granicach obszaru rewitalizacji to poprzez zasięg swojej działalności i aktywności oddziałuje
na jego mieszkańców. Na terenie całej Gminy Lubaczów na koniec 2016 roku funkcjonowało
56 organizacji społecznych, tj.:
−

19 Kół Gospodyń Wiejskich;

−

8 Ludowych Klubów Sportowych;

−

8 Ochotniczych Straży Pożarnych;

−

6 Klubów Seniora;

−

3 Uczniowskie Kluby Sportowe;

−

10 Stowarzyszeń;

−

1 Fundacja;

−

1 Zrzeszenie.
Obszar rewitalizacji odznacza się niedostatecznym udziałem w życiu publicznym.

Średnia frekwencja w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu
terytorialnego: rady gminy w 2014 roku na obszarze rewitalizacji kształtowała się na poziomie
38,70% i była znacznie niższa w porównani do średniej dla Gminy Lubaczów, która wynosiła
60,25% oraz niższa od średniej dla województwa podkarpackiego – 50,87% (wykres 14).
Wykres 14 Frekwencja w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego: rady
gminy, na terenie województwa podkarpackiego w 2014 roku – porównanie średniej dla obszaru
rewitalizacji, Gminy Lubaczów i województwa podkarpackiego
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej
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W sferze społecznej, obok dużej liczby organizacji pozarządowych, uwidocznia się
mała aktywność mieszkańców w życiu społecznym (w tym przypadku udział w wyborach).
Konieczne są działania mające na celu zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnej
z obszaru rewitalizacji w oddolne inicjatywy mające na celu integrację mieszkańców, a także
zwiększenia ich poczucia tożsamości lokalnej i kapitału społecznego.
Kumulacja problemów społecznych jest silnie związana z wysokim zapotrzebowaniem
mieszkańców na mieszkania socjalne. W ramach prowadzonej pracy socjalnej pracownicy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaczowie zdiagnozowali rodziny zagrożone
wykluczeniem społecznym, dla których istotnym problemem jest brak godziwych warunków
mieszkaniowych. W związku z powyższym wskazanym osobom należy zapewnić możliwość
zamieszkania w mieszkaniach socjalnych o niskim czynszu, których gmina w swoich zasobach
posiada

niewystarczającą

ilość.

Ponadto

wskazanych

mieszkańców

należy

objąć

kompleksowymi działaniami opieki społecznej, mającymi na celu ich aktywizację społecznozawodową.
Badanie stopnia zamożności mieszkańców określono na podstawie wysokości
podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy przyjętego do obliczania
subwencji wyrównawczej na 2017 rok – dane przygotowane przez Departament Finansów
Samorządu Terytorialnego, działający przy Ministerstwie Finansów. Wskaźnik G dla Gminy
Lubaczów wynosi 898,01 zł, natomiast średnia dla Polski – 1 596,67 zł16, co wskazuje na niski
stopień dochodów podatkowych w gminie.
Poza sferą społeczną w pogłębionej diagnozie przeanalizowana została sfera
gospodarcza obszaru. W tej sferze rozpatrywano dwa aspekty: przedsiębiorczość mieszkańców
oraz sytuację gospodarczą obszaru.
Wyznaczony obszar rewitalizacji obejmujący swym zasięgiem sołectwa Basznia Dolna,
Basznia Górna, Młodów i Tymce jest korzystnie położony komunikacyjnie, połączony
bezpośrednio z Miastem Lubaczów, które stanowi niejako centrum społeczno-gospodarcze
Gminy Lubaczów. Na obszarze rewitalizacji identyfikuje się mniejszą liczbę zarejestrowanych
działalności gospodarczych w porównaniu do średniej dla Gminy Lubaczów, co świadczy
o niskim poziomie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji. Potwierdza
to wskaźnik „liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON
w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania” (wykres 15), która w 2014

16

Strona internetowa Ministerstwa Finansów, mf.gov.pl, inf. z dnia 22.02.2017.
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roku na obszarze rewitalizacji wynosiła 6,0 działalności, natomiast średnia dla gminy to 7,0,
a dla województwa podkarpackiego – 7,6 działalności.
Wykres 15 Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na
100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania w 2014 roku OGÓŁEM – porównanie średniej dla obszaru
rewitalizacji, Gminy Lubaczów i województwa podkarpackiego
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Lubaczów

Kolejnym wskaźnikiem obrazującym niekorzystną sytuację w sferze gospodarczej jest
„liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu
na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania” (wykres 16), która w 2014 roku na
obszarze rewitalizacji wynosiła 0,5 działalności – tyle samo, co średnia dla całej Gminy
Lubaczów. Wskaźnik ten natomiast przyjmował niekorzystne wartości w porównaniu do
średniej dla województwa podkarpackiego – 0,7 działalności. Wartości wskaźnika porównano
do średniej dla województwa, aby wskazać, iż problem istnieje zarówno na obszarze
rewitalizacji jak i w całej gminie. Mimo, iż wskaźnik na obszarze rewitalizacji przyjmuje takie
same wartości jak średnia w gminie to ciągle jest jednak niższy niż średnia dla województwa,
w związku z czym należy podjąć działania wpływające na zakładanie działalności
gospodarczych przede wszystkim przez mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz mieszkańców
całej gminy. Niska wartość wskaźnika świadczy o braku chęci podejmowania działalności
gospodarczych oraz niewielkim zainteresowaniu podejmowaniem nowych inicjatyw
o charakterze gospodarczym przez mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz mieszkańców całej
Gminy Lubaczów.
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Wykres 16 Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu
na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania w 2014 roku OGÓŁEM – porównanie średniej
dla obszaru rewitalizacji, Gminy Lubaczów i województwa podkarpackiego
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Lubaczów

Niskie wartości powyższych wskaźników świadczą o konieczności podjęcia działań
rewitalizacyjnych, które będą obejmować m.in. tworzenie warunków do rozwoju już
istniejących działalności gospodarczych, a także będą tworzyć przyjazny klimat (np. ulgi
podatkowe) do inwestowania na obszarze rewitalizacji, ponieważ brak jest kompleksowego
systemu wspierania przedsiębiorczości. To właśnie działania w sferze gospodarczej
umożliwiają przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym poprzez kooperację
lokalnych przedsiębiorców, a co za tym idzie zwiększenie kapitału społecznego lokalnej
społeczności. Konieczne wydaje się włączenie lokalnych przedsiębiorców w proces
rewitalizacji jako ważnego elementu warunkującego jego powodzenie. W ramach realizacji
zadań z zakresu przedsiębiorczości w Gminie Lubaczów zostało powołane Stowarzyszenie
Przedsiębiorców „Lubaczowskie Forum Biznesu”, które z powodzeniem prowadzi swoją
działalność statutową i zrzesza lokalnych przedsiębiorców.
Kolejną sferą poddaną pogłębionej diagnozie jest sfera przestrzenno-funkcjonalna.
W odniesieniu do niej przeanalizowany został wskaźnik „powierzchnia terenów
zagospodarowanych pod działalność sportową, rekreacyjną, kulturową i turystyczną” (wykres
17).
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Wykres 17 Powierzchnia terenów zagospodarowanych pod działalność sportową, rekreacyjną, kulturową
i turystyczną przypadająca na 100 mieszkańców (ha) w 2014 roku – porównanie średniej dla obszaru
rewitalizacji i Gminy Lubaczów
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Lubaczów

Na wyznaczonym obszarze rewitalizacji tereny przeznaczone pod działalność sportową,
rekreacyjną, kulturową i turystyczną skupiają się wokół placówek oświatowych. Pomimo
większej powierzchni tego typu terenów od średniej dla gminy, zauważa się niedostateczną
ilość miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych, które mogłyby urozmaicać czas mieszkańcom
poprzez stałą dostępność zróżnicowanej oferty spędzania czasu wolnego. Tym samym
konieczne jest zaplanowanie działań zmierzających do zagospodarowania przestrzeni oraz
budowy budynków użyteczności publicznej i ich adaptacja na cele społeczne oraz modernizacja
istniejących terenów o zróżnicowanych funkcjach na rzecz aktywności mieszkańców.
Kolejnym wskaźnikiem analizowanym w tej sferze jest „udział budynków
mieszkalnych mających bezpośredni dostęp do dróg asfaltowych w liczbie budynków
mieszkalnych ogółem” (wykres 18), który wskazuje, iż w 2014 roku na obszarze rewitalizacji
90,0% budynków miało dostęp do dróg asfaltowych, co kształtuje się korzystnie w porównaniu
do średniej dla Gminy Lubaczów, która wynosiła 79,4%.
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Wykres 18 Udział budynków mieszkalnych mających bezpośredni dostęp do dróg asfaltowych w liczbie
budynków mieszkalnych ogółem w 2014 roku – porównanie średniej dla obszaru rewitalizacji
i Gminy Lubaczów
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Lubaczów

Mimo, iż na obszarze rewitalizacji 90% budynków mieszkalnych posiada dostęp do
dróg asfaltowych, nadal powinny być prowadzone działania w tym zakresie. Niedostateczna
jakość infrastruktury drogowej utrudnia mieszkańcom dostęp do podstawowych usług
publicznych, w szczególności szkół, a także opieki medycznej. Niewystarczająca jakość dróg
asfaltowych jest szczególnym utrudnieniem dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych,
które bez dostępu do odpowiednich warunków komunikacyjnych ulec mogą wykluczeniu
społecznemu. Niezbędne są działania mające na celu zwiększenie funkcjonalności i dostępności
komunikacyjnej mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez rozbudowę i modernizację
istniejącej sieci dróg, z uwzględnieniem potrzeb pieszych. Poprawa stanu technicznego
infrastruktury

przyczyni

się

również

do

kompleksowości

prowadzonych

działań

rewitalizacyjnych, dzięki bezpośredniemu połączeniu rewitalizowanych obiektów.
Wyznaczony

obszar

rewitalizacji

charakteryzuje

się

dużą

ilością

niezagospodarowanych i zdegradowanych przestrzeni oraz obiektów pokolejowych,
popegeerowskich i powojskowych, które ze względu na zły stan techniczny i postępującą
degradację zaburzają ład przestrzenny i czynią przestrzeń nieatrakcyjną i niebezpieczną – co
zostało szczegółowo opisane poniżej. Prowadzi to do braku możliwości jej wykorzystania do
spotkań i integracji, aktywności sportowej, rekreacji i turystki oraz rozwijania działalności
o charakterze społecznym i gospodarczym.
Charakterystycznym obiektem, który powstał w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, działania 7.2 Rewitalizacja obszarów
zdegradowanych w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2007–2013 na obszarze
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rewitalizacji jest Kresowa Osada (wioska tematyczna), która stanowi istotny potencjał
wyznaczonego obszaru rewitalizacji (fotografie 1 i 2). Obecnie w bezpośrednim otoczeniu tego
obiektu znajduje się niezagospodarowany teren (fotografia 3), który w ramach działań
rewitalizacyjnych powinien zostać zaadaptowany z przeznaczeniem na funkcje społeczne,
edukacyjne, kulturalne, rekreacyjne oraz turystyczne i gospodarcze. Zagospodarowanie terenu
poprzez odtworzenie i przeniesienie tradycyjnej zabudowy, która będzie pełniła funkcje
muzealne, rekreacyjne i wypoczynkowe, przyczyni się do stworzenia nowych miejsc pracy oraz
przestrzeni do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej. Zagospodarowanie
bezpośredniego otoczenia obiektów wpłynie na poprawę estetyki i funkcjonalności przyległego
terenu oraz stworzy przestrzeń do aktywności społecznej i wzmacniania integracji społecznej
mieszkańców oraz możliwości spędzania wolnego czasu dla różnych grup wiekowych. Ponadto
realizacja tego zadania przyczyni się do kontynuacji i komplementarności z projektem
rewitalizacyjnym realizowanym w ramach perspektywy UE na lata 2007–2013.

Fotografia 1 Kresowa Osada – ośrodek wytwórczy i promocyjny produktów regionalnych i tradycyjnych
w Baszni Dolnej

Źródło: Urząd Gminy Lubaczów

56

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024

Fotografia 2 Kresowa Osada w Baszni Dolnej

Źródło: InicjatywaLokalna.pl
Fotografia 3 Niezagospodarowany teren w bezpośrednim otoczeniu Kresowej Osady w Baszni Dolnej

Źródło: InicjatywaLokalna.pl

Kolejną niezagospodarowaną przestrzeń na obszarze rewitalizacji stanowi teren po
dawnej strzelnicy wojskowej w Młodowie (fotografia 4). Pierwsze wzmianki o strzelnicy
pochodzą z 1897 r., kiedy zostały stworzone koszary wojskowe w Lubaczowie wraz ze
strzelnicą batalionową. Po II wojnie światowej budynki strzelnicy zostały rozebrane, a w latach
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siedemdziesiątych XX w. Kółko Rolnicze w Młodowie przejęło ten teren pod uprawę.
Z pierwotnej substancji obiektu zachowały się dwa wały poprzeczne oraz w całości wysoki
kulochwyt. Obiekt strzelnicy położony jest na skraju lasu i posiada interesujące walory
krajobrazowe. Odtworzenie pierwotnego charakteru obiektu oraz nadanie nowych funkcji tym
terenom przyczyni się do zwiększenia aktywności sportowej i rekreacyjnej mieszkańców
obszaru rewitalizacji oraz wzmocnienia tożsamości lokalnej.
Fotografia 4 Teren po dawnej strzelnicy wojskowej w Młodowie

Źródło: Urząd Gminy Lubaczów

Na obszarze rewitalizacji zidentyfikowano obiekty pokolejowe i popegeerowskie
wpisane do Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Lubaczów na lata
2015–201817, które wymagają modernizacji i adaptacji do pełnienia nowych funkcji,
z przeznaczeniem przede wszystkim na cele społeczne i turystyczne.
Przez gminę (w tym przez wyznaczony obszar rewitalizacji) przebiega linia kolejowa
nr 101 Munina–Hrebenne, kiedyś Jarosław–Sokal, przy której znajdują się zdegradowane
budynki dawnych stacji kolejowych „Basznia” (fotografie 5–8) oraz „Basznia Dolna”
(fotografie 9–10). Budynki pokolejowe są w złym stanie technicznym i wymagają modernizacji
mającej na celu nadanie nowych funkcji, przede wszystkim z przeznaczeniem na cele społeczne
i turystyczne, co przyczyni się do wzrostu dochodów mieszkańców.

Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Lubaczów na lata 2015–2018 przyjęty Uchwałą Nr
VII/68/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 29 kwietnia 2015 r.
17
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Fotografia 5 Zdegradowany budynek stacji kolejowej „Basznia”

Źródło: Urząd Gminy Lubaczów
Fotografia 6 Niezagospodarowany teren wokół budynku stacji kolejowej „Basznia”

Źródło: InicjatywaLokalna.pl
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Fotografia 7 Nieużytkowane tory kolejowe przy budynku stacji „Basznia”

Źródło: InicjatywaLokalna.pl
Fotografia 8 Zdegradowany budynek stacji kolejowej „Basznia Dolna”

Źródło: Urząd Gminy Lubaczów
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Fotografia 9 Budynki gospodarcze przy stacji kolejowej „Basznia Dolna”

Źródło: InicjatywaLokalna.pl

Obiektem pokolejowym, który można również wykorzystać podczas szeroko
prowadzonych działań rewitalizacyjnych jest niewątpliwie monumentalna, nieużytkowana już,
będąca w stanie degradacji wieża ciśnień w Tymcach (fotografie 11–12).
Fotografia 10 Nieużytkowany budynek wieży ciśnień w Tymcach

Źródło: Urząd Gminy Lubaczów
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Fotografia 11 Nieużytkowany budynek wieży ciśnień w Tymcach (widok ze stacji „Basznia Dolna”)

Źródło: InicjatywaLokalna.pl

Działania rewitalizacyjne związane z modernizacją i adaptacją terenów i obiektów
pokolejowych, przyczynią się do rozszerzenia oferty z zakresu szeroko rozumianej turystyki
kolejowej w oparciu o infrastrukturę linii kolejowej nr 101, co bezpośrednio przyczyniać się
będzie do stworzenia nowych miejsc pracy, zwiększenia dochodów mieszkańców, a tym
samym poprawy jakości ich życia.
Na terenie gminy występują obiekty popegeerowskie, które obecnie nie są użytkowane,
a ich stan techniczny jest niezadowalający. Do budynków tych należy zaliczyć budynek byłego
kina na osiedlu popegeerowskim w Baszni Dolnej (fotografie 13–14) oraz budynek po byłej
chlewni w Tymcach. Obiekty są wyłączone z użytkowania ze względu na zły stan techniczny,
zagrażający bezpieczeństwu oraz brak odpowiedniego wyposażenia do pełnienia swoich
funkcji.
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Fotografia 12 Nieużytkowany budynek dawnego kina na osiedlu popegeerowskim w Baszni Dolnej – 1

Źródło: InicjatywaLokalna.pl
Fotografia 13 Nieużytkowany budynek dawnego kina na osiedlu popegeerowskim w Baszni Dolnej – 2

Źródło: InicjatywaLokalna.pl

Przywrócenie budynków do użytkowania oraz adaptacja do pełnienia nowych funkcji
na rzecz mieszkańców wymaga kompleksowego zakresu działań obejmujących: rozbudowę,
przebudowę i remont kapitalny wnętrza, modernizację energetyczną, instalację OZE,
dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach działań rewitalizacyjnych
zasadnym byłoby zaadoptować budynek byłego kina na mieszkania socjalne, których
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zapotrzebowanie zostało wskazane podczas analizy sfery społecznej, a budynek po byłej
chlewni zaadoptować na miejsce do prowadzenia działalności gospodarczej.
Kolejnym budynkiem znajdującym się na obszarze rewitalizacji, który wymaga
modernizacji jest poprzemysłowy budynek po byłej Zlewni Mleka w Baszni Dolnej wraz
z najbliższym otoczeniem (fotografia 14). Budynek wymaga przebudowy wnętrza,
modernizacji energetycznej z dostosowaniem go do potrzeb prowadzenia działalności
gospodarczej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia funkcjonalnie związanego
z budynkiem.
Fotografia 14 Była Zlewnia Mleka w Baszni Dolnej

Źródło: Urząd Gminy Lubaczów

Stopień wyposażenia wyznaczonego obszaru rewitalizacji w infrastrukturę techniczną
i komunalną zbadano na podstawie wskaźników dotyczących udziału odsetka ludności
korzystającej z sieci gazowej, wodociągowej oraz kanalizacyjnej.
Stan wyposażenia obszaru rewitalizacji w infrastrukturę komunalną przedstawiają
m.in. wskaźniki „odsetek ludności korzystającej z sieci gazowej” oraz „odsetek ludności
korzystającej z sieci kanalizacyjnej” w 2014 roku w porównaniu ze średnią dla gminy
i województwa podkarpackiego (wykresy 19 i 20).
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Wykres 19 Odsetek ludności korzystającej z sieci gazowej w 2014 roku – porównanie średniej dla obszaru
rewitalizacji, Gminy Lubaczów i województwa podkarpackiego
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%

72,5%

30,0%
20,0%

41,4%

33,2%

10,0%
0,0%
obszar rewitalizacji

Gmina Lubaczów

województwo
podkarpackie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Lubaczów
Wykres 20 Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej w 2014 roku – porównanie średniej dla
obszaru rewitalizacji, Gminy Lubaczów i województwa podkarpackiego
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Lubaczów

W zakresie sfery technicznej badano również wskaźnik obrazujący odsetek ludności
korzystającej z sieci wodociągowej, jednak w związku z osiągnięciem wartości dla każdego
z sołectw na poziomie 100%, nie poddano go analizie w pogłębionej diagnozie obszaru
rewitalizacji.
Z danych przedstawionych na wykresie 19 wynika, że odsetek ludności korzystającej
z sieci gazowej na terenie obszaru rewitalizacji jest wyższy niż średnia w gminie, natomiast
wskaźnik ten wypada zdecydowanie gorzej w porównaniu ze średnią dla województwa
podkarpackiego. Biorąc po uwagę wskaźnik odnośnie sieci kanalizacyjnej zauważyć można, że
w porównaniu zarówno do średniej dla gminy jak i województwa podkarpackiego, wskaźnik
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ten na obszarze rewitalizacji wypadł korzystnie. Pomimo tego należy podejmować działania,
za pomocą których zostanie poprawiony dostęp do infrastruktury technicznej dla wszystkich
mieszkańców obszaru. Jest to szczególnie istotne, ponieważ infrastruktura techniczna oraz
warunki mieszkaniowe determinują w znacznym stopniu jakość życia osób zamieszkujących
ten obszar. Stan wyposażenia w infrastrukturę techniczną przesądza o kosztach inwestycyjnych
rewitalizacji danego obszaru. Im wyższy jest stopień rozwoju infrastruktury technicznej, tym
lepsze są warunki do przeprowadzenia zaplanowanych w jej zakresie zadań.
Na obszarze rewitalizacji zlokalizowane są obiekty dziedzictwa kulturowego (zabytki
wpisane do Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa Podkarpackiego – stan na dzień
29.03.2017 r.):
− cmentarz greko-katolicki (nr rej.: A-363 z 23.06.1994 r.) (fotografia 15);
− rządcówka, dom nr 12 (nr rej.: A-413 z 08.04.2010 r.).

Fotografia 15 Zabytkowy Cmentarz grekokatolicki w Baszni Dolnej

Źródło: Urząd Gminy Lubaczów

Zabytki zlokalizowane w granicach wyznaczonego obszaru rewitalizacji są w stanie
degradacji technicznej, do której przyczynia się przede wszystkim niefunkcjonowanie
rozwiązań technicznych, które umożliwiłyby ich efektywne wykorzystanie. Aby wykorzystać
lokalne zasoby dziedzictwa kulturowego w procesie rewitalizacji, należy podjąć działania
mające na celu zachowanie i udostepnienie zabytkowych obiektów z przeznaczeniem do
pełnienia różnych funkcji o charakterze społecznym i gospodarczym.
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Ponadto na wyznaczonym obszarze rewitalizacji funkcjonują różne obiekty
użyteczności publicznej, m.in. Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaczowie z siedzibą
w Baszni Dolnej i Gminny Ośrodek Kultury – Filia Basznia Dolna (ul. Jana III Sobieskiego 11)
(fotografia 16), Ochotnicza Straż Pożarna w Baszni Dolnej (ul. Sobieskiego 14) (fotografia 17).
Stan części budynków użyteczności publicznej ulega degradacji. W celu ich efektywnego
wykorzystania, część budynków wymaga przeprowadzenia termomodernizacji i adaptacji do
pełnienia pierwotnych lub nowych funkcji.
Fotografia 16 Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury w Baszni Dolnej

Źródło: InicjatywaLokalna.pl
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Fotografia 17 Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Baszni Dolnej

Źródło: InicjatywaLokalna.pl

Z uwagi na brak szczegółowych danych, pogłębiona diagnoza w zakresie przekroczenia
standardów jakości powietrza przeprowadzona została na podstawie raportu sporządzonego
przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, dotyczącego oceny jakości
powietrza w województwie podkarpackim18. Z uwagi na ochronę zdrowia dotyczyła ona
wieloetapowej klasyfikacji dla następujących parametrów: pył zawieszony PM10 (rok), pył
zawieszony PM10 (24-godziny), benzo(a)piren w pyle PM10 (rok), pył zawieszony PM2,5
(rok) oraz ozon (maks. 8-godzin).
Na terenie Gminy Lubaczów w 2015 roku nie odnotowano przekroczenia dopuszczalnej
wartości stężenia dla pyłu zawieszonego PM10 oraz PM2,5 (mapy 4 i 5).

Strona internetowa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie, www.wios.rzeszow.pl,
inf. z dnia 02.01.2017.
18
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Mapa 4 Rozkład stężenia rocznego pyłu zawieszonego PM10 na terenie województwa podkarpackiego
w 2015 roku

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Raport za rok 2015, Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Rzeszów 2016, s. 55
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Mapa 5 Rozkład stężeń pyłu zawieszonego PM2,5 – stężenia roczne na terenie województwa
podkarpackiego w 2015 roku

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Raport za rok 2015,
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Rzeszów 2016, s. 69

W północno-wschodniej części gminy w 2015 roku liczba dni, w których stężenie ozonu
było większe niż 120 µg/m3, przekroczyła 26 dni. W związku z tym niedotrzymany został
poziom docelowy. Obszar przekroczeń dopuszczalnego poziomu obejmował swym zasięgiem
znaczną część województwa podkarpackiego, z wyjątkiem powiatu jarosławskiego,
przeworskiego, łańcuckiego, a także południowej i południowo-zachodniej części powiatu
lubaczowskiego oraz części powiatu leżajskiego i rzeszowskiego, gdzie liczba dni, w których
stężenie ozonu przekroczyło 120 μg/m3 zawierała się w przedziale 16–20 oraz 21–25 dni
(mapa 6).
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Mapa 6 Klasyfikacja stref pod względem kryterium ochrony zdrowia dla ozonu – cel długoterminowy na
terenie województwa podkarpackiego w 2015 roku

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Raport za rok 2015, Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Rzeszów 2016, s. 104

Udokumentowany pomiarami obszar przekroczeń poziomu docelowego benzo(a)pirenu
obejmował szczególnie tereny miast powiatowych i ich okolic w północno-zachodniej części
Gminy Lubaczów (mapa 7).
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Mapa 7 Rozkład stężenia rocznego benzo(a)pirenu w pyle PM10 na terenie województwa podkarpackiego
w 2015 roku

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Raport za rok 2015, Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Rzeszów 2016, s. 96

Biorąc pod uwagę zagrożenie powodziowe, teren Gminy Lubaczów usytuowany jest
korzystnie. Na obszarze gminy nie występują tereny zagrożone wystąpieniem powodzi
(mapa 8).
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Mapa 8 Obszar zagrożenia powodziowego na terenie Gminy Lubaczów

Źródło: Hydroportal Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, www.kzgw.gov.pl

Istotnym problemem sfery środowiskowej, wpływającym na stan jakości powietrza
atmosferycznego na terenie wyznaczonego obszaru rewitalizacji jest opalanie kotłowni
paliwem o niskich parametrach jakościowych i grzewczych, a także odpadami. Efekt ten
spotęgowany jest przez przestarzałe instalacje grzewcze. Wynika to z niewielkiej świadomości
lokalnej społeczności w zakresie wpływu człowieka na jakość wdychanego powietrza.
W efekcie uwalniane jest wiele szkodliwych substancji i związków, które negatywnie wpływają
na zdrowie mieszkańców.
Zgodnie z Instrukcją przygotowywania 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 Lubaczów charakteryzuje się
kilkoma wskaźnikami, dla których zidentyfikowano wartości mniej korzystne niż wartości
referencyjne dla województwa podkarpackiego, 4 z nich zamieszczono w tabeli 5. Wybrane
zostały wskaźniki, dla których zakłada się poprawę wartości w wyniku zaplanowanych działań
służących realizacji procesu rewitalizacji. Wskazują one na kluczowe problemy
zdiagnozowane na etapie delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, których
rozwiązanie/zniwelowanie wpisuje się w cele rewitalizacji.
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Wskaźnik 1 pokazuje skalę jednego z największych problemów społecznych obszaru
rewitalizacji, związanego z malejąca liczbą mieszkańców obszaru. Ujemny przyrost naturalny
wpływa na zwiększającą się liczbę osób w wieku poprodukcyjnym, w stosunku do osób
w wieku przedprodukcyjnym. Utrzymujący się ujemny poziom wskaźnika, przyczyni się do
niekorzystnych zjawisk związanych z malejącym kapitałem społecznym młodych ludzi, który
można by było wykorzystać do rozwoju gminy. Problem ten na analizowanym obszarze jest
znacznie większy (-0,3) niż średnio w województwie podkarpackim, gdzie wskaźnik przyrostu
naturalnego w 2014 roku był na dodatnim poziomie i wynosił 0,07. Przeważającą grupą
mieszkańców stają się więc osoby starsze.
Wskaźnik 2 wskazuje na dużą liczbę osób zamieszkujących obszar rewitalizacji
zarejestrowanych jako bezrobotne. Problem ten na obszarze rewitalizacji jest znacznie większy
niż średnia w województwie podkarpackim, która w 2014 roku wynosiła 10,2. Zjawisko
bezrobocia wiąże się z niedostosowaniem kompetencji do zmieniającego się rynku pracy,
brakiem chęci do zakładania własnych działalności oraz nieumiejętność prowadzenia własnego
przedsiębiorstwa. Stworzenie odpowiednich warunków do przekwalifikowania mieszkańców,
nabycia nowych umiejętności i kompetencji przyczyni się do obniżenia wartości tego
wskaźnika i poprawy jakości życia mieszkańców.
Powyższa sytuacja wiąże się również bezpośrednio ze wskaźnikiem 3 dotyczącym
liczby osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 osób wg
faktycznego miejsca zamieszkania, która w 2014 roku na obszarze rewitalizacji była
zdecydowanie wyższa niż średnia dla województwa podkarpackiego. Duża liczba osób
zarejestrowanych jako bezrobotne i brak atrakcyjnych miejsc pracy, powodują obniżanie się
dochodów mieszkańców, co wpływa na wzrost korzystania z różnego rodzaju świadczeń
o charakterze społecznym. Ponadto wskaźnik 4 dotyczący liczby podmiotów gospodarczych
zarejestrowanych w rejestrze REGON obrazuje również niekorzystną sytuację w porównaniu
do średniej dla województwa podkarpackiego. Niska liczba zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych, świadczy o niskim poziomie przedsiębiorczości mieszkańców.
Wskaźniki, dla których wartości dla obszaru rewitalizacji są mniej korzystne niż
wartości referencyjne dla województwa podkarpackiego zamieszczono w tabeli 5.
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Tabela 5 Wskaźniki, których wartości dla obszaru rewitalizacji były mniej korzystne niż dla województwa
podkarpackiego w 2014 roku
Wartość średnia
Wartość średnia
dla obszaru
dla województwa
Nazwa wskaźnika
Lp.
rewitalizacji
podkarpackiego
w 2014 r.
w 2014 r.
Kategoria: demografia
1.

2.

3.

4.

Przyrost naturalny w przeliczeniu na 100 osób
wg faktycznego miejsca zamieszkania
Kategoria: rynek pracy
Udział bezrobotnych zarejestrowanych
w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wg miejsca
zamieszkania
Kategoria: pomoc społeczna
Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy
społecznej w przeliczeniu na 100 osób wg miejsca
zamieszkania
Kategoria: podmioty gospodarcze
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych
w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób
wg faktycznego miejsca zamieszkania – OGÓŁEM

-0,3

0,07

13,7

10,2

9,7

6,1

6,0

7,6

Źródło: Opracowanie własne

Wyżej wymienione wskaźniki dla obszaru rewitalizacji, zostały wybrane ponieważ
obrazują trudną sytuację, która jest związana ze zidentyfikowanymi problemami głównie
w sferze społecznej. Mniej korzystne wartości na obszarze rewitalizacji od wartości
referencyjnej dla województwa podkarpackiego wynikają z popegeerowskiego oraz
pokolejowego charakteru gminy. Zidentyfikowane problemy przedstawione za pomocą
powyższych wskaźników, są związane z celami procesu rewitalizacji, a zaplanowane do
realizacji działania rewitalizacyjne przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców,
przede wszystkim w wyżej wymienionych kategoriach.
W wyniku przeprowadzonej pogłębionej diagnozy wyznaczonego obszaru rewitalizacji
na terenie Gminy Lubaczów oraz w oparciu o różne formy partycypacji społecznej (spotkania,
warsztaty dla różnych grup interesariuszy), zidentyfikowano problemy (konieczne do
rozwiązania poprzez działania rewitalizacyjne) i potencjały (których uruchomienie jest istotne
do powodzenia procesu rewitalizacji) w podziale na sfery tematyczne (tabela 6).
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Tabela 6 Zidentyfikowane kluczowe problemy oraz potencjały wyznaczonego obszaru rewitalizacji
na terenie Gminy Lubaczów
Problemy

Potencjały
SFERA SPOŁECZNA

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Niekorzystna struktura demograficzna
z wyższym udziałem ludności w wieku
poprodukcyjnym w porównaniu do średniej dla
gminy (postępujący proces starzenia się
społeczeństwa).
Wysoki wskaźnik obciążenia demograficznego
odnoszący się do liczby osób w wieku
nieprodukcyjnym, przypadającej na każde 100
osób w wieku produkcyjnym.
Ujemny przyrost naturalny na obszarze
rewitalizacji.
Wysoki poziom bezrobocia (w tym znaczący
udział osób długotrwale bezrobotnych).
Niedostosowane kompetencje i kwalifikacje
mieszkańców do potrzeb rynku pracy,
wynikające z obecnego systemu i kierunku
kształcenia młodych ludzi i rolniczego charakteru
gminy.
Wzrost zagrożenia patologiami społecznymi
(najczęstsze powody korzystania ze świadczeń
pomocy społecznej to: bezrobocie, bezradność
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,
niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka
choroba).
Duża ilość wypełnionych „Niebieskich Kart”,
świadczących o przemocy w rodzinie.
Dewastacje mienia publicznego.
Niewystarczająca jakość kształcenia oraz poziom
nauczania dzieci i młodzieży na wyznaczonym
obszarze.
Niewystarczająca jakość i dostępność
usług publicznych.
Słabe zaangażowanie w sprawy lokalne
przejawiające się niską frekwencją w wyborach.
Niski stopień zamożności mieszkańców.
Brak wystarczającej ilości mieszkań socjalnych.

1.
2.

3.

4.

Duży kapitał społeczny ludzi młodych
zamieszkujących na obszarze rewitalizacji.
Cykliczne imprezy integrujące mieszkańców
i przyciągające turystów, m.in.: Festiwal Kultur
i Kresowego Jadła.
Mała liczba przestępstw i wysoki wskaźnik
wykrywalności przestępstw w porównaniu do
średniej dla Gminy Lubaczów i województwa
podkarpackiego.
Duża aktywność obywatelska przejawiająca się
wysoką liczbą organizacji pozarządowych na
obszarze rewitalizacji.

SFERA GOSPODARCZA
1.
2.
3.
4.
5.

Niedostateczna przedsiębiorczość mieszkańców
na obszarze rewitalizacji.
Niewystarczająca dostępność do usług na
obszarze rewitalizacji.
Brak kompleksowego wsparcia
przedsiębiorczości mieszkańców.
Brak chęci do zakładania nowych działalności
gospodarczych.
Niskie wskaźniki dotyczące zarejestrowanych
i nowo zarejestrowanych działalności

1.

Prężnie działające Stowarzyszenie
Przedsiębiorców „Lubaczowskie Forum
Biznesu”.
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gospodarczych.
SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

Niefunkcjonalny i niebezpieczny układ
komunikacyjny spowodowany dużym
natężeniem ruchu kołowego na drogach
wojewódzkich 866 i 867.
Bariery architektoniczne dla osób starszych oraz
niepełnosprawnych w przestrzeniach publicznych
i budynkach użyteczności publicznej.
Brak spójnego systemu monitoringu.
Niedostateczne wyposażenie przestrzeni w
elementy małej architektury oraz infrastrukturę
społeczną.
Brak spójnego systemu ścieżek rowerowych.
Brak odpowiedniego systemu oznakowania
i informacji niezbędnych do pełnienia funkcji
turystycznych przez obiekty i tereny rekreacyjne.
Brak wystarczającej ilości miejsc parkingowych.
Niewystarczający i częściowo będący w złym
stanie technicznym system oświetlenia ulicznego.
Zaburzenia ładu przestrzennego
i architektonicznego obszaru rewitalizacji.

1. Położenie przy ważnych szlakach
komunikacyjnych: droga wojewódzka 866 oraz
droga wojewódzka 867.
2. Lokalizacja terenów zagospodarowanych
pod działalność społeczną: sportową, rekreacyjną,
kulturową i turystyczną.
3. Lokalizacja Kresowej Osady (wioski
tematycznej).
4. Położenie obszaru rewitalizacji bezpośrednio przy
granicy z Miastem Lubaczów, będącym siedzibą
administracyjną gminy.
5. Lokalizacja obiektów edukacyjnych.

SFERA TECHNICZNA
1. Nieuporządkowana i będąca w złym stanie
technicznym zabudowa na obszarze rewitalizacji.
2. Występowanie zdegradowanych przestrzeni
i obiektów pokolejowych i popegeerowskich.
3. Brak rezerw oraz postępująca degradacja
techniczna mieszkań socjalnych.
4. Niska efektywność energetyczna budynków
użyteczności publicznej.
5. Postępująca degradacja techniczna części
budynków użyteczności publicznej oraz obiektów
zabytkowych.
6. Znaczna ilość przestarzałych instalacji grzewczych
zarówno w budynkach jednorodzinnych jak
również w budynkach użyteczności publicznej.

1. Lokalizacja zabytków wpisanych do Rejestru
Zabytków
Nieruchomych
Województwa
Podkarpackiego:
- cmentarz greko-katolicki (nr rej.: A-363
z 23.06.1994 r.);
- rządcówka, dom nr 12 (nr rej.: A-413
z 08.04.2010 r.).

SFERA ŚRODOWISKOWA
1.
2.
3.

Niedostateczna świadomość ekologiczna
mieszkańców w zakresie ochrony środowiska.
Niski wskaźnik wyposażenia obszaru
w infrastrukturę gazową.
Nieuporządkowane fragmenty zieleni na
terenach publicznych.

1. Czyste środowisko (brak przekroczeń w zakresie
standardu jakości powietrza).
2. Położenie
na
terenach
nie
zagrożonych
występowaniem powodzi.

Źródło: Opracowanie własne
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Po dokonaniu całościowej analizy problemów oraz potencjałów zidentyfikowanych
na wyznaczonym obszarze rewitalizacji wskazano skalę i charakter zdiagnozowanych potrzeb,
które determinują zakres działań rewitalizacyjnych.
Zidentyfikowane potrzeby w zakresie przezwyciężania zjawisk kryzysowych w sferze
społecznej to:
1. Przeciwdziałanie bezrobociu i zwiększanie możliwości zatrudnienia – konieczne
jest zmniejszenie wysokiego poziomu bezrobocia mieszkańców, prowadzącego do
wzrostu liczby osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Niezbędne jest
wdrożenie modelu współpracy angażującego w proces udzielania pomocy środowisko
lokalne, gminną i powiatową pomoc instytucjonalną oraz system samopomocy
obywatelskiej w oparciu o różne środki i narzędzia (np. programy aktywizacji
zawodowej we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Powiatowym
Urzędem Pracy w Lubaczowie), a także tworzenie warunków do powstawania nowych
miejsc pracy w wyniku inwestycji służących rozwojowi sektora turystycznego
i okołoturystycznego.
2. Kompleksowe

wsparcie

osób

wykluczonych

i/lub

zagrożonych

ubóstwem

zamieszkujących na obszarze rewitalizacji – niezbędne jest przerwanie procesu
dziedziczenia ubóstwa, bezrobocia i patologii społecznych poprzez różnorodne
i zindywidualizowane formy pracy zarówno z dorosłymi jak i dziećmi czy młodzieżą,
m.in. poprzez indywidualne wsparcie, animację społeczną, profilaktykę społeczną czy
środowiskowe formy wsparcia zapewniające organizację czasu wolnego.
3. Zwiększenie zaangażowania mieszkańców w sprawy lokalne oraz integracji
w działaniu na rzecz obszaru rewitalizacji – niezbędne jest budowanie wspólnoty
aktywnych mieszkańców wokół dobra wspólnego, zachęcanie do działania
w organizacjach pozarządowych, wzmacnianie tożsamości lokalnej poprzez różne
formy aktywności społecznej (m.in. „oddolne” inicjatywy, wydarzenia, imprezy
wzmacniające więzi społeczne) we współpracy z podmiotami czy instytucjami
działającymi na obszarze rewitalizacji.
4. Wyrównanie szans edukacyjnych i stworzenie możliwości do rozwoju ludzi młodych
– zdiagnozowano potrzebę zapewnienia odpowiednich warunków oraz możliwości
w zakresie kształcenia oraz samorozwoju w celu zwiększenia szans życiowych dzieci
i młodzieży (m.in. kreowanie postaw przedsiębiorczych, wprowadzanie i rozwijanie
nowych kierunków kształcenia, organizacja zajęć pozalekcyjnych i różnych form
spędzania czasu wolnego).
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5. Zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości usług publicznych – zdiagnozowane
potrzeby dotyczą przede wszystkim zwiększenia standardu i rozszerzenia świadczonych
usług na rzecz mieszkańców (m.in. edukacyjnych, kulturalnych, administracyjnych)
i wprowadzenia nowych usług publicznych z zakresu e-administracji.
6. Zapewnianie udziału w życiu społecznym seniorom i osobom niepełnosprawnym
– niezbędne jest zwiększanie usług opiekuńczych oraz organizacja aktywnych form
spędzania czasu wolnego (zaspokajanie ich potrzeb kulturalno-społecznych,
rekreacyjnych i edukacyjnych poprzez organizowanie cyklicznych wydarzeń i spotkań
integracyjnych, warsztatów międzypokoleniowych, wycieczek itp.).
Zdiagnozowane potrzeby w zakresie przezwyciężania zjawisk kryzysowych w sferze
gospodarczej to:
1. Zwiększenie

przedsiębiorczości

oraz

wspieranie

rozwoju

przedsiębiorstw

i działalności gospodarczych mieszkańców – zidentyfikowano potrzeby w zakresie
uporządkowania oraz estetycznego i funkcjonalnego zagospodarowania przestrzeni do
rozwoju

przedsiębiorstw

i

różnicowania

prowadzonych

działalności,

a także kreowania przyjaznego klimatu do ich zakładania (m.in. ułatwienia formalno-prawne, wdrożenie programów ułatwiających podjęcie działalności gospodarczych,
zagospodarowanie

przestrzeni

i/lub

obiektów pod prowadzenie działalności

gospodarczej).
2. Tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego obszaru rewitalizacji bazującego na
zasobach obiektów i obszarów pokolejowych, popegeerowskich i powojskowych
– niezbędne jest podjęcie działań związanych z powstaniem spójnej infrastruktury
turystycznej,

rekreacyjnej,

sportowej

oraz

kulturalnej,

służącej

aktywnemu

wypoczynkowi oraz spędzaniu czasu wolnego na terenie obszaru rewitalizacji, a także
umożliwiającej

mieszkańcom

założenie

działalności

gospodarczej

związanej

z sektorem turystycznym i okołoturystycznym oraz przetwórstwem czy sprzedażą
produktów lokalnych.
Zdiagnozowane potrzeby w zakresie przezwyciężania zjawisk kryzysowych w sferze
przestrzenno-funkcjonalnej to:
1. Uporządkowanie oraz stworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych sprzyjających
aktywności mieszkańców – zauważa się szereg potrzeb związanych z poprawą estetyki,
funkcjonalności i bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej dla wzrostu aktywności
społecznej i gospodarczej (m.in. poprzez tworzenie infrastruktury społecznej,
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elementów małej architektury, a także likwidowanie barier architektonicznych
dla osób niepełnosprawnych i starszych).
2. Zwiększenie funkcjonalności układów komunikacyjnych – istnieje konieczność
przeprowadzenia działań związanych z remontem, modernizacją, przebudową dróg
przebiegających przez obszar rewitalizacji (w szczególności w zakresie dróg
dojazdowych do terenów pokolejowych, popegeerowskich i powojskowych),
uwzględniając potrzeby pieszych w zakresie poprawy ich bezpieczeństwa, a także
związane z tworzeniem kompleksowego systemu ścieżek rowerowych czy biegowych,
co stworzy atrakcyjne i bezpieczne warunki do rozwoju aktywności i integracji
społecznej oraz wypoczynku i rekreacji mieszkańców.
Zdiagnozowane potrzeby w zakresie przezwyciężania zjawisk kryzysowych w sferze
technicznej to:
1. Zatrzymanie postępującej degradacji technicznej i/lub poprawa efektywności
energetycznej budynków użyteczności publicznej, w których prowadzona jest
działalność gospodarcza i społeczna – zidentyfikowano na terenie obszaru rewitalizacji
zdegradowane, częściowo lub całkowicie nieużytkowane budynki pokolejowe
i popegeerowskie będące w zasobach gminy oraz stanowiące własność prywatną, które
wymagają przeprowadzenia niezbędnych prac modernizacyjnych i przywrócenia bądź
nadania im nowych funkcji.
2. Udostępnianie i ochrona obiektów zabytkowych świadczących o tożsamości lokalnej
– z postępującej degradacji technicznej zabytków wynikają pilne potrzeby podjęcia
kompleksowych działań renowacyjnych, remontowych czy modernizacyjnych,
służących ich zabezpieczeniu, zachowaniu i adaptacji do udostępnienia i pełnienia
różnych funkcji na rzecz mieszkańców obszaru.
Zdiagnozowane potrzeby w zakresie przezwyciężania zjawisk kryzysowych w sferze
środowiskowej to:
1. Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców – potrzebne są inicjatywy
edukacyjne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji w zakresie świadomości, postaw
oraz zachowań proekologicznych przyczyniających się do ochrony środowiska
naturalnego.
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III. Część programowa
1. Założenia Gminnego Programu Rewitalizacji
Przeprowadzenie całościowej analizy zjawisk kryzysowych i potencjałów oraz
wskazanie czynników mających szczególne znaczenie z punktu widzenia rewitalizacji
(tabela 6) pozwoliło określić strategiczne kierunki działań dla wyznaczonego obszaru
rewitalizacji na terenie Gminy Lubaczów. Określono wizję (planowany efekt), misję oraz
2 cele rewitalizacji, wokół których skoncentrowane zostały kierunki działań. Realizacja
zaplanowanych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych pozwoli na wykonanie misji,
a tym samym wyprowadzenie wyznaczonego obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego.

1.1. Misja i wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji
Gminny Program Rewitalizacji opracowany został w układzie uwzględniającym dwa
kluczowe jego elementy, tj. wizję – pokazującą wizerunek obszaru rewitalizacji w przyszłości
i misję – będącą naczelnym kierunkiem zintegrowanej polityki terytorialnej, wokół której
koncentrować się będą kompleksowe i partnerskie działania wszystkich interesariuszy
rewitalizacji. Na podstawie przeprowadzonej pogłębionej diagnozy, analizy zjawisk
kryzysowych i lokalnych potencjałów oraz w wyniku wspólnej pracy warsztatowej
interesariuszy rewitalizacji, sformułowano misję i wizję stanu wyznaczonego obszaru
po przeprowadzeniu procesu rewitalizacji.

WIZJA 2024
Zrewitalizowany obszar Gminy Lubaczów to miejsce ożywione społecznie
i gospodarczo, integrujące i aktywizujące lokalną społeczność w działaniach na rzecz
rozwoju turystyki bazującej na tożsamości oraz lokalnych zasobach obszarów
pokolejowych, popegeerowskich i powojskowych

MISJA REWITALIZACJI
Tworzenie dla mieszkańców możliwości podnoszenia kompetencji i kwalifikacji
oraz wspieranie ich integracji, przedsiębiorczości i aktywności społecznej
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Wizja obszaru rewitalizacji zawiera w sobie opis pożądanego stanu docelowego
we wszystkich sferach, tj. społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej
i środowiskowej.
W wymiarze społecznym na rewitalizowanym obszarze nastąpi poprawa jakości życia
mieszkańców poprzez włączenie społeczne osób wykluczonych i/lub zagrożonych
marginalizacją, a także aktywizację społeczną i integrację społeczności lokalnej, bazujących na
tradycjach i tożsamości lokalnej – dzięki programom wsparcia oraz „oddolnym” inicjatywom
lokalnym.
W wymiarze gospodarczym proces rewitalizacji przyczyni się w sposób bezpośredni
do pobudzenia przedsiębiorczości mieszkańców (szczególnie w zakresie rozwoju funkcji
turystycznej opartej na zasobach lokalnych), postaw przedsiębiorczych kapitału młodych ludzi,
a w sposób pośredni do „ożywienia” gospodarczego przestrzeni wyznaczonego obszaru
rewitalizacji.
W wymiarze funkcjonalno-przestrzennym po przeprowadzeniu kompleksowej
rewitalizacji nastąpi ukształtowanie estetycznego, funkcjonalnego i bezpiecznego systemu
przestrzeni oraz budynków użyteczności publicznej na obszarze rewitalizacji, sprzyjających
aktywności społecznej i przedsiębiorczości społeczności lokalnej oraz rozwojowi funkcji
rekreacyjnych, wypoczynkowych i turystycznych.
W wymiarze technicznym dzięki realizacji kompleksowych działań zwiększy się
dostępność mieszkańców do podstawowych usług komunalnych, a także poprawi się stan
techniczny (w tym efektywność energetyczna) zdegradowanych budynków użyteczności
publicznej, umożliwiając tym samym nadanie im nowej lub przywrócenie pierwotnej funkcji.
W wymiarze środowiskowym nastąpi wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców.
W związku z powyższym wizja obszaru rewitalizacji odnosi się do:
1) potrzeb – związanych z ożywieniem gospodarczym i rozwojem przedsiębiorczości
mieszkańców oraz podniesieniem jakości życia;
2) uwarunkowań – wynikających z rolniczego charakteru i położenia przy granicy z Ukrainą
oraz lokalizacji obiektów pokolejowych, popegeerowskich i powojskowych;
3) potencjałów obszaru rewitalizacji – walorów przyrodniczo-krajobrazowych, tradycji
i produktów lokalnych, Kresowej Osady, których uruchomienie jest istotne do powodzenia
procesu rewitalizacji.
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1.2. Cele rewitalizacji wraz z odpowiadającymi im kierunkami działań
Wypełnienie przyjętej wizji i misji jest uwarunkowane realizacją postawionych celów
rewitalizacji i zaplanowanych do realizacji kierunków działań, służących eliminacji
lub ograniczeniu zdiagnozowanych na etapie diagnostycznym negatywnych zjawisk, ściśle
odpowiadających przyjętym celom (schemat 3 i tabela 7).
Cele rewitalizacji są kwantyfikowalne (wymierne) oraz adekwatne do wyników
pogłębionej diagnozy obszaru rewitalizacji, co zostało wskazane w tabeli 23 Wskaźniki
monitoringowe wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubaczów, gdzie do
poszczególnych celów przyporządkowano odpowiednie wskaźniki oddziaływania.
Przedstawiona poniżej struktura założeń Gminnego Programu Rewitalizacji jest
odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i potencjały, a także wynikające z nich potrzeby
rewitalizacyjne. Cele rewitalizacji służą hierarchizacji działań w odniesieniu do wskazanych
potrzeb, a także są powiązane z wizją stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji.
Cel rewitalizacji 1. Wzrost przedsiębiorczości mieszkańców wraz z przyczyniającymi
się do jego realizacji kierunkami działań, które odnoszą się do podnoszenia aktywizacji
społecznej i zawodowej mieszkańców oraz włączania osób wykluczonych i zagrożonych
ubóstwem, a także wspieraniem mieszkańców przede wszystkim w edukacji, rekreacji
i kulturze – odpowiada na określone na podstawie diagnozy obszaru rewitalizacji potrzeby
związane z następującymi zagadnieniami:
1) Przeciwdziałanie bezrobociu i zwiększenie możliwości zatrudnienia.
2) Kompleksowe

wsparcie

osób

wykluczonych

i/lub

zagrożonych

ubóstwem

zamieszkujących na obszarze rewitalizacji.
3) Zwiększenie zaangażowania mieszkańców w sprawy lokalne oraz integracji w działaniu
na rzecz obszaru rewitalizacji.
4) Wyrównanie szans edukacyjnych i stworzenie możliwości do rozwoju ludzi młodych.
5) Zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości usług publicznych.
6) Zapewnienie udziału w życiu społecznym seniorom i osobom niepełnosprawnym.
7) Zwiększenie przedsiębiorczości oraz wspieranie rozwoju przedsiębiorstw i działalności
gospodarczych mieszkańców.
8) Tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego obszaru rewitalizacji bazującego na
zasobach obiektów i obszarów pokolejowych, popegeerowskich i powojskowych.
Osiągnięcie założeń celu 1. jest ściśle powiązane z planowanym efektem rewitalizacji
określonym w wizji stanu obszaru w sferach społecznej i gospodarczej.
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Cel rewitalizacji 2. Poprawa estetyki i funkcjonalności obiektów i przestrzeni wraz
z przyczyniającymi się do jego realizacji kierunkami działań, które dotyczą: atrakcyjnego
zagospodarowywania przestrzeni i obiektów oraz efektywnego wykorzystywania zasobów
lokalnych i dbania o środowisko naturalne – odpowiada na określone na podstawie diagnozy
obszaru rewitalizacji potrzeby związane z następującymi zagadnieniami:
1) Zwiększenie przedsiębiorczości oraz wspieranie rozwoju przedsiębiorstw i działalności
gospodarczych mieszkańców.
2) Tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego obszaru rewitalizacji bazującego na
zasobach obiektów i obszarów pokolejowych, popegeerowskich i powojskowych.
3) Uporządkowanie oraz stworzenie atrakcyjnych przestrzeni sprzyjających aktywności
mieszkańców.
4) Zwiększenie funkcjonalności układów komunikacyjnych.
5) Zatrzymanie postępującej degradacji technicznej i/lub poprawa efektywności
energetycznej budynków użyteczności publicznej, w których prowadzona jest
działalność gospodarcza i społeczna.
6) Udostępnianie i ochrona obiektów zabytkowych świadczących o tożsamości lokalnej.
7) Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.
Osiągnięcie założeń celu 2. jest ściśle powiązane z planowanym efektem rewitalizacji
określonym w wizji stanu obszaru w sferach gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej
i technicznej.
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WIZJA 2024
Zrewitalizowany obszar Gminy Lubaczów to miejsce ożywione społecznie i gospodarczo, integrujące
i aktywizujące lokalną społeczność w działaniach na rzecz rozwoju turystyki bazującej na tożsamości
oraz lokalnych zasobach obszarów pokolejowych, popegeerowskich i powojskowych

CEL REWITALIZACJI 1.

CEL REWITALIZACJI 2.

Wzrost przedsiębiorczości mieszkańców

Poprawa estetyki i funkcjonalności obiektów
i przestrzeni

KIERUNEK DZIAŁANIA 1.1.

KIERUNEK DZIAŁANIA 2.1.

Aktywizacja społeczna i zawodowa
mieszkańców

Atrakcyjne zagospodarowywanie
przestrzeni i obiektów

KIERUNEK DZIAŁANIA 1.2.

KIERUNEK DZIAŁANIA 2.2.

Włączanie społeczne osób wykluczonych
oraz zagrożonych ubóstwem

Efektywne wykorzystywanie zasobów
lokalnych i dbanie o środowisko
naturalne

KIERUNEK DZIAŁANIA 1.3.
Wspieranie mieszkańców w edukacji,
rekreacji i kulturze

Źródło: Opracowanie własne
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Tabela 7 Cele i kierunki działań wraz z odniesieniem ich do zidentyfikowanych potrzeb rewitalizacyjnych, mające na celu eliminację lub ograniczenie występowania
negatywnych zjawisk
Lp.

CEL

KIERUNKI DZIAŁAŃ

POTRZEBY REWITALIZACYJNE
-

KIERUNEK DZIAŁANIA 1.1.
Aktywizacja społeczna i zawodowa
mieszkańców

1.
CEL REWITALIZACJI 1.
Wzrost przedsiębiorczości
mieszkańców
2.

3.

4.
CEL REWITALIZACJI 2.
Poprawa estetyki
i funkcjonalności obiektów
i przestrzeni
5.

-

KIERUNEK DZIAŁANIA 1.2.
Włączanie społeczne osób wykluczonych oraz
zagrożonych ubóstwem
KIERUNEK DZIAŁANIA 1.3.
Wspieranie mieszkańców w edukacji, rekreacji
i kulturze
KIERUNEK DZIAŁANIA 2.1.
Atrakcyjne zagospodarowywanie przestrzeni
i obiektów

-

KIERUNEK DZIAŁANIA 2.2.
Efektywne wykorzystywanie zasobów
lokalnych i dbanie o środowisko naturalne

-

Przeciwdziałanie bezrobociu i zwiększanie możliwości zatrudnienia;
Zwiększenie zaangażowania mieszkańców w sprawy lokalne oraz integracji
w działania na rzecz obszaru rewitalizacji;
Zapewnienie udziału w życiu społecznym seniorom i osobom
niepełnosprawnym;
Zwiększenie przedsiębiorczości oraz wspieranie rozwoju przedsiębiorstw
i działalności gospodarczych mieszkańców.
Kompleksowe wsparcie osób wykluczonych i/lub zagrożonych ubóstwem
zamieszkujących na obszarze rewitalizacji.
Wyrównywanie szans edukacyjnych i stworzenie możliwości do rozwoju ludzi
młodych;
Zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości usług publicznych.
Uporządkowanie oraz stworzenie atrakcyjnych przestrzeni sprzyjających
aktywności mieszkańców;
Zwiększenie funkcjonalności układów komunikacyjnych;
Tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego obszaru rewitalizacji
bazującego na zasobach obiektów i obszarów pokolejowych, popegeerowskich
i powojskowych.
Zatrzymanie postępującej degradacji technicznej i/lub poprawa efektywności
energetycznej budynków użyteczności publicznej, w których prowadzona jest
działalność gospodarcza i społeczna;
Udostępnianie i ochrona obiektów zabytkowych świadczących o tożsamości
lokalnej;
Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.

Źródło: Opracowanie własne
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2. Projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne w latach 2016–2024
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 20162024 złożony jest z listy
planowanych,

podstawowych

projektów

i

przedsięwzięć

rewitalizacyjnych

oraz

z charakterystyki pozostałych rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Dzięki temu
dokument jest konstrukcją złożoną z wielu różnorodnych projektów, która warunkuje
osiągnięcie zaplanowanych efektów, a tym samym ich efektywne oddziaływanie na
zidentyfikowane na etapie diagnozy zjawiska kryzysowe oraz wykorzystuje lokalne potencjały.
Ponadto planowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne wynikają z określonych kierunków działań
służących realizacji celów rewitalizacji, co wykazane zostało w zakresie projektów
podstawowych jako „Cele rewitalizacji, kierunki działań, które realizuje projekt” (w tabelach
8–16) oraz przedsięwzięć uzupełniających jako „Powiązanie z celami rewitalizacji i kierunkami
działań” (w tabeli 17).
2.1. Lista planowanych podstawowych projektów/przedsięwzięć
W wyniku prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji oraz w oparciu o zasadę
partnerstwa i partycypacji społecznej, zdefiniowano i scharakteryzowano 10 projektów
podstawowych, czyli takich, bez których realizacja celów dokumentu nie będzie możliwa
i obszar rewitalizacji nie będzie w stanie wyjść z kryzysowej sytuacji. Ponadto są to projekty
kluczowe do powodzenia procesu rewitalizacji, ponieważ oddziałują kompleksowo
na zidentyfikowane problemy we wszystkich sferach, a przede wszystkim w sferze społecznej.
Główne założenia projektów przedstawiają tabele 8–18.
Tabela 8 Projekt podstawowy nr 1

Nazwa projektu

Lokalizacja

Ograniczenie problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych w gminie
Lubaczów poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów pokolejowych,
popegeerowskich, poprzemysłowych oraz budowę budynków użyteczności publicznej
wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia
Obszar rewitalizacji (działki
o numerach ewidencyjnych: 1107/2,
1108/1, 1107/3, 1107/6, 1107/7,
1108/2, 128/3, 141, 389, 128/5,
128/4, 128/6, 356, 1103 –
Okres
2019–2020
zlokalizowanych w Baszni Dolnej;
realizacji
731/2, 753/2, 735/2, 734, 737, 393 –
zlokalizowanych w Tymcach;
1154 – zlokalizowanej w Baszni
Górnej)
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Szacowana
wartość

Zakres rzeczowy
realizowanych
zadań

środki UE (RPO WP
na lata 2014–2020,
Oś priorytetowa VI.
Źródła
Spójność przestrzenna
9,0 mln zł
finansowania
i społeczna, Działanie 6.3
Rewitalizacja przestrzeni
regionalnej), budżet gminy,
Zakres rzeczowy obejmował będzie przebudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektów
i budynków pokolejowych, popegeerowskich i poprzemysłowych z przeznaczeniem
na cele społeczne, kulturalne, edukacyjne, gospodarcze, rekreacyjne i turystyczne,
do pełnienia funkcji budynków użyteczności publicznej wraz z funkcjonalnym
zagospodarowaniem przyległego otoczenia poprzez następujące zadania:
1) Rozbudowa i przebudowa budynku stacji w Baszni oraz obiektów gospodarczych
znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu stacji wraz ze zmianą sposobu
użytkowania w celu nadania im nowych funkcji społecznych, edukacyjnych
i kulturalnych ze spójnym i funkcjonalnym zagospodarowaniem przyległego
otoczenia poprzez m.in. utwardzenie terenu, utworzenie wystawy zewnętrznej
poświęconej kolejom kresowym, renowacja zabytkowej lokomotywy parowej
i trzech przedwojennych wagonów (jeden pasażerski i dwa towarowe).
W budynku stacji planuje się zorganizować wystawę nt. przedwojennej linii
kolejowej Jarosław–Sokal oraz wystawę sprzętu kolejowego używanego do 1939
r. Wagon pasażerski ma zostać odrestaurowany do oryginalnego wyglądu i służył
będzie jako eksponat. W jednym z wagonów towarowych będzie wystawa (przede
wszystkim multimedialno-zdjęciowa) dotycząca powojennych losów linii 101,
natomiast w drugim wagonie towarowym – wystawa powojennego sprzętu
kolejowego. Planuje się pozyskać 2 żelazne mosty z linii kolejowej 101. PKP PLK
S.A Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie w ramach przebudowy 2 mostów na
linii 101 Munina–Hrebenne wyraził wolę przekazania gminie istniejących mostów.
Ze względu na rok budowy (1880 i 1949) oraz zastosowane rozwiązania
techniczne, stanowią one istotny przykład budownictwa inżynieryjnego z XIX
i XX w. Mosty mają być eksponatami zlokalizowanymi obok budynku stacji.
Planowane jest również wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej
(oświetlenie, przyłącza kanalizacyjne), niezbędnej do prawidłowego
funkcjonowania obiektów.
Wystawa poświęcona kolejom kresowym i prezentacji zabytkowych wagonów
służyła będzie również do celów edukacyjnych (przede wszystkim o charakterze
historycznym), rozwijana kompetencji kluczowych u dzieci oraz realizacji
dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i kółek zainteresowań
Planuje się także wybudować ciąg pieszo-jezdny przy drodze gminnej pomiędzy
stacją Basznia a Kresową Osadą, który połączy komunikacyjnie obiekty. Po
przeprowadzeniu ww. prac obiekt zostanie oddany dla podmiotu ekonomii
społecznej, który powstanie w ramach projektu podstawowego nr 8, powstaną
nowe miejsca pracy, co przyczyni się do obniżenia poziomu bezrobocia. Ponadto
realizacja zadania spowoduje wzrost aktywności w dziedzinie kultury i turystyki.
2) Nadanie nowych funkcji obiektom pokolejowym – wodnej wieży ciśnień
w Tymcach i stacji Basznia Dolna, poprzez:
a) przebudowę i nadbudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku
pokolejowej wieży ciśnień w Tymcach i nadanie jej funkcji edukacyjnej,
z przeznaczeniem na obserwatorium astronomiczne wraz ze stworzeniem tarasu
widokowego oraz budynku byłej hydroforni z przeznaczeniem na budynek
szkoleniowo-edukacyjny związany z obsługą ww. obserwatorium oraz
z zagospodarowaniem otoczenia i instalacją edukacyjnych urządzeń zewnętrznych
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(wykorzystujących zjawiska optyczne, mechaniczne i aerodynamiczne),
wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa,
kanalizacyjna, elektryczna), przebudowę dróg dojazdowych do ww. obiektów,
która ułatwi komunikację i połączy rewitalizowane obiekty;
b) przebudowę, nadbudowę i rozbudowę istniejącego budynku gospodarczego
stacji Basznia Dolna ze zmianą sposobu użytkowania na zaplecze socjalnosanitarne związane z obsługą obserwatorium astronomicznego oraz przebudowa
i zmiana użytkowania budynku byłej stacji PKP z przeznaczeniem na zaplecze
socjalno-sanitarne związane z obsługą obserwatorium astronomicznego oraz
zagospodarowanie otoczenia, wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej
(sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, w tym oświetlenie) i przebudowa
dróg dojazdowych do ww. obiektów, które usprawnią komunikację, połączą
rewitalizowane obiekty i zwiększą dostęp do tych obiektów.
Powstała w ramach ww. działań infrastruktura dostosowana do pełnienia funkcji
edukacyjnej, zostanie przekazana do zarządzania przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baszni Dolnej, który będzie budynkiem oświatowym i będą
realizowane w nim działania z zakresu projektu podstawowego nr 7.
Ponadto obecnie gmina realizuje projekt z działania 9.2 pn. Wzrost jakości
kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych Gminy Lubaczów, który również
jest komplementarny z zaplanowaną w ramach Projektu nr 1 infrastrukturą.
Prowadzone w ramach realizacji działania, skierowane są do dzieci m.in. z SP w
Młodowie, SP w Baszni Dolnej, które znajdują się w granicach obszaru
rewitalizacji. Zaplanowana w ramach niniejszego zadania infrastruktura
edukacyjna jest niezbędna do kształtowania i rozwoju kompetencji kluczowych
niezbędnych na rynku pracy, które uczniowie nabędą w ramach realizacji projektu
z działania 9.2. Powstała infrastruktura będzie służyła dalszej edukacji i realizacji
założonych w projekcie celów, ponieważ tylko długofalowe działania przyczynią
się do osiągnięcia trwałych efektów. Okres realizacji projektu będącego w trakcie
realizacji to lata 2017–2018, natomiast w przypadku braku możliwości ubiegania
się o kolejne dofinansowanie w ramach działania 9.2, w nowopowstałej
infrastrukturze, będą realizowane cele projektu z innych środków.
3) Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania byłej Zlewni Mleka
z przeznaczeniem na budynek do prowadzenia działalności gospodarczej wraz
z zagospodarowaniem przyległego otoczenia. Budynek zostanie dostosowany 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, ponieważ zostaną stworzone warunki do
prowadzenia działalności gospodarczej oraz przyczyni się do zmniejszenia
poziomu bezrobocia.
4) Zachowanie, konserwacja, udostępnienie, roboty konserwatorskie i restauratorskie
zabytku dla którego został złożony wniosek o wpis do rejestru prowadzonego
przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (wszczęte
postępowanie w sprawie wpisania obiektu do rejestru) – przebudowa budynku
dawnej plebanii w Baszni Dolnej z przeznaczeniem na utworzenie lokalnej izby
pamięci poświęconej historii Baszni Dolnej i okolic, zasłużonym osobom
pochodzącym z Baszni. Po przeprowadzeniu ww. prac obiekt zostanie oddany do
zarządzania przez podmiot ekonomii społecznej, który będzie tworzył miejsca
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pracy w ramach projektu podstawowego nr 8. Ponadto realizacja zadania
przyczyni się do wzrostu tożsamości lokalnej i integracji oraz aktywności
mieszkańców.
Zdiagnozowanymi na obszarze rewitalizacji głównymi problemami są: wysoki poziom
bezrobocia, niski poziom przedsiębiorczości, niedostosowane kompetencje
i kwalifikacje mieszkańców do potrzeb rynku pracy, niewystarczająca jakość
kształcenia, niewystarczająca jakość i dostępność usług publicznych. W celu
zniwelowania wskazanych problemów należy przeprowadzić ww. zadania.
Wskazane do przebudowy i modernizacji zdegradowane budynki stanowią jedyne
możliwe do wykorzystania obiekty, w granicach wyznaczonego obszaru rewitalizacji,
do prowadzenia istotnych z punktu widzenia procesu rewitalizacji działań o charakterze
społecznym i gospodarczym. Ponadto wskazane budynki są w złym stanie
technicznym, z postępującą degradacją techniczną, które zagrażają bezpieczeństwu i są
wyłączone z użytkowania. Prace budowlane oraz adaptacyjne przyczynią się do
stworzenia komfortowych warunków służących wykorzystaniu istniejącego potencjału,
do rozwoju szeroko rozumianej turystyki kolejowej, edukacji dzieci i młodzieży, co
bezpośrednio wpłynie na tworzenie nowych miejsc pracy, zwiększenie dochodów
mieszkańców, a tym samym poprawę jakości ich życia.
Rewitalizacja terenów pokolejowych, popegeerowskich i poprzemysłowych będzie
miała na celu wyprowadzenie obszaru zdegradowanego z kryzysu. Powstała
infrastruktura będzie wykorzystywana przez nowo utworzone przedsiębiorstwo
społeczne, które będzie tworzyć miejsca pracy oraz prowadzić działalność gospodarczą
związaną z dziedzictwem kulturowym tego obszaru, umożliwiając wykorzystanie
i rozwój potencjału turystycznego (świadczenie usług i prowadzenie reintegracji
mieszkańców – projekt podstawowy nr 8 Aktywizacja mieszkańców poprzez
kompleksowe wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej).
Przeznaczenie pokolejowych obiektów wodnej wieży ciśnień w Tymcach oraz stacji
Basznia Dolna do pełnienia funkcji edukacyjnej i szkoleniowo-edukacyjnej, pozwoli na
stworzenie infrastruktury niezbędnej do poprawy jakości kształcenia ogólnego i
wzrostu kompetencji zarówno dzieci jak i nauczycieli (budowanie i rozwijanie
istniejącego kapitału społecznego – projekt podstawowy nr 7 Wzrost jakości
kształcenia ogólnego i podniesienie kompetencji kluczowych. Operatorem stworzonej
infrastruktury będzie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baszni Dolnej, który na
podstawie stosownych zapisów w dokumentach statutowych, będzie wykorzystywał
budynek do potrzeb edukacyjno-szkoleniowych. Dzięki adaptacji budynków do
pełnienia funkcji oświatowych, nauczyciele będą mogli podnosić swoje kwalifikacje i
kompetencje zawodowe w zakresie tworzenia warunków dla nauczania opartego na
metodzie eksperymentu. Miejsce to stanie się ciekawym obiektem dla uczniów, którzy
będą rozwijać swoje kompetencje kluczowe tj. kompetencje matematyczne i
podstawowe kompetencje naukowo-techniczne oraz innowacyjność.
Budynek poprzemysłowy byłej Zlewnia Mleka zostanie dostosowany do potrzeb
prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze usługowym, a zagospodarowanie
przyległego otoczenia wpłynie na poprawę aktywności i integracji społecznej
mieszkańców. Stworzenie miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej przyczyni
się do wzrostu poziomu przedsiębiorczości, przy jednoczesnym wpływie na
zmniejszenie problemu dotyczącego bezrobocia. W granicach obszaru rewitalizacji nie
ma obiektów dostosowanych do prowadzenia działalności gospodarczej. Po realizacji
projektu zostanie wybrany podmiot, który uzyska wsparcie w ramach pobudzenia
przedsiębiorczości mieszkańców (projekt podstawowy nr 9 Przedsiębiorczy
mieszkańcy – wsparcie osób zamierzających prowadzić działalność gospodarczą.
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Powstała infrastruktura będzie wykorzystywana przez podmiot ekonomii społecznej
m.in. do tworzenia nowych miejsc pracy – projekt podstawowy nr 8 Aktywizacja
mieszkańców poprzez kompleksowe wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej.
Działania związane z adaptacją i nadaniem nowych funkcji ww. obiektom przyczynią
się do osiągnięcia wyznaczonych celów rewitalizacji, niwelowania zdiagnozowanych
problemów, wzmacniania tożsamości i aktywności lokalnej oraz generowania nowych
miejsc pracy. Działania rewitalizacyjne przyczynią się do wzrostu liczby turystów, co
wpłynie na wzrost dochodów mieszkańców, tworzenie nowych miejsc pracy oraz
rozwój gospodarczy.
Bezpośrednie zagospodarowanie otoczenia budynków wpłynie na poprawę estetyki
i funkcjonalności przyległego terenu oraz stworzy przestrzeń do aktywności społecznej,
wzmacniania integracji mieszkańców oraz prowadzenia i rozwoju działalności
gospodarczej, w tym przede wszystkim przez przedsiębiorstwa społeczne.
Wszystkie zaplanowane działania uwzględniają dostosowanie obiektów do potrzeb
osób niepełnosprawnych i starszych poprzez likwidację barier architektonicznych.
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 przyległego otoczenia budynków użyteczności publicznej,
zgodnie z ich potrzebami i oczekiwaniami. Dzięki takim działaniom możliwe będzie
ich współdecydowanie o zagospodarowaniu otoczenia, a tym samym zwiększy się
współodpowiedzialność za dobro wspólne i zaangażowanie w sprawy lokalne.
Ponadto zaplanowane zadania realizowane będą w bezpośrednim otoczeniu wspartych
obiektów, przestrzeniach funkcjonalnie związanych z pełnieniem nowych lub
przywróceniem funkcji tych obiektów.
Infrastruktura, która powstanie w ramach projektu, pozwoli na stworzenie możliwości
do rozwiązywania zdiagnozowanych negatywnych zjawisk, przede wszystkim
o charakterze społecznym (wykluczenie społeczne) i gospodarczym (mała liczba
działalności gospodarczych i wysoki wskaźnik dotyczący bezrobocia).
Podmioty
realizujące
projekt

Oddziaływanie
projektu na
zdiagnozowane
problemy
i potencjały

Gmina Lubaczów, partnerzy społeczni i gospodarczy
Realizacja projektu oddziaływać będzie na następujące zidentyfikowane problemy
(w tabeli 6):
1) w sferze społecznej: 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 – poprzez stworzenie możliwości do
włączenia społecznego osób wykluczonych i/lub zagrożonych marginalizacją,
poprzez stworzenie odpowiednich możliwości lokalowych, aktywizację
mieszkańców do działania na rzecz obszaru rewitalizacji, podnoszenie kompetencji
zawodowych rozszerzenie oferty świadczonych usług społecznych (m.in.
kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych) na rzecz różnych grup interesariuszy.
2) w sferze gospodarczej: 1, 2, 5 – poprzez stworzenie estetycznych i funkcjonalnych
warunków technicznych do prowadzenia działalności gospodarczej przez
mieszkańców i pobudzania jej rozwoju.
3) w sferze przestrzenno-funkcjonalnej: 1, 2, 4, 6, 9 – zwłaszcza poprzez
zagospodarowanie terenów pokolejowych, popegeerowskich i poprzemysłowych
oraz stworzenie bezpiecznego i funkcjonalnego układu komunikacyjnego
(w szczególności dróg dojazdowych do planowanych inwestycji) do rozszerzenia
i nadania nowych funkcji pełnionych na rzecz różnych interesariuszy rewitalizacji
(w tym likwidacja barier architektonicznych).
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4) w sferze technicznej: 1, 2, 3, 4, 5, 6 – zwłaszcza poprzez efektywne wykorzystanie
do celów społecznych i gospodarczych zdegradowanych techniczne budynków
pokolejowych, popegeerowskich i poprzemysłowych oraz poprawę ich
efektywności energetycznej.
5) w sferze środowiskowej: 1, 3 – poprzez podjęcie działań służących podniesieniu
świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Cele rewitalizacji,
kierunki działań,
które realizuje
projekt

Powiązanie
projektu z innymi
projektami
rewitalizacyjnymi
oraz efektywność
oddziaływania na
obszar
rewitalizacji oraz
na realizację celów
rewitalizacji

Ponadto podczas wdrażania zakresu przedmiotowego projektu wykorzystywane będą
następujące potencjały (tabela 6):
1) w sferze społecznej: 1, 2, 4 – poprzez stworzenie przestrzeni i obiektów do
wykorzystania i rozwijania kapitału społecznego (w tym w szczególności osób
młodych) i stworzenie możliwości do zwiększania aktywności obywatelskiej.
2) w sferze gospodarczej: 1 – poprzez współpracę z „Lubaczowskim Forum Biznesu”
w celu wspierania rozwoju przedsiębiorczości.
3) w sferze przestrzenno-funkcjonalnej: 1, 2 – poprzez wykorzystanie potencjału
lokalizacyjnego do wzrostu możliwości dochodów (szczególnie z turystyki) oraz
remont budynków użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem
przyległego otoczenia na różne cele o charakterze społecznym.
4) w sferze technicznej: 1 – poprzez wsparcie istniejących zabytków wraz z ich
otoczeniem.
5) w sferze środowiskowej: 1 – poprzez wykorzystanie czystego naturalnie
środowiska do rozwoju funkcji rekreacyjnej i turystycznej.
Cel rewitalizacji 1. Wzrost przedsiębiorczości mieszkańców
Kierunek działania 1.1. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców
Kierunek działania 1.2. Włączenie społeczne osób wykluczonych oraz zagrożonych
ubóstwem
Kierunek działania 1.3. Wspieranie mieszkańców w edukacji, rekreacji i kulturze
Cel rewitalizacji 2. Poprawa estetyki i funkcjonalności obiektów i przestrzeni
Kierunek działania 2.1. Atrakcyjne zagospodarowanie przestrzeni i obiektów
Kierunek działania 2.2. Efektywne wykorzystywanie zasobów lokalnych i dbanie
o środowisko naturalne
Projekt Ograniczenie problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych
w gminie Lubaczów poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów pokolejowych,
popegeerowskich, poprzemysłowych oraz budowę budynków użyteczności publicznej
wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia wykazuje powiązanie
z następującymi projektami podstawowymi w odniesieniu do poprawy dostępności
i funkcjonalności przestrzeni, budynków użyteczności publicznej, a także podniesienia
jakości i rozszerzenia oferty usług o charakterze publicznym oraz rozwoju działalności
o charakterze gospodarczym i społecznym, w celu rozwiązywania zdiagnozowanych
problemów, m.in. wysokiego poziomu bezrobocia i niedostosowania kompetencji
i kwalifikacji mieszkańców do potrzeb rynku pracy:
– Projekt 2 Wyposażenie budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy
Lubaczów w odnawialne źródła energii.
– Projekt 3 Modernizacja Zespołu Szkół Publicznych w Baszni Dolnej oraz
wyposażenie w nowoczesny sprzęt ICT i materiały dydaktyczne.
– Projekt 4 Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych w Baszni Dolnej
wraz z modernizacją istniejącej kotłowni.
– Projekt 5 Budowa strzelnicy szkoleniowo-sportowej zlokalizowanej
w Młodowie.
– Projekt 6 Zagospodarowanie terenu przy Kresowej Osadzie z utworzeniem
zaplecza szkoleniowo-edukacyjnego i przeniesieniem tradycyjnej zabudowy.
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–
–
–
–

Prognozowane
rezultaty wraz
ze sposobem ich
oceny i zmierzenia
w odniesieniu do
celów rewitalizacji

Projekt 7 Wzrost jakości kształcenia ogólnego i podniesienie kompetencji
kluczowych.
Projekt 8 Aktywizacja mieszkańców poprzez kompleksowe wsparcie rozwoju
sektora ekonomii społecznej.
Projekt 9 Przedsiębiorczy mieszkańcy – wsparcie osób zamierzających prowadzić
działalność gospodarczą.
Projekt 10 Wehikuł czasu Szlaku Jana III Sobieskiego jako sieciowy produkt
turystyki kulturowej Polski Wschodniej – Zakup i instalacja wyposażenia
„Przystanek Kresy” w Baszni Dolnej.

Projekt efektywnie oddziaływał będzie na cały obszar rewitalizacji we wszystkich
aspektach: społecznym, gospodarczym, przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym
i środowiskowym oraz na 2 cele rewitalizacji poprzez stworzenie budynków
użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia,
funkcjonalnie związanego z budynkami, wzrost świadczonych usług, stworzenie
mieszkańcom możliwości do wzrostu ich dochodów i podniesienie kompetencji
zawodowych, zmniejszania poziomu bezrobocia i niedostosowania kompetencji
i kwalifikacji mieszkańców do potrzeb rynku pracy, a także włączanie do życia
społecznego osób wykluczonych i/lub zagrożonych ubóstwem oraz wspieranie
aktywności społeczno-gospodarczej mieszkańców.
Prognozowane rezultaty planowanych działań to:
− zwiększenie jakości i rozszerzenie oferty usług w zakresie turystyki, rekreacji;
− stworzenie bezpiecznej, estetycznej przestrzeni służącej różnym grupom
społecznym;
− efektywne wykorzystanie zdegradowanych budynków wraz z funkcjonalnym
zagospodarowaniem przyległego otoczenia na cele społeczne i kulturalne;
− rozwój oraz poprawa dostępności do infrastruktury, budynków użyteczności
publicznej i ich otoczenia;
− zwiększenie zaangażowania mieszkańców w sprawy lokalne;
− rozwój przedsiębiorczości mieszkańców;
− wzrost tożsamości lokalnej;
− włączenie społeczne osób wykluczonych i/lub zagrożonych ubóstwem;
− aktywizacja społeczna i integracja mieszkańców;
− poprawa estetyki przestrzeni i obiektów;
− zmniejszenie poziomu bezrobocia.
Wskaźniki produktu i rezultatu:
1. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha].
2. Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach [szt.].
Sposób monitorowania rezultatów projektów w odniesieniu do celów rewitalizacji
przedstawiony został w rozdziale 2. System monitoringu, oceny i wprowadzania zmian
do programu IV części wdrożeniowej niniejszego dokumentu.

93

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024

Tabela 9 Projekt podstawowy nr 2
Nazwa projektu
Lokalizacja

Szacowana
wartość

Zakres rzeczowy
realizowanych
zadań

Podmioty
realizujące
projekt

Oddziaływanie
projektu na
zdiagnozowane
problemy
i potencjały

Wyposażenie budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lubaczów
w odnawialne źródła energii
2017–2020
(w trakcie realizacji)
środki UE (RPO WP
na lata 2014–2020,
Oś priorytetowa III.
Źródła
1,5 mln zł
finansowania
Czysta energia, Działanie
3.1 Rozwój OZE),
budżet gminy
Głównym celem projektu jest uzyskanie dodatkowej zdolności wytwarzania energii
elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych. Aby spełnić ten cel planuje się zakup
instalacji fotowoltaicznych, powietrznych pomp ciepła z zasobnikami ciepłej wody
oraz kotłów na biomasę. Zamontowanie instalacji OZE pozwoli na obniżenie zużycia
nieodnawialnych źródeł energii, zmniejszy się emisja szkodliwych substancji, co
w efekcie wpłynie na poprawę jakości powietrza, a tym samym poprawę jakości życia
mieszkańców.
Obszar rewitalizacji

Okres realizacji

Beneficjent: Gmina Lubaczów
Realizacja projektu oddziaływać będzie na następujące zidentyfikowane problemy
(w tabeli 6):
1) w sferze społecznej: 10 – poprzez wzrost jakości świadczonych usług.
2) w sferze gospodarczej: 2, 3 – poprzez poprawę warunków lokalowych do wzrostu
zróżnicowania i dostępności do usług.
3) w sferze przestrzenno-funkcjonalnej: 10 – poprzez utrwalenie i zachowanie ładu
przestrzennego.
4) w sferze technicznej: 1, 4, 5, 6 – poprzez poprawę efektywności energetycznej
obiektów użyteczności publicznej, wzrost wykorzystania OZE i EWE.
5) w sferze środowiskowej: 1, 3 – poprzez podjęcie działań służących podniesieniu
świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru rewitalizacji.
Ponadto podczas wdrażania zakresu przedmiotowego projektu wykorzystywane będą
następujące potencjały (tabela 6):
1) w sferze środowiskowej: 1 – poprzez dbanie o czyste środowisko.

Cele rewitalizacji,
kierunki działań,
które realizuje
projekt

Cel rewitalizacji 2. Poprawa estetyki i funkcjonalności obiektów i przestrzeni
Kierunek działania 2.1. Atrakcyjne zagospodarowanie przestrzeni i obiektów
Kierunek działania 2.2. Efektywne wykorzystywanie zasobów lokalnych i dbanie
o środowisko naturalne

Powiązanie
projektu z innymi
projektami
rewitalizacyjnymi
oraz efektywność
oddziaływania na
obszar
rewitalizacji oraz
na realizację celów
rewitalizacji

Projekt Wyposażenie budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lubaczów
w odnawialne źródła energii wykazuje powiązanie z projektami podstawowymi
w odniesieniu do możliwości montażu instalacji wykorzystujących źródła odnawialne:
– Projekt 1 Ograniczenie problemów społecznych, gospodarczych
i przestrzennych w gminie Lubaczów poprzez rewitalizację zdegradowanych
obiektów pokolejowych, popegeerowskich, poprzemysłowych oraz budowę
budynków użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego
otoczenia.
– Projekt 3 Modernizacja Zespołu Szkół Publicznych w Baszni Dolnej oraz
wyposażenie w nowoczesny sprzęt ICT i materiały dydaktyczne.
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–
–

Projekt 4 Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych w Baszni Dolnej
wraz z modernizacją istniejącej kotłowni.
Projekt 10 Wehikuł czasu Szlaku Jana III Sobieskiego jako sieciowy produkt
turystyki kulturowej Polski Wschodniej – Zakup i instalacja wyposażenia
„Przystanek Kresy” w Baszni Dolnej.

Projekt efektywnie będzie oddziaływał na obszar rewitalizacji w sferze technicznej
i środowiskowej oraz na 2. cel rewitalizacji dotyczący poprawy estetyki
i funkcjonalności obiektów i przestrzeni.

Prognozowane
rezultaty wraz
ze sposobem ich
oceny i zmierzenia
w odniesieniu do
celów rewitalizacji

Prognozowane rezultaty planowanych działań to:
− efektywne wykorzystanie budynków;
− poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenia niskiej emisji
zanieczyszczeń,
− podniesienie świadomości ekologicznej;
− wzrost estetyki i funkcjonalności przestrzeni oraz budynków użyteczności
publicznej;
− zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług.
Wskaźniki produktu i rezultatu:
1. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha].
2. Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych
obszarach [szt.]
3. Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach [szt.].
4. Liczba osób z obszaru rewitalizacji objętych wsparciem [os.].
Sposób monitorowania rezultatów projektów w odniesieniu do celów rewitalizacji
przedstawiony został w rozdziale 2. System monitoringu, oceny i wprowadzania zmian
do programu IV części wdrożeniowej niniejszego dokumentu.

Tabela 10 Projekt podstawowy nr 3
Nazwa projektu
Lokalizacja

Szacowana
wartość

Zakres rzeczowy
realizowanych
zadań

Modernizacja Zespołu Szkół Publicznych w Baszni Dolnej oraz wyposażenie
w nowoczesny sprzęt ICT i materiały dydaktyczne
Obszar rewitalizacji
(ul. Szkolna 24, Basznia Dolna)

Okres
realizacji

2016–2018
(w trakcie realizacji)
środki UE (RPO WP na lata
2014–2020, Oś priorytetowa VI.
Źródła
Spójność przestrzenna i społeczna
1,8 mln zł
finansowania
Działanie 6.4 Infrastruktura
edukacyjna), budżet gminy,
Przedmiotem projektu są działania inwestycyjne polegające na przebudowie budynku
Zespołu Szkół Publicznych w Baszni Dolnej wraz z przebudową sali sportowej.
Dodatkowo ZSP zostanie wyposażony w nowoczesny sprzęt ICT i doposażona
w materiały dydaktyczne zostanie pracownia przyrodnicza. Realizacja projektu stworzy
korzystne warunki do rozwoju szkoły objętej projektem, zapewniając jednocześnie
podniesienie jakości oraz standardu nauczania, a także zwiększenia dostępności do
nowoczesnych metod nauczania dla dzieci z obszaru gminy.
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Podmioty
realizujące
projekt

Oddziaływanie
projektu na
zdiagnozowane
problemy
i potencjały

Cele rewitalizacji,
kierunki działań,
które realizuje
projekt

Powiązanie
projektu z innymi
projektami
rewitalizacyjnymi
oraz efektywność
oddziaływania na
obszar
rewitalizacji oraz
na realizację celów
rewitalizacji

Beneficjent: Gmina Lubaczów
Realizacja projektu oddziaływać będzie na następujące zidentyfikowane problemy
(w tabeli 6):
1) w sferze społecznej: 1, 2, 5, 6, 9, 10 – poprzez rozszerzenie oferty i dostępności
wysokiej jakości usług o charakterze społecznym, a tym samym wzrost
kompetencji osób młodych, ich aktywizacji i integracji.
2) w sferze przestrzenno-funkcjonalnej: 2, 4 – poprzez wzrost jakości świadczonych
usług publicznych oraz poprawę dostępności dla osób niepełnosprawnych.
3) w sferze technicznej: 1, 4, 5, 6 – poprzez poprawę stanu technicznego budynków
użyteczności publicznej.
Ponadto podczas wdrażania zakresu przedmiotowego projektu wykorzystane będą
następujące potencjały (tabela 6):
1) w sferze społecznej: 1 – poprzez wsparcie kapitału ludzi młodych.
2) w sferze przestrzenno-funkcjonalnej: 5 – poprzez lokalizację obiektów
edukacyjnych.
Cel rewitalizacji 1. Wzrost przedsiębiorczości mieszkańców
Kierunek działania 1.3. Wspieranie mieszkańców w edukacji, rekreacji i kulturze
Cel rewitalizacji 2. Poprawa estetyki i funkcjonalności obiektów i przestrzeni
Kierunek działania 2.1. Atrakcyjne zagospodarowanie przestrzeni i obiektów
Kierunek działania 2.2. Efektywne wykorzystywanie zasobów lokalnych i dbanie
o środowisko naturalne
Projekt Modernizacja Zespołu Szkół Publicznych w Baszni Dolnej oraz wyposażenie
w nowoczesny sprzęt ICT i materiały dydaktyczne wykazuje powiązanie z projektami
podstawowymi w odniesieniu do stworzenia miejsca bezpiecznej przestrzeni służącej
w szczególności ludziom młodym, w celu rozwiązywania zdiagnozowanych
problemów:
– Projekt 1 Ograniczenie problemów społecznych, gospodarczych
i przestrzennych w gminie Lubaczów poprzez rewitalizację zdegradowanych
obiektów pokolejowych, popegeerowskich, poprzemysłowych oraz budowę
budynków użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego
otoczenia.
– Projekt 2 Wyposażenie budynków użyteczności publicznej na terenie
Gminy Lubaczów w odnawialne źródła energii.
– Projekt 4 Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych w Baszni Dolnej
wraz z modernizacją istniejącej kotłowni.
– Projekt 7 Wzrost jakości kształcenia ogólnego i podniesienie kompetencji
kluczowych.
– Projekt 8 Aktywizacja mieszkańców poprzez kompleksowe wsparcie rozwoju
sektora ekonomii społecznej.
– Projekt 9 Przedsiębiorczy mieszkańcy – wsparcie osób zamierzających prowadzić
działalność gospodarczą.
Projekt efektywnie będzie oddziaływał na obszar rewitalizacji we wszystkich sferach
oraz na 2 cele rewitalizacji poprzez tworzenie bezpiecznych i funkcjonalnych
budynków użyteczności publicznej, a także poprawę warunków życia mieszkańców.

Prognozowane
rezultaty wraz
ze sposobem ich
oceny i zmierzenia

Prognozowane rezultaty planowanych działań to:
− poprawa bazy lokalowej i sportowej szkoły;
− dostęp dzieci do nowoczesnych pomocy dydaktycznych;
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w odniesieniu do
celów rewitalizacji

−
−
−

poprawa wydajności energetycznej budynku;
poprawa warunków prowadzenia zajęć i pracy;
zmniejszenie dysproporcji w dostępie do edukacji.

Wskaźniki produktu i rezultatu:
1. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha].
2. Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji [szt.].
Sposób monitorowania rezultatów projektów w odniesieniu do celów rewitalizacji
przedstawiony został w rozdziale 2. System monitoringu, oceny i wprowadzania zmian
do programu IV części wdrożeniowej niniejszego dokumentu.

Tabela 11 Projekt podstawowy nr 4
Nazwa projektu

Lokalizacja

Szacowana
wartość

Zakres rzeczowy
realizowanych
zadań

Podmioty
realizujące
projekt

Oddziaływanie
projektu na
zdiagnozowane
problemy
i potencjały

Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych w Baszni Dolnej
wraz z modernizacją istniejącej kotłowni
Obszar rewitalizacji
(ul. Szkolna 24, Basznia Dolna)

Okres realizacji

2016–2018
(w trakcie realizacji)

środki UE (RPO WP
na lata 2014–2020,
Oś priorytetowa VI.
Źródła
Spójność przestrzenna
1,9 mln zł
finansowania
i społeczna, Działanie 6.4
Infrastruktura edukacyjna),
budżet gminy,
Przedmiotem projektu są działania inwestycyjne mające na celu dobudowę
do istniejącego budynku Zespołu Szkół Publicznych w Baszni Dolnej segmentu
przedszkola wraz z częściową modernizacją istniejącego budynku w zakresie
niezbędnym do połączenia go z przedszkolem, a także modernizacja istniejącej
kotłowni. W dobudowanym od podstaw obiekcie zaprojektowano cztery oddziały
przedszkolne, sanitariaty, magazynki, brudownik, pomieszczenie higienistki oraz
pomieszczenie socjalne. Jednocześnie przewiduje się przebudowę przyłączy wod.-kan.
i elektrycznego. W ramach modernizacji w części istniejącej powstanie sala do zajęć
ruchowych, rytmicznych i korekcyjnych oraz hol. Modernizacja kotłowni obejmuje
wymianę pieca wraz z nowym systemem spalinowo powietrznym.
Beneficjent: Gmina Lubaczów
Realizacja projektu oddziaływać będzie na następujące zidentyfikowane problemy
(w tabeli 6):
1) w sferze społecznej: 1, 2, 5, 6, 9, 10 – poprzez rozszerzenie oferty i dostępności
wysokiej jakości usług o charakterze społecznym, a tym samym wzrost
kompetencji osób młodych, ich aktywizacji i integracji.
2) w sferze przestrzenno-funkcjonalnej: 2, 4 – poprzez wzrost jakości świadczonych
usług publicznych oraz poprawę dostępności dla osób niepełnosprawnych.
3) w sferze technicznej: 1, 4, 5, 6 – poprzez poprawę stanu technicznego budynków
użyteczności publicznej.
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Cele rewitalizacji,
kierunki działań,
które realizuje
projekt

Powiązanie
projektu z innymi
projektami
rewitalizacyjnymi
oraz efektywność
oddziaływania na
obszar
rewitalizacji oraz
na realizację celów
rewitalizacji

Ponadto podczas wdrażania zakresu przedmiotowego projektu wykorzystane będą
następujące potencjały (tabela 6):
1) w sferze społecznej: 1 – poprzez wsparcie kapitału ludzi młodych.
2) w sferze przestrzenno-funkcjonalnej: 5 – poprzez lokalizację obiektów
edukacyjnych.
Cel rewitalizacji 1. Wzrost przedsiębiorczości mieszkańców
Kierunek działania 1.3. Wspieranie mieszkańców w edukacji, rekreacji i kulturze
Cel rewitalizacji 2. Poprawa estetyki i funkcjonalności obiektów i przestrzeni
Kierunek działania 2.1. Atrakcyjne zagospodarowanie przestrzeni i obiektów
Kierunek działania 2.2. Efektywne wykorzystywanie zasobów lokalnych i dbanie
o środowisko naturalne
Projekt Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych w Baszni Dolnej wraz
z modernizacją istniejącej kotłowni wykazuje powiązanie z projektami podstawowymi
w odniesieniu do stworzenia miejsca bezpiecznej przestrzeni służącej w szczególności
ludziom młodym w celu rozwiązywania zdiagnozowanych problemów:
– Projekt 1 Ograniczenie problemów społecznych, gospodarczych
i przestrzennych w gminie Lubaczów poprzez rewitalizację zdegradowanych
obiektów pokolejowych, popegeerowskich, poprzemysłowych oraz budowę
budynków użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego
otoczenia.
– Projekt 2 Wyposażenie budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy
Lubaczów w odnawialne źródła energii.
– Projekt 3 Modernizacja Zespołu Szkół Publicznych w Baszni Dolnej oraz
wyposażenie w nowoczesny sprzęt ICT i materiały dydaktyczne.
– Projekt 7 Wzrost jakości kształcenia ogólnego i podniesienie kompetencji
kluczowych.
– Projekt 8 Aktywizacja mieszkańców poprzez kompleksowe wsparcie rozwoju
sektora ekonomii społecznej.
– Projekt 9 Przedsiębiorczy mieszkańcy – wsparcie osób zamierzających prowadzić
działalność gospodarczą.
Projekt efektywnie będzie oddziaływał na obszar rewitalizacji we wszystkich sferach
oraz na 2 cele rewitalizacji poprzez tworzenie bezpiecznych i funkcjonalnych
budynków użyteczności publicznej o charakterze społecznym, a także poprawę
warunków życia mieszkańców.

Prognozowane
rezultaty wraz
ze sposobem ich
oceny i zmierzenia
w odniesieniu do
celów rewitalizacji

Prognozowane rezultaty planowanych działań to:
− poprawa bazy lokalowej i sportowej szkoły;
− zwiększenie ilości miejsc w przedszkolu;
− umożliwienie dzieciom niepełnosprawnym korzystania z przedszkola;
− poprawa wydajności energetycznej budynku;
− poprawa warunków prowadzenia zajęć i pracy;
− zmniejszenie dysproporcji w dostępie do edukacji.
Wskaźniki produktu i rezultatu:
1. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha].
2. Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji [szt.].
Sposób monitorowania rezultatów projektów w odniesieniu do celów rewitalizacji
przedstawiony został w rozdziale 2. System monitoringu, oceny i wprowadzania zmian
do programu IV części wdrożeniowej niniejszego dokumentu.
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Tabela 12 Projekt podstawowy nr 5
Nazwa projektu

Lokalizacja

Szacowana
wartość

Zakres rzeczowy
realizowanych
zadań

Podmioty
realizujące
projekt

Oddziaływanie
projektu na
zdiagnozowane
problemy
i potencjały

Budowa strzelnicy szkoleniowo-sportowej zlokalizowanej w Młodowie
Gmina Lubaczów – obszar
rewitalizacji, sołectwo Młodów
(działki nr: 370, 371, 375/1,
376, 387, 441, 485, 600)

Okres realizacji

2019–2022

środki Ministerstwa
Obrony Narodowej (MON)
Źródła
Program budowy
1,5 mln zł
finansowania
i rewitalizacji strzelnic,
budżet gminy,
Budowa budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu,
niezbędną infrastrukturą techniczną i przebudową drogi dojazdowej w celu urządzenia
strzelnicy sportowej. Projekt obejmował będzie odtworzenie dawnej wojskowej
strzelnicy w Młodowie z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi (ziemianki, okopy)
do prowadzenia zajęć sportowo-treningowych.
Plan zagospodarowania przewiduje budowę strzelnicy z obiektami towarzyszącymi do
strzelań sportowo-treningowych z broni bojowej i sportowej. Strzelnica po uzyskaniu
stosownych zezwoleń i certyfikatów może być przeznaczona do prowadzenia zawodów
strzeleckich.
Budynek będzie wyposażony w zabezpieczenia oraz instalację alarmową i będzie
spełniał wszystkie wymogi bezpieczeństwa. Teren oświetlony zostanie lampami
wykorzystującymi odnawialne źródła energii.
W ramach zadania planuje się również utworzyć w bezpośrednim sąsiedztwie
strzelnicy zaplecze ćwiczebne, które będzie nawiązywało do przebiegających
przez teren powiatu lubaczowskiego umocnień linii Mołotowa.
Beneficent: Gmina Lubaczów
Realizacja projektu oddziaływać będzie na następujące zidentyfikowane problemy
(w tabeli 6):
1) w sferze przestrzenno-funkcjonalnej: 1, 2, 4, 6, 9 – zwłaszcza poprzez
zagospodarowanie terenów powojskowych oraz stworzenie bezpiecznego i
funkcjonalnego układu komunikacyjnego (w szczególności dróg dojazdowych do
planowanej inwestycji) do rozszerzenia i nadania nowych funkcji pełnionych na
rzecz różnych interesariuszy rewitalizacji (w tym likwidacja barier
architektonicznych).
2) w sferze technicznej: 1, 2, 3, 4, 5, 6 – zwłaszcza poprzez efektywne wykorzystanie
do celów sportowych i rekreacyjnych zdegradowanych techniczne obiektów
powojskowych.

Cele rewitalizacji,
kierunki działań,
które realizuje
projekt

Cel rewitalizacji 2. Poprawa estetyki i funkcjonalności obiektów i przestrzeni
Kierunek działania 2.1. Atrakcyjne zagospodarowanie przestrzeni i obiektów
Kierunek działania 2.2. Efektywne wykorzystywanie zasobów lokalnych i dbanie
o środowisko naturalne

Powiązanie
projektu z innymi
projektami
rewitalizacyjnymi

Projekt Budowa strzelnicy szkoleniowo-sportowej zlokalizowanej w Młodowie
wykazuje powiązanie z projektami podstawowymi w odniesieniu do stworzenia
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oraz efektywność
oddziaływania na
obszar
rewitalizacji oraz
na realizację celów
rewitalizacji

Prognozowane
rezultaty wraz
ze sposobem ich
oceny i zmierzenia
w odniesieniu do
celów rewitalizacji

miejsca aktywności sportowej, rekreacji i podnoszenia poziomu integracji i aktywizacji
mieszkańców:
– Projekt 1 Ograniczenie problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych
w gminie Lubaczów poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów
pokolejowych, popegeerowskich, poprzemysłowych oraz budowę budynków
użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.
– Projekt 8 Aktywizacja mieszkańców poprzez kompleksowe wsparcie rozwoju
sektora ekonomii społecznej.
– Projekt 9 Przedsiębiorczy mieszkańcy – wsparcie osób zamierzających prowadzić
działalność gospodarczą.
– Projekt 10 Wehikuł czasu Szlaku Jana III Sobieskiego jako sieciowy produkt
turystyki kulturowej Polski Wschodniej – Zakup i instalacja wyposażenia
„Przystanek Kresy” w Baszni Dolnej.
Projekt efektywnie będzie oddziaływał na obszar rewitalizacji we wszystkich sferach
oraz na 2. cel rewitalizacji poprzez tworzenie bezpiecznych i funkcjonalnych
budynków i obiektów służących aktywności sportowej i rekreacji, a także wzrost
dochodów i tworzenie nowych miejsc pracy.
Prognozowane rezultaty planowanych działań to:
− efektywne wykorzystanie istniejącej przestrzeni;
− zwiększenie jakości i rozszerzenie oferty usług;
− stworzenie bezpiecznej, estetycznej infrastruktury, służącej różnym grupom
społecznym;
− aktywizacja społeczna i integracja mieszkańców;
− poprawa estetyki przestrzeni.
Wskaźniki produktu i rezultatu:
1. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha].
Sposób monitorowania rezultatów projektów w odniesieniu do celów rewitalizacji
przedstawiony został w rozdziale 2. System monitoringu, oceny i wprowadzania zmian
do programu IV części wdrożeniowej niniejszego dokumentu.

Tabela 13 Projekt podstawowy nr 6
Nazwa projektu

Lokalizacja

Szacowana
wartość

Zakres rzeczowy
realizowanych
zadań

Zagospodarowanie terenu przy Kresowej Osadzie z utworzeniem zaplecza
szkoleniowo-edukacyjnego i przeniesieniem tradycyjnej zabudowy
Gmina Lubaczów – obszar
rewitalizacji, sołectwo Basznia
Górna (działki nr: 173/1, 870,
864, 1154)

Okres realizacji

2019–2021

budżet gminy, formuła
partnerstwa publicznoprywatnego
Zagospodarowanie terenu w Baszni Górnej w sąsiedztwie Kresowej Osady poprzez
budowę budynku użyteczności publicznej wystawienniczo-edukacyjno-kulturalnego
(etap I) i budynku hotelowego (etap II); odtworzenie i przeniesienie tradycyjnej
zabudowy mieszkaniowej regionu, która będzie pełniła funkcje edukacyjne, kulturalne,
turystyczne, rekreacyjne i wypoczynkowe oraz utworzenie zbiornika wodnego i parku
linowego, mających na celu wzbogacenie atrakcji turystycznych gminy Lubaczów oraz
2,0 mln zł

Źródła
finansowania
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stworzenie miejsca przeznaczonego na aktywne spędzanie czasu w bezpośrednim
sąsiedztwie stacji Basznia. Planowany do realizacji obiekt ma składać się
z 4 oddzielnych tras zamocowanych na różnych wysokościach, dopasowanych
do stopnia trudności, a także ma być wyposażony w naziemną trasę szkoleniową;
stworzenie spójnego systemu ciągów pieszych i pieszo-jezdnych oraz budowa ciągu
pieszo-rowerowego przy drodze gminnej od drogi wojewódzkiej do Kresowej Osady.
Podmioty
realizujące
projekt

Oddziaływanie
projektu na
zdiagnozowane
problemy
i potencjały

Beneficjent: Gmina Lubaczów
Partnerzy: przedsiębiorcy
Realizacja projektu oddziaływać będzie na następujące zidentyfikowane problemy
(w tabeli 6):
1) w sferze społecznej: 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 – poprzez stworzenie odpowiednich
możliwości lokalowych, aktywizację mieszkańców do działania na rzecz obszaru
rewitalizacji, rozszerzenie oferty świadczonych usług społecznych (m.in.
kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych) na rzecz różnych grup interesariuszy.
2) w sferze gospodarczej: 1, 2, 5 – poprzez stworzenie estetycznych i funkcjonalnych
warunków technicznych do prowadzenia działalności gospodarczej przez
mieszkańców i pobudzania jej rozwoju.
3) w sferze przestrzenno-funkcjonalnej: 1, 2, 4, 6, 9 – zwłaszcza poprzez funkcjonalne
zagospodarowanie terenu, uzupełnienie brakującej infrastruktury oraz stworzenie
bezpiecznego i funkcjonalnego układu komunikacyjnego (w szczególności dróg
dojazdowych do planowanych inwestycji) do rozszerzenia i nadania nowych
funkcji (m.in. turystycznych).
4) w sferze technicznej: 1, 2, 3, 4, 5, 6 – zwłaszcza poprzez efektywne wykorzystanie
do celów społecznych i gospodarczych zdegradowanych techniczne budynków,
przeniesienie zabytkowej zabudowy i zapobieganie ich postępującej degradacji.
5) w sferze środowiskowej: 1, 3 – poprzez podjęcie działań służących podniesieniu
świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Cele rewitalizacji,
kierunki działań,
które realizuje
projekt

Cel rewitalizacji 2. Poprawa estetyki i funkcjonalności obiektów i przestrzeni
Kierunek działania 2.1. Atrakcyjne zagospodarowanie przestrzeni i obiektów
Kierunek działania 2.2. Efektywne wykorzystywanie zasobów lokalnych i dbanie
o środowisko naturalne

Powiązanie
projektu z innymi
projektami
rewitalizacyjnymi
oraz efektywność
oddziaływania na
obszar
rewitalizacji oraz
na realizację celów
rewitalizacji

Projekt Zagospodarowanie terenu przy Kresowej Osadzie z utworzeniem zaplecza
szkoleniowo-edukacyjnego i przeniesieniem tradycyjnej zabudowy wykazuje
powiązanie z projektami podstawowymi w odniesieniu do stworzenia miejsca rekreacji,
atrakcyjnego pod względem turystycznym, które przyczyni się do wzrostu dochodów
mieszkańców, rozwoju turystyki i poprawy jakości życia mieszkańców:
− Projekt 1 Ograniczenie problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych
w gminie Lubaczów poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów
pokolejowych, popegeerowskich, poprzemysłowych oraz budowę budynków
użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.
− Projekt 7 Wzrost jakości kształcenia ogólnego i podniesienie kompetencji
kluczowych.
− Projekt 8 Aktywizacja mieszkańców poprzez kompleksowe wsparcie rozwoju
sektora ekonomii społecznej.
− Projekt 9 Przedsiębiorczy mieszkańcy – wsparcie osób zamierzających prowadzić
działalność gospodarczą.
− Projekt 10 Wehikuł czasu Szlaku Jana III Sobieskiego jako sieciowy produkt
turystyki kulturowej Polski Wschodniej – Zakup i instalacja wyposażenia
„Przystanek Kresy” w Baszni Dolnej.
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Prognozowane
rezultaty wraz
ze sposobem ich
oceny i zmierzenia
w odniesieniu do
celów rewitalizacji

Projekt efektywnie będzie oddziaływał na obszar rewitalizacji we wszystkich sferach
oraz na 2 cele rewitalizacji poprzez tworzenie bezpiecznych i funkcjonalnych
przestrzeni i obiektów, służących aktywności mieszkańców oraz przyczyniających się
do rozwoju funkcji turystycznej obszaru.
Prognozowane rezultaty planowanych działań to:
− 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;
− rozwój przedsiębiorczości mieszkańców;
− spadek bezrobocia.
Wskaźniki produktu i rezultatu:
Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha].
Sposób monitorowania rezultatów projektów w odniesieniu do celów rewitalizacji
przedstawiony został w rozdziale 2. System monitoringu, oceny i wprowadzania zmian
do programu IV części wdrożeniowej niniejszego dokumentu.

Tabela 14 Projekt podstawowy nr 7
Nazwa projektu

Lokalizacja

Szacowana
wartość

Zakres rzeczowy
realizowanych
zadań

Wzrost jakości kształcenia ogólnego i podniesienie kompetencji kluczowych
Gmina Lubaczów (w tym
obszar rewitalizacji – budynek
byłej wieży ciśnień w Tymcach,
stacja Basznia Dolna)

Okres
realizacji

2020–2024

środki UE (RPO WP na lata
2014–2020, Oś priorytetowa IX.
Jakość edukacji i kompetencji
Źródła
0,9 mln
finansowania w regionie Działanie 9.2 Poprawa
jakości kształcenia ogólnego),
budżet gminy
Projekt ma na celu budowanie i rozwijanie istniejącego kapitału społecznego młodych
osób poprzez poprawę jakości kształcenia dzieci i młodzieży obejmującą następujące
elementy:
− Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy,
w szczególności: kompetencji matematycznych i podstawowych kompetencji
naukowo-technicznych, umiejętności uczenia się, kompetencji społecznych oraz
innowacyjności19;
− Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu;
− Kompleksowe programy wspomagające placówkę oświaty w procesie
indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi
i edukacyjnymi oraz w pracy z uczniem młodszym.

19

Kompetencje kluczowe zgodnie z Zaleceniem 2006/962/WE w sprawie kompetencji kluczowych w procesie
uczenia się przez całe życie.
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Kolejną grupą docelową projektu są nauczyciele, dla których przewidziane jest m.in.:
−
Podnoszenie kompetencji, umiejętności i kwalifikacji nauczycieli w zakresie
stosowania nowoczesnych metod nauczania (w szczególności wykorzystania
narzędzi TIK, metody eksperymentu, przedmiotów przyrodniczych) w ramach
kursów, szkoleń, staży i praktyk;
−
Kształtowanie współpracy z ośrodkami specjalizującymi się w organizacji
kształcenia dzieci i młodzieży z różnymi stopniami niepełnosprawności,
ośrodkami socjoterapii czy młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi w celu
nabycia nowych kompetencji.
Wskazane przedsięwzięcia mają na celu wyrównanie szans dostępu do wysokiej
jakości edukacji i dodatkowych zajęć pozalekcyjnych poprzez wzrost kompetencji
kluczowych uczniów, również tych ze specjalnymi potrzebami, a także podniesienie
kompetencji kadry nauczycielskiej.
Projektem objęci zostaną w szczególności uczniowie zamieszkujący i uczęszczający
do szkół na terenie obszaru rewitalizacji (tj.: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baszni
Dolnej oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Młodowie).
Wsparciem zostanie objętych 80 uczniów uczęszczających do Zespołów SzkolnoPrzedszkolnych w Baszni Dolnej oraz w Młodowie, a także 5 nauczycieli.
Uczniowie, którzy nabywają nowe i wzmacniają kompetencje w ramach realizowanego
projektu, będą rozwijać swoje pasje, umiejętności i zainteresowania związane
z naukami przyrodniczymi, natomiast nauczyciele będą udoskonalać swoją wiedzę,
aby w bardziej efektywny i ciekawy sposób przekazywać ją uczniom.
Ponadto obecnie gmina realizuje projekt z działania 9.2 pn. Wzrost jakości kształcenia
ogólnego w szkołach podstawowych Gminy Lubaczów, który również jest
komplementarny z zaplanowaną w ramach Projektu nr 1 infrastrukturą. Prowadzone
w ramach realizacji działania, skierowane są do dzieci m.in. z SP w Młodowie, SP
w Baszni Dolnej, które znajdują się w granicach obszaru rewitalizacji. Zaplanowana
w ramach projektu nr 1 infrastruktura edukacyjna jest niezbędna do kształtowania
i rozwoju kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, które uczniowie
nabędą w ramach realizacji projektu z działania 9.2. Powstała infrastruktura będzie
służyła dalszej edukacji i realizacji założonych w projekcie celów, ponieważ tylko
długofalowe działania przyczynią się do osiągnięcia trwałych efektów. Okres realizacji
projektu będącego w trakcie realizacji to lata 2017–2018, natomiast w przypadku braku
możliwości ubiegania się o kolejne dofinansowanie w ramach działania 9.2, w
nowopowstałej infrastrukturze, będą realizowane cele projektu z innych środków.
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 oraz
przedsiębiorców działających na rzecz edukacji dzieci i młodzieży.
Ponadto tabela 12 wskazuje alternatywne źródła finansowania, z których można
otrzymać dodatkowe finansowanie.
Podmioty
realizujące
projekt
Oddziaływanie
projektu na
zdiagnozowane
problemy
i potencjały

Beneficjent: Gmina Lubaczów
Partnerzy: szkoły podstawowe z obszaru rewitalizacji
Realizacja projektu oddziaływać będzie na następujące zidentyfikowane problemy
(w tabeli 6):
1) w sferze społecznej: 5, 6, 9 – poprzez wzrost kompetencji i kwalifikacji
dostosowanych do potrzeb rynku pracy, zahamowanie dziedziczenia uzależnienia
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od pomocy społecznej, wzrost jakości kształcenia i aktywności społecznej
uczniów i nauczycieli.
2) w sferze gospodarczej: 1, 3, 4, 5 – poprzez wykorzystanie nabytych umiejętności
i kompetencji do rozwoju sektora gospodarczego oraz przedsiębiorczości.
3) w sferze środowiskowej: 1 – poprzez wzrost świadomości ekologicznej.
Ponadto podczas wdrażania zakresu przedmiotowego projektu wykorzystywane będą
następujące potencjały (tabela 6):
1) w sferze społecznej: 1 – poprzez wykorzystanie wysokiego kapitału ludzi
młodych i wsparcie ich dalszego rozwoju.
Cele rewitalizacji,
kierunki działań,
które realizuje
projekt

Powiązanie
projektu z innymi
projektami
rewitalizacyjnymi
oraz efektywność
oddziaływania na
obszar
rewitalizacji oraz
na realizację celów
rewitalizacji

Prognozowane
rezultaty wraz
ze sposobem ich
oceny i zmierzenia
w odniesieniu do
celów rewitalizacji

Cel rewitalizacji 1. Wzrost przedsiębiorczości mieszkańców
Kierunek działania 1.3. Wspieranie mieszkańców w edukacji, rekreacji i kulturze
Projekt Wzrost jakości kształcenia ogólnego i podniesienie kompetencji kluczowych
wskazuje powiązanie z projektami podstawowymi w odniesieniu do rozwijania
kompetencji kluczowych w szczególności wśród młodzieży, rozwijania pasji
i zainteresowań, aktywności obywatelskiej i integracji uczniów:
– Projekt 1 Ograniczenie problemów społecznych, gospodarczych
i przestrzennych w gminie Lubaczów poprzez rewitalizację zdegradowanych
obiektów pokolejowych, popegeerowskich, poprzemysłowych oraz budowę
budynków użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego
otoczenia.
– Projekt 2 Wyposażenie budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy
Lubaczów w odnawialne źródła energii.
– Projekt 3 Modernizacja Zespołu Szkół Publicznych w Baszni Dolnej oraz
wyposażenie w nowoczesny sprzęt ICT i materiały dydaktyczne.
– Projekt 4 Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych w Baszni Dolnej
wraz z modernizacją istniejącej kotłowni.
– Projekt 5 Budowa strzelnicy szkoleniowo-sportowej zlokalizowanej w Młodowie.
– Projekt 6 Zagospodarowanie terenu przy Kresowej Osadzie z utworzeniem
zaplecza szkoleniowo-edukacyjnego i przeniesieniem tradycyjnej zabudowy.
Projekt efektywnie będzie oddziaływał na obszar rewitalizacji w sferze społecznej
oraz na 1. cel rewitalizacji poprzez zwiększenie możliwości do budowania
międzysektorowej współpracy opartej na kapitale społecznym ludzi młodych,
jak również poprawy ich jakości życia poprzez tworzenie nowych i rozszerzenie
istniejących usług o zróżnicowanym charakterze edukacyjnym.
Prognozowane rezultaty planowanych działań to:
− podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw
i umiejętności niezbędnych na rynku pracy;
− dostosowanie oferty edukacyjnej do zmieniających się potrzeb dzieci
i młodzieży dyktowanych przez zapotrzebowanie na rynku pracy;
− poprawa bezpieczeństwa i komfortu nauczania;
− wzrost umiejętności i kompetencji nauczycieli.
Wskaźniki produktu i rezultatu:
1) Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie – 5 os.
2) Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji
kluczowych w programie – 80 os.
3) Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje
po opuszczeniu programu – 5 os.
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4) Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu
– 80 os.
Sposób monitorowania rezultatów projektów w odniesieniu do celów rewitalizacji
przedstawiony został w rozdziale 2. System monitoringu, oceny i wprowadzania zmian
do programu IV części wdrożeniowej niniejszego dokumentu.

Tabela 15 Projekt podstawowy nr 8
Nazwa projektu

Lokalizacja

Szacowana
wartość

Zakres rzeczowy
realizowanych
zadań

Aktywizacja mieszkańców poprzez kompleksowe wsparcie rozwoju
sektora ekonomii społecznej
Gmina Lubaczów (w tym obszar
rewitalizacji – budynek stacji
w Baszni, budynek dawnej
plebanii w Baszni Dolnej)

Okres realizacji

2020–2023

środki UE (RPO WP
na lata 2014–2020,
Oś priorytetowa VIII,
Integracja społeczna
Działanie
8.5 Wspieranie
Źródła
0,5 mln
finansowania
rozwoju sektora ekonomii
społecznej w regionie),
środki prywatne
podmiotów ekonomii
społecznej
Przedmiotowy zakres przedsięwzięcia obejmować będzie zadania, w zakresie których
prowadzone będą usługi animacyjne, inkubacyjne i biznesowe dla wsparcia rozwoju
ekonomii społecznej. W ramach projektu świadczone będzie m.in. wsparcie:
1) finansowe (dotacje) na tworzenie miejsc pracy (w nowo utworzonych oraz
w istniejących podmiotach ekonomii społecznej), dla osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
2) działań animacyjnych;
3) pomocy przy tworzeniu partnerstw;
4) mikrograntów na realizację projektu/przedsięwzięcia/inicjatywy na rzecz
ekonomii społecznej;
5) szkoleń, warsztatów;
6) doradztwa ogólnego i specjalistycznego;
7) finansowego wsparcia pomostowego przez okres 12 miesięcy;
8) szkoleń zawodowych;
9) seminariów edukacyjnych.
Realizacja tego rodzaju działań będzie możliwa tylko z wykorzystaniem infrastruktury
powstałej w ramach projektu podstawowego nr 1. Stworzenie infrastruktury,
do prowadzenia działań przez podmioty z sektora ekonomii społecznej, przyczyni się
do objęcia wsparciem dużej liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem
społecznym. Podmioty ekonomii społecznej, wykorzystując istniejący potencjał
terenów poprzemysłowych i pokolejowych, będą prowadzić reintegrację mieszkańców,
podnosząc ich wiedzę i kompetencje, rozwijanie kwalifikacji zawodowych oraz nauki
pracy na własny rachunek, co zostanie wykorzystane po opuszczeniu programu.
W ramach realizacji projektu powstanie 15 nowych miejsc pracy w podmiotach
ekonomii społecznej.
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Podmioty
realizujące
projekt

Oddziaływanie
projektu na
zdiagnozowane
problemy
i potencjały

Cele rewitalizacji,
kierunki działań,
które realizuje
projekt

Powiązanie
projektu z innymi
projektami
rewitalizacyjnymi
oraz efektywność
oddziaływania na
obszar
rewitalizacji oraz
na realizację celów
rewitalizacji

Aby skutecznie realizować przedsięwzięcie, istotne jest zaangażowanie w te działania
lokalnej społeczności, w związku z czym niezbędnym elementem realizacji projektu
jest udostępnienie mieszkańcom miejsc, które posłużą do prowadzenia przez
funkcjonujące i nowo powstałe podmioty ekonomii społecznej. Obecnie na obszarze
rewitalizacji nie ma obiektów, które mogłyby zostać od razu przekazane ww.
podmiotom.
Beneficjent: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Caritas Archidiecezji
Przemyskiej
Ostateczni odbiorcy wsparcia: podmioty ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa
społeczne i ich zrzeszenia, osoby fizyczne lub prawne zainteresowane założeniem
działalności w sektorze ekonomii społecznej, partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii
społecznej
Realizacja projektu oddziaływać będzie na następujące zidentyfikowane problemy
(w tabeli 6):
1) w sferze społecznej: 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 – poprzez stworzenie możliwości do
włączenia społecznego osób wykluczonych i/lub zagrożonych marginalizacją,
poprzez stworzenie odpowiednich możliwości lokalowych, aktywizację
mieszkańców do działania na rzecz obszaru rewitalizacji, podnoszenie kompetencji
zawodowych, rozszerzenie oferty świadczonych usług społecznych (m.in.
kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych) na rzecz różnych grup interesariuszy.
2) w sferze gospodarczej: 1, 2, 5 – poprzez stworzenie estetycznych i funkcjonalnych
warunków technicznych do prowadzenia działalności gospodarczej przez
mieszkańców i pobudzania jej rozwoju.
Cel rewitalizacji 1. Wzrost przedsiębiorczości mieszkańców
Kierunek działania 1.1. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców
Kierunek działania 1.2. Włączenie społeczne osób wykluczonych oraz zagrożonych
ubóstwem
Kierunek działania 1.3. Wspieranie mieszkańców w edukacji, rekreacji i kulturze
Projekt Aktywizacja mieszkańców poprzez kompleksowe wsparcie rozwoju sektora
ekonomii społecznej wykazuje powiązania z projektami w zakresie wsparcia osób
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, reintegracji zawodowej, wzrostu
kompetencji i przekwalifikowania mieszkańców:
– Projekt 1 Ograniczenie problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych
w gminie Lubaczów poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów
pokolejowych, popegeerowskich, poprzemysłowych oraz budowę budynków
użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.
– Projekt 5 Budowa strzelnicy szkoleniowo-sportowej zlokalizowanej w Młodowie.
– Projekt 6 Zagospodarowanie terenu przy Kresowej Osadzie z utworzeniem
zaplecza szkoleniowo-edukacyjnego i przeniesieniem tradycyjnej zabudowy.
– Projekt 9 Przedsiębiorczy mieszkańcy – wsparcie osób zamierzających prowadzić
działalność gospodarczą.
– Projekt 10 Wehikuł czasu Szlaku Jana III Sobieskiego jako sieciowy produkt
turystyki kulturowej Polski Wschodniej – Zakup i instalacja wyposażenia
„Przystanek Kresy” w Baszni Dolnej.
Projekt efektywnie będzie oddziaływał na obszar rewitalizacji w sferze społecznej
oraz na 1. cel rewitalizacji poprzez zwiększenie możliwości do budowania
międzysektorowej współpracy, poprawę umiejętności zawodowych i kompetencji,
nabywanie nowych umiejętności (w tym prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego),
tworzenie nowych miejsc pracy i wzrost dochodów mieszkańców.
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Prognozowane
rezultaty wraz
ze sposobem ich
oceny i zmierzenia
w odniesieniu do
celów rewitalizacji

Prognozowane rezultaty planowanych działań to:
− zmniejszenie liczby bezrobotnych;
− wzrost dochodów mieszkańców;
− stworzenie atrakcyjnych warunków do inwestowania w przedsiębiorstwa
społeczne;
− nabywanie nowych umiejętności i kompetencji zawodowych;
− rozwój gospodarczy obszaru rewitalizacji;
− podniesienie umiejętności pracy na własny rachunek;
− reintegracja zawodowa mieszkańców;
− udostępnienie istniejących obiektów do działalności podmiotów ekonomii
społecznej;
− utworzenie nowych spółdzielni socjalnych.
Wskaźniki produktu i rezultatu:
1) Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem – 2 szt.
2) Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych – 15 szt.
3) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych
wsparciem w programie – 15 os.
Sposób monitorowania rezultatów projektów w odniesieniu do celów rewitalizacji
przedstawiony został w rozdziale 2. System monitoringu, oceny i wprowadzania zmian
do programu IV części wdrożeniowej niniejszego dokumentu.

Tabela 16 Projekt podstawowy nr 9
Nazwa projektu

Lokalizacja

Szacowana
wartość

Zakres rzeczowy
realizowanych
zadań

Przedsiębiorczy mieszkańcy – wsparcie osób zamierzających prowadzić
działalność gospodarczą
Gmina Lubaczów
(w tym obszar rewitalizacji
– budynek byłej Zlewni Mleka)

Okres
realizacji

2020–2024

środki UE (RPO WP na lata
2014–2020, Oś priorytetowa VII.
Źródła
Regionalny rynek pracy,
1,5 mln zł
finansowania
Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju
przedsiębiorczości), budżet gminy
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 50 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.
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Podmioty
realizujące
projekt

Oddziaływanie
projektu na
zdiagnozowane
problemy
i potencjały

Cele rewitalizacji,
kierunki działań,
które realizuje
projekt

Powiązanie
projektu z innymi
projektami
rewitalizacyjnymi
oraz efektywność
oddziaływania na
obszar
rewitalizacji oraz
na realizację celów
rewitalizacji

Beneficjent: Gmina Lubaczów
Realizacja projektu oddziaływać będzie na następujące zidentyfikowane problemy
(w tabeli 6):
1) w sferze społecznej: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 – poprzez włączenie społeczne
osób wykluczonych i/lub zagrożonych marginalizacją, aktywizację zawodową
bezrobotnych, aktywizację mieszkańców do działania na rzecz obszaru
rewitalizacji oraz zmniejszenie poziomu ubóstwa.
2) w sferze gospodarczej: 1, 2, 3, 4, 5 poprzez pobudzenie przedsiębiorczości
mieszkańców, stworzenie kompleksowego wsparcia rozwoju i zakładania
działalności gospodarczych mieszkańców.
Ponadto podczas wdrażania zakresu przedmiotowego projektu wykorzystywane będą
następujące potencjały (tabela 6):
1) w sferze społecznej: 1 poprzez wykorzystanie wysokiego poziomu kapitału ludzi
młodych.
2) w sferze gospodarczej: 1 – poprzez współpracę ze stowarzyszeniem, które działa
na rzecz rozwoju przedsiębiorczości.
Cel rewitalizacji 1. Wzrost przedsiębiorczości mieszkańców
Kierunek działania 1.1. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców
Kierunek działania 1.2. Włączenie społeczne osób wykluczonych oraz zagrożonych
ubóstwem
Kierunek działania 1.3. Wspieranie mieszkańców w edukacji, rekreacji i kulturze
Projekt Przedsiębiorczy mieszkańcy – wsparcie dla osób zamierzających założyć
działalność gospodarczą i przedsiębiorców wykazuje powiązanie z projektami
podstawowymi w odniesieniu do zapewnienia dostępności do wysokiej jakości usług
publicznych poprzez stworzenie kompleksowego narzędzia oferującego szeroki
wachlarz informacji i doradztwa, związany ze wsparciem przedsiębiorczości
mieszkańców i tworzeniem nowych działalności gospodarczych:
– Projekt 1 Ograniczenie problemów społecznych, gospodarczych
i przestrzennych w gminie Lubaczów poprzez rewitalizację zdegradowanych
obiektów pokolejowych, popegeerowskich, poprzemysłowych oraz budowę
budynków użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego
otoczenia.
– Projekt 7 Wzrost jakości kształcenia ogólnego i podniesienie kompetencji
kluczowych.
– Projekt 8 Aktywizacja mieszkańców poprzez kompleksowe wsparcie rozwoju
sektora ekonomii społecznej.
Projekt efektywnie będzie oddziaływał na obszar rewitalizacji w sferze społecznej
i gospodarczej oraz na 1. cel rewitalizacji poprzez zwiększenie możliwości do
budowania międzysektorowej współpracy opartej na przedsiębiorczości mieszkańców,
jak również na poprawę jakości ich życia poprzez tworzenie nowych i rozszerzenie
istniejących usług o zróżnicowanym charakterze edukacyjnym i szkoleniowym.
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Prognozowane
rezultaty wraz
ze sposobem ich
oceny i zmierzenia
w odniesieniu do
celów rewitalizacji

Prognozowane rezultaty planowanych działań to:
− pobudzanie i zwiększanie przedsiębiorczości mieszkańców;
− aktywizacja społeczna i zawodowa osób pozostających bez pracy;
− zmniejszenie liczby bezrobotnych i korzystających z pomocy społecznej;
− 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 – 50.
2. Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na
podjęcie działalności gospodarczej – 10.
Sposób monitorowania rezultatów projektów w odniesieniu do celów rewitalizacji
przedstawiony został w rozdziale 2. System monitoringu, oceny i wprowadzania zmian
do programu IV części wdrożeniowej niniejszego dokumentu.

109

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024

Tabela 17 Projekt podstawowy nr 10
Nazwa projektu

Lokalizacja

Szacowana
wartość

Zakres rzeczowy
realizowanych
zadań

Wehikuł czasu Szlaku Jana III Sobieskiego jako sieciowy produkt turystyki
kulturowej Polski Wschodniej – Zakup i instalacja wyposażenia „Przystanek Kresy”
w Baszni Dolnej
Obszar rewitalizacji
(ul. Kolejowa 16,
Okres realizacji
2017–2018
Basznia Dolna)
środki UE (PO PW na lata
2014–2020, Działanie 1.3
Ponadregionalne powiązania
Źródła
kooperacyjne, Poddziałanie
5,5 mln zł
finansowania
1.3.2 Tworzenie sieciowych
produktów przez MŚP),
środki prywatne
Przedmiotem zadania jest:
1) Zakup hali wielofunkcyjnej z zapleczem i wyposażeniem – znacząco podniesie
walory Kresowej Osady w kontekście imprez okolicznościowych (wesela
„dworskie i chłopskie” do 500 osób, studniówki, epokowe biesiady, szkolenia,
przedstawienia, koncerty). Hala będzie też doskonałym zapleczem dla dużych
eventów i imprez plenerowych, inscenizacji historycznych, jarmarków, targów itp.
Z elementami towarzyszącymi można będzie stworzyć autonomiczne miasteczko
eventowe, mogące obsłużyć dużą liczbę turystów podczas wydarzeń (posiłki
z samoobsługowych ciągów gastronomicznych, a la carte, miejsca siedzące).
Z repliką namiotu Sobieskiego i jurtami będzie miejscem warsztatów
historycznych, kaligrafii i bicia monet. Będzie też schronieniem przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, wiatr, upał, chłód). Hala
szybko powinna znaleźć odbiorców zorganizowanych – na podstawie 2-letniego
doświadczenia w prowadzeniu Kresowej Osady widoczne jest ogromne
zapotrzebowanie na obiekt mogący pomieścić ponad 250 osób na weselu,
ok. 400 osób na studniówkach czy obsłużyć duże grupy firmowe na szkoleniach
i imprezach integracyjnych.
2) Zakup sfery multimedialnej i wyposażenia – obecni klienci, szczególnie młodego
pokolenia, wymagają od miejsc atrakcji najnowszych form przekazu, interakcji,
projekcji video, połączenia nauki i rozrywki. Wszystkie te wymagania spełnia
sfera multimedialna – umożliwia interaktywne prezentacje 360 stopni, nadaje się
jako miejsce konferencji, interaktywnej nauki i zabawy. Umożliwi uczniom
zrozumieć zagadnienia astronomii, a także rozbawi np. gości weselnych czy grupę
z imprezy integracyjnej. W połączeniu z halą wielofunkcyjną stworzy atrakcyjny
kompleks naukowo-rozrywkowy z profesjonalnym zapleczem kulinarnym
i rekreacyjnym.
3) Zakup kontenera handlowego i wyposażenia uzupełni ofertę turystyczną
o poszukiwane przez gości regionalne smakołyki – sery, wina, kresowe specjały
wyrabiane i pakowane na miejscu (miody, przetwory owocowo-warzywne),
a także rękodzieło z regionu, przedmioty wykonywane na miejscu przez
rzemieślników kultywujących zanikające zawody z zakresu garncarstwa,
kowalstwa, stolarstwa czy manufaktury szkła. Pawilonik będzie otwarty
na produkty od lokalnych i regionalnych dostawców, a także wytworzonych
w podmiotach ze Szlaku Sobieskiego.
4) Zakup urządzeń 3D do produkcji pamiątek i gadżetów umożliwi szybkie
wykonywanie przedmiotów na zamówienie, pamiątek dla całego Szlaku
Sobieskiego, gadżetów przydatnych w nauce i edukacji. Da możliwość
szybkiego stworzenia upominków, prezencików dla gości indywidualnych, grup
110

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024

zorganizowanych. Uzupełni ofertę produktów wytwarzanych na miejscu
o historyczne figurki, postacie z dokładnymi rysami twarzy, elementami z epoki
itp.
Podmioty
realizujące
projekt

Oddziaływanie
projektu na
zdiagnozowane
problemy
i potencjały

Cele rewitalizacji,
kierunki działań,
które realizuje
projekt

Prognozowane
rezultaty wraz
ze sposobem ich
oceny i zmierzenia
w odniesieniu do
celów rewitalizacji

podmiot gospodarczy/partnerzy społeczni i gospodarczy – Marcin Krupa KRESOWA
OSADA
Realizacja projektu oddziaływać będzie na następujące zidentyfikowane problemy
(w tabeli 6):
1) w sferze społecznej: 4, 10, 12 – poprzez stworzenie możliwości do wzrostu
dochodów mieszkańców.
2) w sferze gospodarczej: 1, 2 – poprzez rozwijanie przedsiębiorczości
mieszkańców i zwiększony dostęp do usług.
3) w sferze przestrzenno-funkcjonalnej: 4, 6, 9 – poprzez zagospodarowanie spójnej
i estetycznej przestrzeni.
Cel rewitalizacji 1. Wzrost przedsiębiorczości mieszkańców
Kierunek działania 1.1. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców
Kierunek działania 1.3. Wspieranie mieszkańców w edukacji, rekreacji i kulturze
Cel rewitalizacji 2. Poprawa estetyki i funkcjonalności obiektów i przestrzeni
Kierunek działania 2.1. Atrakcyjne zagospodarowanie przestrzeni i obiektów
Kierunek działania 2.2. Efektywne wykorzystywanie zasobów lokalnych i dbanie
o środowisko naturalne
Prognozowane rezultaty planowanych działań to:
− zwiększenie jakości i rozszerzenie oferty usług w zakresie turystyki i rekreacji;
− stworzenie bezpiecznej, estetycznej przestrzeni publicznej służącej różnym grupom
społecznym;
− podtrzymywanie tradycji i rozwój produktów lokalnych i regionalnych;
− wzrost liczby wprowadzonych innowacyjnych rozwiązań na obszarze rewitalizacji;
− rozwój oraz poprawa dostępności do infrastruktury i budynków użyteczności
publicznej;
− zwiększenie zaangażowania mieszkańców w sprawy lokalne;
− rozwój przedsiębiorczości mieszkańców;
− wzrost zatrudnienia na obszarze rewitalizacji;
− wzrost tożsamości lokalnej;
− aktywizacja społeczna i integracja mieszkańców;
− poprawa estetyki przestrzeni i obiektów.
Wskaźniki produktu i rezultatu:
1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie – 1 szt.
2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotację – 1 szt.
3. Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów
nowych na rynku – 1 szt.
Sposób monitorowania rezultatów projektów w odniesieniu do celów rewitalizacji
przedstawiony został w rozdziale 2. System monitoringu, oceny i wprowadzania zmian
do programu IV części wdrożeniowej niniejszego dokumentu.
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Wszystkie powyżej wskazane i opisane projekty podstawowe ze względu
na zidentyfikowane w pogłębionej diagnozie obszaru problemy i potencjały (tabela 6) 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.
Przebudowa

i

rozbudowa

obiektów

pokolejowych,

popegeerowskich

i poprzemysłowych przyczyni się do tworzenia estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni oraz
wzrostu estetyki obszaru rewitalizacji. Nadanie nowych funkcji obiektom z przeznaczeniem na
cele społeczne, kulturalne, edukacyjne, turystyczne i gospodarcze wpłynie na niwelowanie
zdiagnozowanych problemów, przede wszystkim społecznych. Szeroki zakres projektów
polegających na aktywizacji i integracji interesariuszy rewitalizacji (w szczególności
wzmacniania kapitału różnych grup wiekowych), podnoszenia kompetencji zawodowych
i tworzenia nowych miejsc pracy, spowoduje zwiększenie ich zaangażowania w sprawy
lokalne, wzmocnienie więzi społecznych, a także zapobieganie wykluczeniu społecznemu
i stworzy możliwości do podjęcia pracy. Ponadto w otoczeniu planowanych inwestycji zostanie
również uruchomiona była kopalnia SIARKI Basznia – przyczyni się to do uzupełnienia działań
rewitalizacyjnych, m.in. poprzez stworzenie dodatkowych miejsc pracy, co wpłynie na
niwelowanie zidentyfikowanych problemów przede wszystkim w sferze społecznej.
Przedsięwzięcia związane z przebudową, rozbudową i budową budynków użyteczności
publicznej oraz zdegradowanych budynków i obiektów (projekt podstawowy nr 1) przyczynią
się do uruchomienia innych działań w zakresie edukacji, integracji, aktywizacji społecznej
i zawodowej (projekty podstawowe nr: 7, 8, 9). Realizacja poszczególnych elementów projektu
przyczyni się do możliwości organizowania cyklicznych wydarzeń zwiększających tożsamość
lokalną (np. imprezy cykliczne, warsztaty), stworzenia miejsc służących reintegracji
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zawodowej mieszkańców i obiektów, w których swoją działalność będą mogły prowadzić
przedsiębiorstwa, w tym przedsiębiorstwa społeczne.
Realizacja projektu rewitalizacyjnego w ramach działania 6.3 RPO WP jest ściśle
powiązana z działaniami „miękkimi” finansowanymi z EFS, co przedstawia tabela 18.
Stworzenie warunków technicznych w przestrzeni poprzez przebudowę, rozbudowę oraz
remont zdegradowanych budynków użyteczności publicznej wraz z funkcjonalnym
zagospodarowaniem przyległego otoczenia umożliwi podjęcie szeregu działań w celu
rozwiązania zdiagnozowanych problemów, szczególnie w sferze społecznej i gospodarczej.
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: Zrewitalizowany obszar Gminy
Lubaczów to miejsce ożywione społecznie i gospodarczo, integrujące i aktywizujące lokalną
społeczność w działaniach na rzecz rozwoju turystyki bazującej na tożsamości oraz lokalnych
zasobach obszarów pokolejowych, popegeerowskich i poprzemysłowych. Podstawowe
i alternatywne źródła finansowania projektów podstawowych zaplanowanych do realizacji
zostały przedstawione w tabeli 19.
Wszystkie projekty o charakterze rewitalizacyjnym zostały zweryfikowane w trybie
partycypacji

społecznej.

Pierwszą

możliwością

złożenia

propozycji

projektów

rewitalizacyjnych i ich przedstawienia było przeprowadzenie otwartego naboru pomysłów na
projekty rewitalizacyjne, które można było składać za pomocą fiszek projektowych.
Ponadto podstawowe założenia dokumentu (w tym zakres rzeczowy projektów podstawowych
i przedsięwzięć uzupełniających) były wypracowywane, konsultowane i opiniowane z różnymi
grupami interesariuszy rewitalizacji – mieszkańcami obszaru rewitalizacji skupionymi
w sektorach społecznym, gospodarczym i publicznym, potencjalnymi partnerami projektów
rewitalizacyjnych oraz Komitetem Rewitalizacji podczas spotkań partycypacyjnych (wywiady
grupowe połączone z warsztatami dla mieszkańców, badanie ankietowe oraz posiedzenia
i szkolenia Komitetu Rewitalizacji). Następnie opracowane projekty zostały zweryfikowane
podczas konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji (uwagi można
było składać za pomocą formularza uwag oraz ustnie do protokołu) oraz spotkania otwartego
dla interesariuszy rewitalizacji. Ponadto uzupełniony Gminny Program Rewitalizacji zgodnie
z oceną dokonaną przez Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego – Zespół ds. Rewitalizacji w sprawie Gminnego Programu
Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024 został ponownie zweryfikowany podczas
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konsultacji społecznych (uwagi można było składać za pomocą formularza uwag oraz ustnie
do protokołu).
Tabela 18 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
Projekt(y) planowane do finansowania z EFS
w ramach działania 6.3 RPO WP 2014–2020
Tytuł projektu: Ograniczenie problemów
Tytuł projektu/projektów wraz z podaniem źródła
społecznych, gospodarczych i przestrzennych
finansowania (Program, Działanie)
w gminie Lubaczów poprzez rewitalizację
1. Wzrost jakości kształcenia ogólnego i podniesienie
zdegradowanych obiektów pokolejowych,
kompetencji kluczowych – RPO WP na lata
popegeerowskich, poprzemysłowych
2014–2020, Oś priorytetowa IX. Jakość edukacji
oraz budowę budynków użyteczności
i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa
publicznej wraz z zagospodarowaniem
jakości kształcenia ogólnego.
przyległego otoczenia
2. Aktywizacja mieszkańców poprzez kompleksowe
wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej
– RPO WP na lata 2014–2020, Oś priorytetowa VIII.
Integracja Społeczna, Działanie 8.5 Wspieranie sektora
Wskazanie miejsca realizacji na obszarze
ekonomii społecznej w regionie.
rewitalizowanym: obszar rewitalizacji
3. Przedsiębiorczy mieszkańcy – wsparcie osób
(sołectwa: Basznia Dolna, Basznia Górna,
zamierzających prowadzić działalność gospodarczą
Tymce)
– RPO WP na lata 2014–2020, Oś priorytetowa VII.
Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie
rozwoju przedsiębiorczości.
Opis wpływu projektów na zdiagnozowaną sytuację kryzysową, w szczególności w sferze społecznej
Przedmiotowy zakres projektu inwestycyjnego w ramach działania 6.3 dotyczącego rozbudowy, przebudowy,
nadbudowy budynku stacji w Baszni oraz budynków gospodarczych znajdujących się w bezpośrednim
otoczeniu wraz z budową ciągu pieszo-jezdnego w celu poprawy dostępności do rewitalizowanych obiektów
i przestrzeni, pokolejowej wieży ciśnień w Tymcach, budynku byłej stacji PKP wraz z istniejącymi budynkami
gospodarczymi, budynku byłej Zlewni Mleka, zabytkowego budynku byłej plebanii w Baszni Dolnej, a także
wykonanie niezbędnej do pełnienia nowych funkcji infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa,
kanalizacyjna, elektryczna, w tym oświetlenie) wraz z przebudową dróg dojazdowych do ww. budynków oraz
szereg działań o charakterze społecznym, gospodarczym, edukacyjnym, kulturalnym i rekreacyjnym w ramach
wskazanych projektów „miękkich” finansowanych m.in. z EFS w ramach RPO WP 2014–2020 – zniwelują
lub zahamują kluczowe problemy mieszkańców na obszarze rewitalizacji (zdiagnozowane w II części
dokumentu w rozdziale 3. Szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji oraz skala i charakter potrzeb
rewitalizacyjnych).
Pogłębiające się negatywne zjawiska, w szczególności o charakterze społecznym i gospodarczym, wynikają
z braku lub niedostatecznej dostępności do usług o charakterze publicznym na wyznaczonym obszarze
rewitalizacji celem wsparcia lokalnej społeczności, w tym osób zagrożonych marginalizacją oraz
wykluczeniem społecznym. Brak interwencji doprowadził do negatywnych trendów demograficznych
– ujemnego salda migracji, występowania zjawiska bezrobocia, uzależnienia od pomocy społecznej
(najczęstszymi powodami korzystania ze świadczeń pomocy społecznej są: bezrobocie, bezradność
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, długotrwała i ciężka choroba oraz niepełnosprawność), niski
poziom bezpieczeństwa i zaangażowania w sprawy lokalne. Brak odpowiednich kwalifikacji i niedostosowanie
w strukturze kompetencji mieszkańców, wynikający z obecnego stanu i kierunku kształcenia w szczególności
ludzi młodych, doprowadził do wysokiego poziomu bezrobocia oraz problemów w sferze gospodarczej.
Kolejnym powodem występowania problemów w tym zakresie jest brak odpowiednich warunków
technicznych do rozwoju przedsiębiorczości mieszkańców i zakładania działalności gospodarczych, a tym
samym brak wzrostu dochodów. Na terenie obszaru rewitalizacji zidentyfikowano dużą liczbę osób, które
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wymagają przekwalifikowania, nabycia nowych umiejętności i kompetencji oraz reintegracji zawodowej
i społecznej.
Rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów społecznych i gospodarczych będzie możliwe w jedynych
możliwych do wykorzystania na obszarze rewitalizacji budynkach, które można zaadoptować do pełnienia
nowych funkcji. Pokolejowe obiekty, które w obecnym stanie nie są wyłączone z użytkowania, ze względu na
postępującą degradację i zły stan techniczny, zagrażają bezpieczeństwu: budynek Stacji w Baszni wraz
z obiektami gospodarczymi znajdującymi się w bezpośrednim otoczeniu stacji, wodna wieża ciśnień
w Tymcach, stacja Basznia Dolna. Kolejnymi zidentyfikowanymi na obszarze rewitalizacji budynkami,
są obiekty poprzemysłowe i popegeerowskie, których wykorzystanie jest niezbędne przede wszystkim do
wzrostu poziomu przedsiębiorczości, to m.in. zdegradowany budynek po byłej Zlewni Mleka,. Ponadto
zidentyfikowano również obiekt zabytkowy dla którego złożono wniosek o wpis do rejestru prowadzonego
przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – budynek dawnej plebanii w Baszni Dolnej,
służący do prowadzenia wsparcia i integracji osób zagrożonych wykluczeniem, wykorzystując potencjał
kulturowy i historyczny.
Stworzenie odpowiedniej infrastruktury pozwoli na pełną aktywizację osób zagrożonych marginalizacją
i wykluczeniem społecznym, wzrost umiejętności i kompetencji na rynku pracy, wzrost przedsiębiorczości
mieszkańców oraz ich dochodów, poprawę jakości kształcenia i rozwijania zainteresowań uczniów oraz
zaangażowania w sprawy lokalne.
Realizacja tego typu zadań o charakterze inwestycyjnym spowoduje stworzenie funkcjonalnej i niezbędnej
przestrzeni do wdrożenia projektów i przedsięwzięć „miękkich” planowanych do sfinansowania m.in. z EFS
w ramach RPO WP 2014–2020. Działania dotyczące budowania i rozwijania istniejącego kapitału
społecznego, poprzez reintegrację zawodową i funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej (zaplanowane
w ramach działania 8.5 RPO WP 2014–2020), poprawy jakości kształcenia, w tym kompetencji kluczowych
niezbędnych na rynku pracy (w ramach działania 9.2 RPO WP 2014–2020) oraz w zakresie doradczoszkoleniowym i finansowym dla osób planujących założyć i prowadzić działalność gospodarczą (zaplanowane
w ramach projektu z działania 7.3 z RPO WP 2014–2020), przyczynią się do rozwiązywania następujących
problemów, określonych na podstawie danych statystycznych w tabeli 6. Zidentyfikowane problemy oraz
potencjały na wyznaczonym obszarze rewitalizacji w Gminie Lubaczów:
− niekorzystnych tendencji demograficznych – ujemne saldo migracji oraz wysoki wskaźnik obciążenia
demograficznego, a także niekorzystny rozkład struktury mieszkańców według ekonomicznych
grup wieku – poprzez zapewnienie mieszkańcom (przede wszystkim dzieci i młodzieży) odpowiedniej
dostępności do wysokiej jakości usług o charakterze społecznym, rekreacyjnym i turystycznym,
sprzyjających zagospodarowaniu ich czasu wolnego, które zostaną osiągnięte w efekcie zaplanowanego
projektu podstawowego nr 8. Ponadto projekt podstawowy nr 7 dotyczący poprawy jakości kształcenia
i wzrostu kompetencji uczniów oraz nauczycieli, pozwoli na dodatkowe wsparcie kapitału społecznego,
rozwijając kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy, które pozwolą w przyszłości zdobyć lepszą
pracę lub stworzą możliwość samozatrudnienia.
− wysokiej liczby osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (najczęstszymi powodami
korzystania ze świadczeń pomocy społecznej są: bezrobocie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, długotrwała i ciężka choroba oraz niepełnosprawność) – dzięki zapewnieniu
kompleksowych form wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w oparciu
o ścieżkę reintegracji, w szczególności poprzez podnoszenie wiedzy i rozwijanie umiejętności do
założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw społecznych), dostarczanie
i rozwijanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych, pomostowego wsparcia finansowego, pomocy
w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, nabycie kompetencji zawodowych i
podniesienie kwalifikacji mieszkańców w kontekście potrzeb rynku pracy (w ramach zaplanowanego do
realizacji projektu podstawowego nr 8). Ponadto w ramach projektu podstawowego nr 9 zostanie
zrealizowane wsparcie dla mieszkańców poprzez zapewnienie doradztwa w zakresie zakładania, rozwoju
i prowadzenia działalności gospodarczych, wsparcia zatrudnienia i poradnictwa zawodowego oraz
możliwości uzyskania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Dodatkowo zniwelowane
zostanie
zjawisko
tzw.
„dziedziczenia”
negatywnych
wzorców
poprzez
wsparcie
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−

w zakresie poprawy jakości kształcenia i wzrostu kompetencji w placówkach oświatowych poprzez
nabycie kompetencji kluczowych, niezbędnych na rynku pracy – w ramach projektu podstawowego nr 7.
niedostateczna przedsiębiorczość mieszkańców, brak chęci do zakładania i umiejętności do prowadzenia
działalności gospodarczych – niska liczba zarejestrowanych i nowo zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych, bezrobocie – działania związane ze wsparciem osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, poprzez prowadzenie działań reintegracji zawodowej, działań animacyjnych,
szkoleń zawodowych, nabycie nowych kwalifikacji i kompetencji, wsparcie finansowe na tworzenie
miejsc pracy w istniejących i nowo utworzonych przedsiębiorstwach społecznych. 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.
Dodatkowo w ramach projektu nr 7, uczniowie szkół z obszaru rewitalizacji zostaną objęci wsparciem w
zakresie nabywania kompetencji kluczowych, tj. kompetencji matematycznych i podstawowych
kompetencji naukowo--technicznych, umiejętności uczenia się, kompetencji społecznych oraz
innowacyjności. Również nauczyciele będą podnosić swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe w
zakresie tworzenia warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu, dzięki czemu będą
mogli przekazywać pozyskaną wiedzę w sposób bardziej przyjazny uczniom. Pozyskana w ramach
realizacji projektu wiedza pozwoli na wykorzystanie jej w kierunku rozwoju przedsiębiorczości wśród
najmłodszych, co w przyszłości wpłynie na zwiększenie ilości zakładanych działalności gospodarczych
oraz możliwości samozatrudnienia.

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 społecznych. Zaplanowane do realizacji zadania są odpowiedzią na:
niekorzystne tendencje demograficzne, dużą liczbę osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,
niedostateczną przedsiębiorczość mieszkańców, brak chęci do zakładania działalności gospodarczych, wysoki
poziom bezrobocia, niedostosowane kompetencje i kwalifikacje mieszkańców do potrzeb rynku pracy, wysoki
poziom bezrobocia. Wszystkie ww. problemy powodują zagrożenie marginalizacją, wykluczeniem lokalnej
społeczności, „dziedziczenie” biedy. Dostosowanie infrastruktury, poprawa stanu technicznego, zapewnienie
odpowiednich warunków przestrzenno-funkcjonalnych oraz dostosowanie zdegradowanych budynków do
pełnienia nowych funkcji, przyczyni się do zmniejszenia bezrobocia, niwelowania zjawiska wykluczenia
społecznego, pobudzenia przedsiębiorczości i wzrostu zatrudnienia, podniesienia poziomu nauczania, wzrostu
kwalifikacji i kompetencji niezbędnych na rynku pracy, a także zróżnicowania oferty usług turystycznych
i handlu na obszarze rewitalizacji.
Uzasadnienie niezbędności projektów dla realizacji założonych celów Programu Rewitalizacji
Realizacja projektów jest kluczowa do osiągnięcia założonych celów rewitalizacji:
• Cel rewitalizacji 1. Wzrost przedsiębiorczości mieszkańców
Wykorzystanie zdegradowanych i nieużytkowanych budynków i obiektów zlokalizowanych na wyznaczonym
obszarze rewitalizacji do działań o charakterze społecznym i gospodarczym, a także wykorzystanie powstałej
infrastruktury do prowadzenia działań o charakterze społecznym, realizowanych przede wszystkim w ramach
EFS, wpłynie na rozwój przedsiębiorczości mieszkańców, włączenie do życia społecznego osób zagrożonych
wykluczeniem, a także wzmocnienie kapitału społecznego dzieci i młodzieży oraz wzrost kompetencji
i kwalifikacji zawodowych. Część powstałej w ramach projektu infrastruktury będzie wykorzystywana przez
przedsiębiorstwa społeczne do reintegracji mieszkańców, nabywania nowych kompetencji i umiejętności
samodzielnego prowadzenia przedsiębiorstwa (w tym przedsiębiorstwa społecznego). Osoby zagrożone
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wymagają przekwalifikowania i nabycia nowych umiejętności
i kompetencji dostosowanych do zmieniającego się rynku pracy.
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Ponadto w powstałej infrastrukturze (budynek po byłej Zlewni Mleka) działalność gospodarczą będzie
prowadził podmiot, który powstanie w ramach działań EFS, co również przyczyni się do wzrostu
przedsiębiorczości i świadczenia wysokiej jakości usług. W obiektach zaadaptowanych na funkcje edukacyjne
będą prowadzone m.in. zajęcia z zakresu przedsiębiorczości najmłodszych grup wiekowych.
Wskazane działania społeczne wpisują się w wyznaczone kierunki działań dotyczące włączania do życia
społecznego osób wykluczonych i zagrożonych marginalizacją społeczną, wspierania aktywności
gospodarczej i przedsiębiorczości mieszkańców, wzmacniania kapitału społecznego dzieci i młodzieży oraz
aktywności społecznej.
• Cel rewitalizacji 2. Poprawa estetyki i funkcjonalności obiektów i przestrzeni
Działania związane przebudową i remontem zdegradowanych budynków oraz poprawą infrastruktury w celu
nadania im nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i gospodarczych wraz z zagospodarowaniem
przyległego otoczenia oraz przebudową dróg dojazdowych do tych obiektów, w celu zapewnienia dostępu
wszystkim mieszkańcom do rewitalizowanych terenów, spowodują poprawę jakości życia społeczności
lokalnej. Wsparta infrastruktura stanowi jedyny możliwy i niezbędny element szerszej koncepcji działań
rewitalizacyjnych, uwarunkowany na stworzenie funkcjonalnych obiektów i przestrzeni do realizacji działań
miękkich, w tym realizowanych w ramach EFS RPO WP 2014–2020. Realizacja projektu z EFRR pozwoli na
uruchomienie i kompleksową realizację projektu realizowanego w ramach EFS.
Opis komplementarności projektów
Zawarta w Gminnym 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, które
warunkują ostateczny sukces planowanego procesu rewitalizacji i osiągnięcie wizji obszaru rewitalizacji.
Działania służące aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, obejmujące
reintegrację zawodową, nabywanie nowych umiejętności i przekwalifikowania w celu dostosowania do
zmieniającego się rynku pracy oraz tworzenie nowych miejsc pracy w funkcjonujących i nowo powstałych
podmiotach ekonomii społecznej oraz tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych (zaplanowanych
w ramach projektu z działania 8.5 RPO WP 2014–2020), poprawy jakości kształcenia, w tym kompetencji
kluczowych niezbędnych na rynku pracy wśród uczniów i nauczycieli (zaplanowanych do realizacji w ramach
działania 9.2 RPO WP 2014–2020 – projekt realizowany będzie w przebudowanych obiektach, które będą
budynkami oświatowymi i będą uzupełnieniem i rozszerzeniem oferty edukacyjnej świadczonej w szkołach
zarządzanymi przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baszni Dolnej), doradztwa w zakresie zakładania,
rozwoju i prowadzenia działalności gospodarczych (zaplanowanych w ramach działania 7.3 RPO WP
2014–2020 oraz projektu realizowanego ze środków PUP), dopełniają się tematycznie, rozwiązując
zdiagnozowane na obszarze rewitalizacji problemy lokalnej społeczności. 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 i gospodarczym, rozwiązując istotne problemy z punktu widzenia wyprowadzenia obszaru
rewitalizacji ze stanu kryzysowego.
Uzasadnieniem wsparcia pracami budowlano-remontowymi oraz adaptacyjnymi budynku stacji w Baszni oraz
budynków gospodarczych znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu wraz z budową ciągu pieszo-jezdnego
w celu poprawy dostępności do rewitalizowanych obiektów i przestrzeni, pokolejowej wieży ciśnień
w Tymcach, budynku byłej stacji PKP wraz z istniejącymi budynkami gospodarczymi, budynku byłej Zlewni
Mleka, zabytkowego budynku byłej plebanii w Baszni Dolnej, jest brak bezpiecznej i funkcjonalnej
infrastruktury, którą można by wykorzystać do realizacji działań o charakterze ”miękkim” – w szczególności
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projektu podstawowego nr 7 oraz projektów podstawowych nr 8 i nr 9 finansowanych z EFS w ramach RPO
WP 2014–2020. 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. Gmina Lubaczów będzie również
wykorzystywała poddane działaniom rewitalizacyjnym obiekty i przestrzenie do realizacji innych projektów
społecznych, w tym wpisanych do Gminnego Programu Rewitalizacji, a finansowanych z innych źródeł
zewnętrznych lub środków własnych (również tych, na które nie uda się pozyskać dofinansowania ze środków
EFS w ramach RPO WP 2014–2020 z uwagi na ograniczoną dostępność środków finansowych – w przypadku
braku pozyskania środków na realizację przedsięwzięć, Gmina Lubaczów 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.
Źródło: Opracowanie własne

Tabela 19 Podstawowe i alternatywne źródła finansowania podstawowych projektów rewitalizacyjnych

Lp.

Nazwa projektu
podstawowego

Podstawowe źródła
finansowania

Alternatywne źródła finansowania

1.

Ograniczenie problemów
społecznych, gospodarczych
i przestrzennych w gminie
Lubaczów poprzez
rewitalizację zdegradowanych
obiektów pokolejowych,
popegeerowskich,
poprzemysłowych oraz
budowę budynków
użyteczności publicznej wraz
z zagospodarowaniem
przyległego otoczenia

środki UE (RPO WP
na lata 2014–2020,
Oś priorytetowa VI.
Spójność przestrzenna
i społeczna, Działanie 6.3
Rewitalizacja przestrzeni
regionalnej), budżet gminy

środki UE (PROW 2014–2020,
Działanie 7 Podstawowe usługi
i odnowa wsi na obszarach wiejskich,
typy operacji: Budowa lub
modernizacja dróg lokalnych; Ochrona
zabytków i budownictwa tradycyjnego;
Inwestycje w obiekty pełniące funkcje
kulturalne), budżet gminy,
środki prywatne

Wyposażenie budynków
użyteczności publicznej na
terenie Gminy Lubaczów
w odnawialne źródła energii

środki UE (RPO WP na
lata 2014–2020,
Oś priorytetowa III.
Czysta energia, Działanie
3.1 Rozwój OZE),
budżet gminy

2.

Gmina otrzymała dofinansowanie
na realizację projektu
Alternatywne źródła:
WFOŚiGW (Program: Poprawa
jakości powietrza KAWKA –
Likwidacja niskiej emisji wspierająca
118

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024

wzrost efektywności energetycznej
i rozwój rozproszonych odnawialnych
źródeł energii; Program:
Przyjazny dom)

3.

Modernizacja Zespołu Szkół
Publicznych w Baszni Dolnej
oraz wyposażenie
w nowoczesny sprzęt ICT
i materiały dydaktyczne

4.

Budowa przedszkola przy
Zespole Szkół Publicznych
w Baszni Dolnej wraz
z modernizacją istniejącej
kotłowni

5.

Budowa strzelnicy
szkoleniowo-sportowej
zlokalizowanej w Młodowie

6.

7.

Zagospodarowanie terenu
przy Kresowej Osadzie
z utworzeniem zaplecza
szkoleniowo-edukacyjnego
i przeniesieniem tradycyjnej
zabudowy

Wzrost jakości kształcenia
ogólnego i podniesienie
kompetencji kluczowych

8.

Aktywizacja mieszkańców
poprzez kompleksowe wsparcie
rozwoju sektora ekonomii
społecznej

9.

Przedsiębiorczy mieszkańcy
– wsparcie osób

środki UE (RPO WP
na lata 2014–2020,
Oś priorytetowa VI.
Spójność przestrzenna i
społeczna, Działanie 6.4
Infrastruktura edukacyjna),
budżet gminy,
środki UE (RPO WP
na lata 2014–2020,
Oś priorytetowa VI.
Spójność przestrzenna i
społeczna, Działanie 6.4
Infrastruktura edukacyjna),
budżet gminy,
środki Ministerstwa
Obrony Narodowej
(MON) Program budowy
i rewitalizacji strzelnic,
budżet gminy

budżet gminy,
formuła partnerstwa
publiczno-prywatnego

środki UE (RPO WP
na lata 2014–2020,
Oś priorytetowa IX. Jakość
edukacji i kompetencji
w regionie Działanie 9.2
Poprawa jakości
kształcenia ogólnego),
budżet gminy
środki UE (RPO WP
na lata 2014–2020,
Oś priorytetowa VIII.
Działanie 8.5 Wspieranie
rozwoju sektora ekonomii
społecznej w regionie,
środki prywatne podmiotu
ekonomii społecznej
środki UE (RPO WP
na lata 2014–2020,

Gmina otrzymała dofinansowanie
na realizację projektu

Gmina otrzymała dofinansowanie
na realizację projektu

budżet gminy, środki prywatne

środki UE (PROW
2014–2020, Działanie 7 Podstawowe
usługi i odnowa wsi na obszarach
wiejskich, typy operacji: Budowa
lub modernizacja dróg lokalnych;
Ochrona zabytków i budownictwa
tradycyjnego; Inwestycje w obiekty
pełniące funkcje kulturalne), budżet
gminy, środki prywatne
środki Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej (Program FIO
na lata 2014–2020, Priorytet 1. Małe
inicjatywy, Priorytet 2. Aktywne
społeczeństwo, Priorytet 3. Aktywni
obywatele, Priorytet 4. Silne
organizacje pozarządowe), budżet
gminy, środki prywatne, środki
organizacji pozarządowych
środki Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej (Program FIO
na lata 2014–2020), budżet gminy,
środki prywatne, środki organizacji
pozarządowych
środki UE (PROW
2014–2020, Działanie 7 Podstawowe
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zamierzających prowadzić
działalność gospodarczą

10.

Wehikuł czasu Szlaku Jana III
Sobieskiego jako sieciowy
produkt turystyki kulturowej
Polski Wschodniej – Zakup
i instalacja wyposażenia
„Przystanek Kresy”
w Baszni Dolnej

Oś priorytetowa VII,
Regionalny rynek pracy
Działanie 7.3 Wsparcie
rozwoju
przedsiębiorczości,
budżet gminy
środki UE (PO PW na lata
2014–2020, Działanie 1.3
Ponadregionalne
powiązania kooperacyjne,
Poddziałanie 1.3.2
Tworzenie sieciowych
produktów przez MŚP),
środki prywatne

usługi i odnowa wsi na obszarach
wiejskich, typy operacji: Budowa lub
modernizacja dróg lokalnych; Ochrona
zabytków i budownictwa tradycyjnego;
Inwestycje w obiekty pełniące funkcje
kulturalne), budżet gminy,
środki prywatne

Przedsiębiorca uzyskał dofinansowanie

Źródło: Opracowanie własne
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2.2. Charakterystyka pozostałych rodzajów przedsięwzięć
Uzupełnieniem listy podstawowych projektów rewitalizacyjnych jest charakterystyka pozostałych rodzajów przedsięwzięć
rewitalizacyjnych (tabela 20), realizujących określone kierunki działań, które mają na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk
powodujących sytuację kryzysową na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. Należy również zaznaczyć, że wzmacniają one zaplanowane efekty
procesu rewitalizacji w odniesieniu do rozwoju społeczno-gospodarczego całej gminy.
Tabela 20 Charakterystyka uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych
Nazwa przedsięwzięcia

1.

Organizacja cyklicznych wydarzeń
i/lub rozwój działalności społecznej,
kulturalnej, artystycznej, sportowej,
rekreacyjnej i edukacyjnej na rzecz
różnych grup interesariuszy rewitalizacji

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje organizację i rozszerzenie oferty działań
kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, rekreacyjnych (szczególnie w obiektach/
przestrzeniach rewitalizowanych) na rzecz społeczności lokalnej. Ponadto przewiduje się
stworzenie kompleksowego systemu wsparcia i współpracy z organizacjami
pozarządowymi działającymi na rzecz wyznaczonego obszaru rewitalizacji,
przyczyniającego się do eliminacji lub ograniczenia negatywnych zjawisk o charakterze
społecznym.

Cel rewitalizacji 1.
Kierunek działań 1.1.
Kierunek działań 1.2.
Cel rewitalizacji 2.
Kierunek działań 2.2

Aktywizacja społeczno-zawodowa
osób wykluczonych i zagrożonych
marginalizacją poprzez integrację
społeczną, aktywizację zawodową
(w tym podnoszenie kwalifikacji
zawodowych), wsparcie rodzin,
osób starszych i niepełnosprawnych
oraz zagrożonych ubóstwem

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się monitorowanie bezpieczeństwa socjalnego
mieszkańców poprzez ścisłą współpracę z różnymi instytucjami działającymi w sferze
społecznej, szczególnie Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej (GOPS) i Powiatowym
Urzędem Pracy (PUP), które będą wdrażały różnorodne programy służące aktywizacji
społeczno-zawodowej osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych ubóstwem za
pomocą instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej, ukierunkowanych
na:
1) przywrócenie zdolności do prawidłowego wypełniania ról społecznych, w tym m.in.
poprzez pracę socjalną;
2) podniesienie kwalifikacji zawodowych, poszerzenie wiedzy i umiejętności w celu
uzyskania lub utrzymania zatrudnienia;

Cel rewitalizacji 1.
Kierunek działań 1.1.
Kierunek działań 1.2.
Kierunek działania 1.3.
Cel rewitalizacji 2.
Kierunek działań 2.2.

2.

Charakterystyka tematyczna przedsięwzięcia

Powiązanie z celami
rewitalizacji
i kierunkami działań

Lp.
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3.

Stworzenie miejsca do prowadzenia
działalności oraz kompleksowego
systemu wsparcia przedsiębiorczości
mieszkańców na obszarze rewitalizacji

4.

Ograniczanie niskiej emisji
zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł
ciepła na ekologiczne i/lub instalację
OZE na obszarze rewitalizacji
zarówno przez osoby prywatne,
jak i przedsiębiorstwa, instytucje,
organizacje oraz wspólnoty
mieszkaniowe oraz upowszechnienie
działań proekologicznych

3) poszerzenie wiedzy i umiejętności podnoszących kompetencje ogólne;
4) wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych, przez m.in.:
- stworzenie stałego miejsca ich regularnych spotkań,
- organizowanie cyklicznych warsztatów, podczas których seniorzy mogliby zyskać
nowe umiejętności i rozwijać swoje zainteresowania (np. obsługa komputera,
warsztaty kulinarne, lekcje rysunku/malarstwa/fotografii, lekcje tańca).
Jednym z elementów będzie również wsparcie dla nowo powstałych i już działających
organizacji pozarządowych, propagowanie idei wolontariatu oraz pozyskiwanie
wolontariuszy do udziału w realizacji zadań dotyczących rozwiązywania problemów
społecznych. Ponadto przewiduje się współpracę z organizacjami pozarządowymi, które
w ramach swojej działalności przyczyniają się do integracji różnych grup interesariuszy.
W ramach przedsięwzięcia przewiduje się m.in. inicjowanie oraz prowadzenie kampanii
informacyjnych o dostępnych zewnętrznych środkach finansowych na rozpoczęcie
i rozwój działalności gospodarczej. Ponadto planuje się nawiązanie współpracy
z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie wsparcia finansowego i merytorycznego
mieszkańców planujących założyć lub rozwinąć działalność gospodarczą na wyznaczonym
obszarze rewitalizacji. Ważnym elementem będzie również wdrożenie systemu wsparcia
merytorycznego związanego z powstawaniem podmiotów ekonomii społecznej. Ponadto
w ramach przedsięwzięcia planuje się przebudowę budynku po byłej chlewni w Tymcach
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.
Zakres tematyczny przedsięwzięcia obejmuje redukcję zanieczyszczenia powietrza
poprzez modernizację źródeł ciepła i/lub budowę, przebudowę lub modernizację
infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł
odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej, mieszkaniowych, produkcyjnych,
usługowych, handlowych i innych. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się m.in.
inicjowanie oraz prowadzenie kampanii informacyjnych o szkodliwości azbestu dla życia
i zdrowia człowieka, a także edukacji ekologicznej mieszkańców – informowanie
o możliwościach związanych z odnawialnymi źródłami energii.

Cel rewitalizacji 1.
Kierunek działań 1.1.
Kierunek działań 1.2.

Cel rewitalizacji 1.
Kierunek działań 1.3.
Cel rewitalizacji 2.
Kierunek działania 2.1.
Kierunek działania 2.2.
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5.

Zapewnianie dostępu do wysokiej jakości
infrastruktury drogowej i komunalnej

6.

Tworzenie produktów
turystycznych wraz z rozwijaniem bazy
turystycznej i okołoturystycznej oraz
przetwórstwa i sprzedaży produktów
lokalnych

Zakres tematyczny przedsięwzięcia przewiduje budowę, rozbudowę, modernizację sieci
infrastruktury technicznej na terenie całej gminy (w tym obszaru rewitalizacji). Nastąpi
poprawa warunków życia i infrastruktury technicznej w zakresie gospodarki wodnościekowej na terenie gminy poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej m.in.
w miejscowościach Basznia Górna, Podlesie, Tymce oraz sieci wodociągowej m.in.
w miejscowości Dąbków (osiedle). Ponadto przedsięwzięcie przewiduje
zagospodarowanie przestrzeni przy kościele w Baszni Dolnej z przeznaczeniem na
parking. Dodatkowo planuje się przebudowę drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku
Lubaczów–Horyniec–Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia dotyczy kreowania „turystycznego” wizerunku Gminy
Lubaczów poprzez tworzenie kompleksowych produktów turystycznych bazujących na
lokalnych zasobach i walorach przyrodniczo-krajobrazowych oraz przetwórstwo
i sprzedaż produktów lokalnych. Przykładowe zadania mogą dotyczyć:
1) stworzenia miejsca sprzedaży produktów lokalnych i poprawy zbytu produktów
rolnych, skrócenia łańcucha dostaw żywności i promocji lokalnych produktów
poprzez m.in. przebudowę targowiska w Krowicy Hołodowskiej wraz
z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii oraz urządzenie inkubatora
przetwórstwa lokalnego w Wólce Krowickiej.
2) organizacji różnego rodzaju imprez, wydarzeń promujących produkty lokalne
i tradycyjne, kulturę i tradycje lokalne (m.in. Festiwal Dziedzictwa Kresów);
3) tworzenia komercyjnych obiektów o charakterze turystycznym i okołoturystycznym;
4) wyznaczania i zagospodarowywania miejsc służących sprzedaży produktów lokalnych
i tradycyjnych;
5) tworzenia oznakowanych ścieżek turystycznych;
6) tworzenia spójnego systemu ścieżek rowerowych (m.in. poprzez tworzenie nowych
tras i łączenie ich z już istniejącymi;
7) wykreowania kompleksowej oferty kulturalnej i turystycznej o skali ponadregionalnej,
spójnej z wizerunkiem Gminy Lubaczów.

Cel rewitalizacji 1.
Kierunek działania 1.2.
Cel rewitalizacji 2.
Kierunek działania 2.1.
Kierunek działania 2.2.

Cel rewitalizacji 1.
Kierunek działania 1.1.
Kierunek działania 1.2.
Kierunek działania 1.3.
Cel rewitalizacji 2.
Kierunek działania 2.1.
Kierunek działania 2.2.
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7.

Wdrażanie e-usług publicznych,
szczególnie w obszarze administracji,
edukacji, informacji przestrzennej
i ochrony zdrowia

Przedsięwzięcie dotyczy rozwoju e-administracji, e-zdrowia oraz informacji sektora
publicznego, zasobów nauki i kultury w zakresie m.in.:
1) budowy systemów teleinformatycznych wraz z niezbędną infrastrukturą dla potrzeb
elektronicznego obiegu dokumentów;
2) budowy szeroko dostępnych dla obywateli regionalnych platform umożliwiających
dostęp przez Internet do usług publicznych;
3) budowy teleinformatycznych systemów komunikacji (podpis elektroniczny,
elektroniczna pieczątka oraz inne sposoby uwierzytelniania form elektronicznych);
4) tworzenia, rozwijania rejestrów publicznych, w tym systemów informacji przestrzennej;
5) budowy, przebudowy lub zakupu systemów zapewniających bezpieczeństwo
przechowywania danych cyfrowych;
6) budowy, przebudowy lub zakupu systemów teleinformatycznych służących digitalizacji
zasobów, w tym kulturowych lub naukowych, będących w posiadaniu instytucji
publicznych, a także zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu do tych zasobów
w postaci cyfrowej;
7) budowy, przebudowy lub zakupu systemów teleinformatycznych służących rozwojowi
usług medycznych.

Cel rewitalizacji 1.
Kierunek działania 1.1.
Kierunek działania 1.2.
Kierunek działania 1.3.
Cel rewitalizacji 2.
Kierunek działania 2.2.

Źródło: Opracowanie własne
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2.3. Mechanizmy zapewnienia komplementarności oraz integrowania działań
i przedsięwzięć rewitalizacyjnych
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024 ma charakter
kompleksowy, dlatego że podczas programowania działań rewitalizacyjnych zastosowano
mechanizmy

zapewnienia

komplementarności

między

poszczególnymi

projektami/

przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami różnych podmiotów
i funduszy na obszarze objętym programem rewitalizacji. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie
rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020 w odniesieniu do projektów
i

przedsięwzięć

rewitalizacyjnych,

w

celu

osiągnięcia

efektu

synergii

efektów

w oddziaływaniu na obszar rewitalizacji zapewniona została ich komplementarność
w różnych wymiarach, tj. przestrzennej, problemowej, proceduralno-instytucjonalnej,
międzyokresowej oraz źródeł finansowania.

KOMPLEMENTARNOŚĆ PRZESTRZENNA
Wszystkie 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. Zaplanowane „miękkie” przedsięwzięcia rewitalizacyjne ze względu na
społeczny charakter działań dedykowane będą również częściowo mieszkańcom całej gminy,
ponieważ tylko poprzez większą skalę oddziaływania na wzmocnienie kapitału społecznego
ludzi młodych oraz wykluczenie społeczne i/lub zagrożenie ubóstwem można uzyskać
założone efekty w postaci rozwiązania zidentyfikowanych problemów (wskazanych w tabeli
6). Wzajemne dopełnianie się projektów podstawowych i przedsięwzięć uzupełniających oraz
zaangażowanie lokalnej społeczności pozwoli na osiągnięcie efektu rewitalizacji widocznego
na całym jego obszarze i uniknięcie wybiórczości inwestycji. Zindywidualizowane działania
rewitalizacyjne wdrażane na wyznaczonym 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, a przede wszystkim nie skutkowały przenoszeniem problemów w inne
miejsce. W tym celu zawarto zarówno przedsięwzięcia inwestycyjne, jak i społeczne, które
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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 korzystać będą wszyscy mieszkańcy, bez względu na sytuację materialną.
Taka sytuacja przyczyni się do wzrostu aktywności społecznej i integracji społeczności lokalnej
na obszarze rewitalizacji. Z drugiej strony komplementarność w wymiarze przestrzennym
skutkuje ciągłą analizą następstw decyzji przestrzennych w skali całej gminy i jej otoczenia.
Ma to szczególne znaczenie w przypadku obszaru rewitalizacji w Gminie Lubaczów, na terenie
którego zidentyfikowano problem spójnej i funkcjonalnej przestrzeni.
KOMPLEMENTARNOŚĆ PROBLEMOWA
Projekty i/lub przedsięwzięcia podstawowe oraz uzupełniające zawarte w dokumencie
stanowią kompleksową odpowiedź na zdiagnozowane we wszystkich sferach zróżnicowane
problemy i wykorzystują potencjały lokalne wyznaczonego obszaru rewitalizacji w zakresie
dziedzictwa kulturowego oraz aktywności różnych instytucji i podmiotów na rzecz
mieszkańców. Dzięki temu wszystkie projekty i/lub przedsięwzięcia uzupełniające są
komplementarne w oddziaływaniu całościowym na obszar rewitalizacji w aspekcie
społecznym, gospodarczym, przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym i środowiskowym.
Takie podejście ma przeciwdziałać fragmentaryzacji działań, koncentrując się na całościowym
spojrzeniu na przyczyny kryzysu danego obszaru. W związku z tym wykonana została
pogłębiona analiza i diagnoza obszaru rewitalizacji we wszystkich aspektach: społecznym,
gospodarczym, przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym i środowiskowym, która zawarta
jest w II części niniejszego dokumentu. Konieczne jest również określenie pożądanego stanu
do jakiego mają doprowadzić dany obszar projekty/przedsięwzięcia rewitalizacyjne, dlatego
została określona wizja (planowany efekt rewitalizacji). Parametryzacja efektów rewitalizacji
określona została na poziomie celów rewitalizacji, ponieważ wizja określa zbiór pożądanych
wartości do osiągnięcia po wdrożeniu założeń dokumentu.
Podczas podejmowania strategicznych decyzji przez samorząd lokalny na innych
płaszczyznach będą brane pod uwagę zaplanowane działania rewitalizacyjne, aby zapewnić
koordynację tematyczną i organizacyjno-techniczną działań administracji samorządowej.
Ponadto ważne jest, że proces rewitalizacji realizuje założenia innych dokumentów
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strategicznych i planistycznych zarówno na szczeblu lokalnym jak i powiatowym,
regionalnym, krajowym czy europejskim, co zostało wykazane w rozdziale 2 w części I
dokumentu.
Komplementarność problemowa wykazana została w tabeli 21, gdzie przedstawione
zostały określone na podstawie pogłębionej diagnozy obszaru – potrzeby rewitalizacyjne,
odpowiadające im cele rewitalizacji i kierunki działań oraz projekty podstawowe
i przedsięwzięcia uzupełniające, które oddziałują kompleksowo na wszystkie sfery.
Dzięki temu wskazane zostało powiązanie celów rewitalizacji z diagnozą obszaru rewitalizacji.
Wszystkie kierunki działań oraz zaplanowane projekty rewitalizacyjne są zintegrowane
i powiązane problemowo oraz odpowiadają na zidentyfikowane potrzeby (zawarte w tabeli 6).
Wskazane pogrubioną czcionką cele rewitalizacji, kierunki działań, projekty podstawowe
i

przedsięwzięcia

uzupełniające

wpływają

bezpośrednio

na

zaspokajanie

potrzeb

rewitalizacyjnych, natomiast pozostałe elementy mają charakter wspierający.
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Tabela 21 Komplementarność problemowa – potrzeby rewitalizacyjne wraz z odpowiadającymi im celami rewitalizacji i kierunkami działań oraz zaplanowanymi
projektami podstawowymi i przedsięwzięciami uzupełniającymi

SPOŁECZNA

SFERA

POTRZEBA
REWITALIZACYJNA

CEL
REWITALIZACJI

Przeciwdziałanie bezrobociu i zwiększanie
możliwości zatrudnienia

Cel rewitalizacji 1.

Kompleksowe wsparcie osób wykluczonych
i/lub zagrożonych ubóstwem zamieszkujących
na obszarze rewitalizacji

Cel rewitalizacji 1.

Zwiększenie zaangażowania mieszkańców
w sprawy lokalne oraz integracji w działaniu
na rzecz obszaru rewitalizacji

Cel rewitalizacji 1.

Wyrównanie szans edukacyjnych i stworzenie
możliwości do rozwoju ludzi młodych

Cel rewitalizacji 1.

Cel rewitalizacji 2.

Cel rewitalizacji 2.

Cel rewitalizacji 2.

Zwiększenie dostępności oraz poprawa
jakości usług publicznych

Zapewnianie udziału w życiu społecznym
seniorom i osobom niepełnosprawnym

Cel rewitalizacji 1.

KIERUNKI
DZIAŁANIA
Kierunek działania 1.1.
Kierunek działania 1.2.
Kierunek działania 1.3.
Kierunek działania 1.1.
Kierunek działania 1.2.
Kierunek działania 1.3.

PRZEDSIĘWZIĘCIA
UZUPEŁNIAJĄCE

8, 9
1, 5, 6, 7, 10

2,
1, 6

8,
1, 5, 7, 8

2,
1, 6, 7

1

1, 6

3, 4, 7
1, 9

1, 7

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10

1, 2, 5, 6, 7

1, 7, 8,

2,
1, 7

Kierunek działania 2.1.
Kierunek działania 1.1.
Kierunek działania 1.2.
Kierunek działania 1.3.
Kierunek działania 2.1.
Kierunek działania 2.2.
Kierunek działania 1.1.
Kierunek działania 1.2.
Kierunek działania 1.3.
Kierunek działania 2.1.
Kierunek działania 2.2.
Kierunek działania 1.1.
Kierunek działania 1.2.
Kierunek działania 1.3.

Cel rewitalizacji 2.

Kierunek działania 2.1.

Cel rewitalizacji 1.

Kierunek działania 1.1.
Kierunek działania 1.2.
Kierunek działania 1.3.

Cel rewitalizacji 2.

PROJEKTY
PODSTAWOWE

Kierunek działania 2.1.
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TECHNICZNA

PRZESTRZENNO - FUNKCJONALNA

GOSPODARCZA

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024

Zwiększenie przedsiębiorczości oraz
wspieranie rozwoju przedsiębiorstw
i działalności gospodarczych mieszkańców
Tworzenie warunków do rozwoju
gospodarczego obszaru rewitalizacji
bazującego na zasobach obiektów i obszarów
pokolejowych, popegeerowskich
i powojskowych
Uporządkowanie oraz stworzenie
atrakcyjnych przestrzeni publicznych
sprzyjających aktywności mieszkańców
Zwiększenie funkcjonalności układów
komunikacyjnych
Zatrzymanie postępującej degradacji
technicznej i/lub poprawa efektywności
energetycznej budynków użyteczności
publicznej, w których prowadzona jest
działalność gospodarcza i społeczna
Udostępnianie i ochrona obiektów
zabytkowych świadczących o tożsamości
lokalnej

Podniesienie świadomości ekologicznej
mieszkańców

Cel rewitalizacji 1.
Cel rewitalizacji 2.
Cel rewitalizacji 1.
Cel rewitalizacji 2.
Cel rewitalizacji 1.

Kierunek działania 1.1.
Kierunek działania 1.2.
Kierunek działania 1.3.
Kierunek działania 2.1.
Kierunek działania 2.2.
Kierunek działania 1.1.
Kierunek działania 1.2.
Kierunek działania 1.3.
Kierunek działania 2.1.
Kierunek działania 2.2.
Kierunek działania 1.1.
Kierunek działania 1.2.
Kierunek działania 1.3.

Cel rewitalizacji 2.

Kierunek działania 2.1.
Kierunek działania 2.2.

Cel rewitalizacji 2.

Kierunek działania 2.1.

Cel rewitalizacji 1.
Cel rewitalizacji 2.
Cel rewitalizacji 1.
Cel rewitalizacji 2.

Kierunek działania 1.1.
Kierunek działania 1.2.
Kierunek działania 1.3.
Kierunek działania 2.1.
Kierunek działania 2.2.
Kierunek działania 1.1.
Kierunek działania 1.2.
Kierunek działania 1.3.
Kierunek działania 2.1.
Kierunek działania 2.2.

Cel rewitalizacji 1.

Kierunek działania 1.3.

Cel rewitalizacji 2.

Kierunek działania 2.1.
Kierunek działania 2.2.

8, 9,
1

3, 6

1, 8, 9

3, 6

1, 5, 6

6

1

5

1, 2, 3, 4, 5, 6

4,
3

1

6

1, 2, 5, 7

4,
1

Źródło: Opracowanie własne
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KOMPLEMENTARNOŚĆ PROCEDURALNO-INSTYTUCJONALNA
Podmiotem odpowiedzialnym za wdrażanie założeń dokumentu jest Wójt Gminy
Lubaczów przy pomocy Koordynatora ds. rewitalizacji, powołanego w Urzędzie Gminy
Lubaczów, który posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania projektami.
Jednocześnie jest to efekt osadzenia rewitalizacji w ramach istniejących struktur
organizacyjnych UG Lubaczów, odpowiedzialnych za koordynację systemu zarządzania
rozwojem gminy.
W celu efektywnego oraz zintegrowanego współdziałania różnych jednostek, Wójt
może powołać Zespół Zadaniowy, w którego skład wejdą przedstawiciele referatów UG
Lubaczów i/lub jednostek organizacyjnych gminy, odpowiedzialnych za realizację konkretnych
projektów. Powołanie Zespołu Zadaniowego przyczyni się do wzajemnego uzupełniania się
działań oraz spójności procedur w realizacji poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych
w zakresie powiązanych projektów infrastrukturalnych („twardych”) oraz społecznych
(„miękkich”).
Jako organ opiniodawczo-doradczy Wójta Gminy Lubaczów powołany został Komitet
Rewitalizacji. Wybrani kandydaci zostali powołani na członków Komitetu Rewitalizacji
Zarządzeniem Wójta Gminy Lubaczów Nr 15/2017 z dnia 10 marca 2017 r.
(po przeprowadzeniu właściwej procedury wynikającej z ustawy o rewitalizacji).
KOMPLEMENTARNOŚĆ MIĘDZYOKRESOWA
W Gminnym Programie Rewitalizacji zwrócono również uwagę na zachowanie
ciągłości programowej w odniesieniu do przedsięwzięć o charakterze infrastrukturalnym, które
zostały już zrealizowane w ramach polityki spójności 2007–2013, a także komplementarnymi
projektami społecznymi wdrażanymi w ramach polityki spójności 2014–2020. Ma to kluczowe
znaczenie dla efektywności procesu rewitalizacji w odziaływaniu na sytuację kryzysową
występującą na danym obszarze.
W okresie programowania UE na lata 2007–2013 zapoczątkowano proces rewitalizacji
na wyznaczonym obszarze rewitalizacji m.in. poprzez realizację projektów infrastrukturalnych,
tworzących estetyczne i funkcjonalne warunki do rozwoju społeczno-gospodarczego.
Najważniejszym projektem w tym zakresie jest projekt rewitalizacyjny pn. Utworzenie
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Kresowej Osady oraz nadanie nowych funkcji turystycznych i edukacyjnych szansą dla obszaru
poprzemysłowego i popegeerowskiego Gminy Lubaczów. Projekt obejmował obszar trzech
miejscowości: Basznia Górna, Basznia Dolna oraz Podlesie. Był to I etap rewitalizacji,
w którym utworzona została Kresowa Osada (wioska tematyczna) oraz ośrodek wytwórczy
i promocyjny produktów regionalnych i tradycyjnych w Baszni Górnej. Realizacja
ww. przedsięwzięcia pozwoliła na zrekultywowanie niezagospodarowanych terenów,
zrewitalizowanie nieużytkowanych budynków, a także stworzenie bogatej oferty turystycznej.
Ponadto przedsięwzięcie to w swoim założeniu zawierało potencjał gospodarczy w znaczeniu
możliwości generowania nowych miejsc pracy, powstających przy obsłudze wybudowanej
wioski tematycznej – Kresowej Osady, a także kooperacji i pomysłów współpracy turystycznej
i rolniczej w jej otoczeniu. Wnioskodawca miał na uwadze nie tylko rewitalizację terenów
popegeerowskich i poprzemysłowych, ale także – równie ważną – rewitalizację społeczną. Pod
tym względem obserwuje się korzystne zmiany w otoczeniu społecznym. Tworzenie nowych
miejsc pracy, niwelowanie poziomu bezrobocia oraz poprawianie jakości życia poprzez
działania zmierzające do minimalizowania zjawiska wykluczenia społecznego są pozytywnym
zjawiskiem wnikającym z procesu rewitalizacji.
Projekty zrealizowane przez Gminę Lubaczów, obejmujące swym zasięgiem
wyznaczony obszar rewitalizacji i/lub mające na niego wpływ społeczno-gospodarczy
(współfinansowane z różnych źródeł zewnętrznych) przedstawia tabela 22.
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Tabela 22 Wykaz projektów zrealizowanych na terenie Gminy Lubaczów (w tym na obszarze
rewitalizacji)
Lp.

Nazwa projektu

Wartość
całkowita
projektu w zł

Kwota
uzyskanego
dofinansowania
w zł

3 409 934,06

2 011 861,10

1 612 552,21

1 346 750,38

1 670 830,15

1 135 897,86

955 653,40

640 594,82

2010–2011

Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Podkarpackiego
na lata 2007–2013

3 331 349,70

2 680 553,10

2010–2011

Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Podkarpackiego
na lata 2007–2013

2 403 652,42

1 670 656,69

2011–2012

Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Podkarpackiego
na lata 2007–2013

987 781,94

826 901,04

2012–2013

Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Podkarpackiego
na lata 2007–2013

6 347 876,39

3 851 097,98

Okres
realizacji

1.

Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w aglomeracji
Załuże – etap II

2009–2011

2.

Poprawa bezpieczeństwa
mieszkańców gminy Lubaczów
poprzez doposażenie w sprzęt
ratowniczo-gaśniczy jednostek
OSP i modernizację remizy

2013–2015

3.

Termomodernizacja budynków
Zespołu Szkół Publicznych
w Młodowie wraz
z modernizacją kotłowni

2010

4.

Modernizacja byłej Szkoły
Podstawowej w Dąbrowie
dla potrzeb Klubu Integracji
Społecznej

2010–2011

5.

6.

Wyznaczenie tras
turystycznych na terenie gminy
Lubaczów i gminy HoryniecZdrój wraz z niezbędną
renowacją i modernizacją
infrastruktury kulturowej
i rekreacyjnej
Poprawa dostępności do
przejścia granicznego
Budomierz – Hruszew poprzez
przebudowę dróg
powiatowych Nr 1688R
Lubaczów – Basznia Dolna
i Nr 1691R Basznia Dolna –
Wólka Horyniecka

7.

Dostosowanie
niezagospodarowanych
budynków po byłych szkołach
podstawowych do potrzeb
edukacyjnych i kulturowych

8.

Utworzenie "Kresowej Osady"
oraz nadanie nowych funkcji
turystycznych i edukacyjnych
szansą dla obszaru
poprzemysłowego
i popegeerowskiego Gminy
Lubaczów

Źródło
finansowania
Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Podkarpackiego
na lata 2007–2013
Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Podkarpackiego
na lata 2007–2013
Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Podkarpackiego
na lata 2007–2013
Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Podkarpackiego
na lata 2007–2013
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9.

Poprawa infrastruktury
edukacyjnej Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Lisich
Jamach i Zespołu Szkół
Publicznych w Młodowie

2013–2014

10.

Budowa wielofunkcyjnego
stadionu sportowego
w Młodowie – etap I i etap II

2011

11.

Budowa kompleksu
sportowego w Lisich Jamach –
etap II i etap III

2011, 2014

12.

Budowa świetlicy wiejskiej
w Opace – etap II

2011

13.

14.

15.

16.

17.

Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przyłączami
w miejscowościach MłodówKarolówka i Hurcze
Modernizacja stacji
uzdatniania wody,
przepompowni wody i sieci
wodociągowych na terenie
gminy Lubaczów oraz budowa
kanalizacji sanitarnych
w miejscowościach MłodówKarolówka etap IV, IVa, IVb
i Wólka Krowicka
Modernizacja budynku Domu
Kultury w Załużu wraz
z zagospodarowaniem
otoczenia i modernizacją
świetlicy wiejskiej w Borowej
Górze
Adaptacja byłej szkoły
w Wólce Krowickiej na
świetlicę wiejską
i modernizacja świetlicy
wiejskiej w Piastowie
Modernizacja stacji
uzdatniania i przepompowni
wody w Szczutkowie wraz
z budową sieci wodociągowej
na terenie gminy Lubaczów,
rozbudową kanalizacji
sanitarnej w miejscowościach
Lisie Jamy i Mokrzyca,
wizualizacja pracy urządzeń
pompowych na sieci wodnokanalizacyjnej oraz dostawa
agregatu prądotwórczego do
stacji uzdatniania wody
w Mokrzycy

Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Podkarpackiego
na lata 2007–2013
Program Rozwoju
Obszarów
Wiejskich na lata
2007–2013
Program Rozwoju
Obszarów
Wiejskich na lata
2007–2013
Program Rozwoju
Obszarów
Wiejskich na lata
2007–2013
Program Rozwoju
Obszarów
Wiejskich na lata
2007–2013

1 626 534,37

978 034,10

891 310,00

500 000,00

937 732,00

461 568,00

321 789,07

193 450,00

2 204 621,89

1 285 718,31

2012–2014

Program Rozwoju
Obszarów
Wiejskich na lata
2007–2013

3 534 987,74

2 115 480,32

2014

Program Rozwoju
Obszarów
Wiejskich na lata
2007–2013

363 151,48

169 450,00

2014–2015

Program Rozwoju
Obszarów
Wiejskich na lata
2007–2013

1 140 206,15

500 000,00

2014–2015

Program Rozwoju
Obszarów
Wiejskich na lata
2007–2013

1 326 177,14

539 071,00

2011
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18.

19.

20.

Modernizacja budynku
świetlicy wiejskiej w Tymcach
wraz z zagospodarowaniem
terenu
Rozwój przedsiębiorczości
poprzez udostępnienie terenów
inwestycyjnych miasta
Lubaczów i gminy Lubaczów
oraz rekultywacje terenów
zdegradowanych powiatu
Jaworowskiego i Nowy Rozdił
Indywidualizacja nauczania
uczniów klas I–III
w Społecznej Szkole
Podstawowej z Oddziałem
Przedszkolnym w Załużu

2015

Program Rozwoju
Obszarów
Wiejskich na lata
2007–2013

191 089,71

110 000,00

2013–2015

Program
Współpracy
Transgranicznej
Polska–Białoruś–
Ukraina
2007–2013

3 288 777,51

2 934 247,29

2012–2013

Program
Operacyjny
Kapitał Ludzki
2007–2013

25 525,00

25 525,00

124 000,00

124 000,00

176 216,80

176 216,80

238 400,00

238 400,00

183 800,00

156 230,00

21.

Indywidualizacja nauczania
uczniów klas I–III w Gminie
Lubaczów

2012–2013

22.

Wyższe kwalifikacje – większe
możliwości

2013–2014

23.

Samorządowe Spółdzielnie
Socjalne – miejscem pracy dla
długotrwale bezrobotnych

2013–2014

24.

Wyrównywanie szans
edukacyjnych najmłodszych
mieszkańców Gminy
Lubaczów poprzez utworzenie
punktu przedszkolnego
w Krowicy Samej

2013–2015

Program
Operacyjny
Kapitał Ludzki
2007–2013
Program
Operacyjny
Kapitał Ludzki
2007–2013
Program
Operacyjny
Kapitał Ludzki
2007–2013
Program
Operacyjny
Kapitał Ludzki
2007–2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Lubaczów

Komplementarność z projektami społecznymi planowanymi w ramach polityki
spójności 2014–2020 wskazują tabele 14, 15, 16, (projekt nr 7 – Wzrost jakości kształcenia
ogólnego i podniesienie kompetencji kluczowych; projekt nr 8 – Aktywizacja mieszkańców
poprzez kompleksowe wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej; projekt nr 9
– Przedsiębiorczy mieszkańcy – wsparcie osób zamierzających prowadzić działalność
gospodarczą oraz tabela nr 18 Komplementarność projektów EFRR planowanych do
finansowania w ramach działania 6.3 RPO WP 2014–2020 i projektów EFS. Przeprowadzona
analiza wykazała, że przedsięwzięcia podejmowane w poprzednich latach mają swoją ciągłość
i kontynuację w aktualnym dokumencie. Wnioski wyciągnięte z realizacji poprzednich działań
na wyznaczonym obszarze pozwolą na bardziej efektywne wykorzystanie środków
i możliwości w obecnej perspektywie finansowej, dzięki czemu proces rewitalizacji wzmocni
ich efektywność i skuteczność.
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KOMPLEMENTARNOŚĆ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA
Projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne zawarte w niniejszym dokumencie będą
współfinansowane z różnych źródeł, obejmujących m.in. środki Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu
Społecznego

(EFS),

krajowych

środków

publicznych

oraz

środków

prywatnych

także zdolność łączenia

prywatnych

z wykluczeniem ryzyka podwójnego finansowania.
Komplementarność

finansowa oznacza

i publicznych źródeł finansowania. Podczas programowania działań wykorzystano zgłoszone
propozycje projektów planowanych do realizacji na obszarze rewitalizacji. Tym samym proces
rewitalizacji przebiegać będzie przy założeniu, że stymulowanie endogenicznych zdolności
inwestycyjnych w postaci zasobów wewnętrznych podmiotów zlokalizowanych na obszarze
rewitalizacji czy ich mieszkańców będzie miało kluczowe znaczenie dla dynamiki
i skuteczności pożądanych zmian strukturalnych zarówno społecznych, jak i przestrzennych.
Komplementarność źródeł finansowania określona została w części III, w rozdziale 3
dotyczącym szacunkowych ram finansowych programu, gdzie na poziomie poszczególnych
projektów podstawowych i przedsięwzięć uzupełniających określono szacowaną ogólną
wartość projektu w podziale na publiczne i prywatne źródła finansowania.
Dzięki zaangażowaniu środków publicznych (składających się ze środków własnych
gminy, jednostek podległych gminie, podmiotów z sektora finansów publicznych)
następuje integracja finansowa zaplanowanych projektów podstawowych i przedsięwzięć
uzupełniających.
KOMPLEMENTARNOŚĆ I INTEGROWANIE NA POZIOMIE KIERUNKÓW DZIAŁAŃ
ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH
Kierunki działań określone w Gminnym Programie Rewitalizacji dzięki temu,
że dotyczą: pobudzania aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, włączania
społecznego osób wykluczonych oraz zagrożonych ubóstwem, wzmacniania kapitału
społecznego dzieci i młodzieży, kształtowania funkcjonalnej i bezpiecznej przestrzeni
publicznej, zapewniania dostępu do wysokiej jakości usług publicznych, ochrony środowiska
i efektywnego wykorzystywania zasobów lokalnych – integrują działania rewitalizacyjne
we wszystkich sferach: społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej
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i środowiskowej na wyznaczonym obszarze rewitalizacji, oddziałując kompleksowo
na sytuację kryzysową.
Projekty

i/lub

przedsięwzięcia

rewitalizacyjne

o

charakterze

społecznym

i inwestycyjnym wzajemnie się uzupełniają oraz rozwiązują zdiagnozowane problemy, a także
wykorzystują lokalne potencjały, odpowiadając na określone potrzeby, co zostało
przedstawione w tabeli 20, a także w zakresie rzeczowym poszczególnych projektów
podstawowych jako „Powiązanie projektu z innymi projektami rewitalizacyjnymi oraz
efektywność oddziaływania na obszar rewitalizacji oraz na realizację celów rewitalizacji”.
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3. Szacunkowe ramy finansowe dokumentu wraz ze wskazaniem źródeł
finansowania
Indykatywne ramy finansowe Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubaczów na
lata 2016–2024 obejmują projekty podstawowe, które wynikają z planów projektowych Gminy
Lubaczów, podległych jej jednostek organizacyjnych, jak również projektów zgłoszonych
przez interesariuszy rewitalizacji planujących ich realizację na obszarze rewitalizacji lub poza
wyznaczonym obszarem, ale wpływających na jego rozwój społeczno-gospodarczy. Ponadto
plany projektowe odpowiadają na możliwości ich sfinansowania z uwzględnieniem sytuacji
budżetowej gminy, ponieważ „wskaźnik G – podstawowych dochodów podatkowych na
1 mieszkańca gminy przyjęty do obliczania subwencji wyrównawczej na 2017 r.” wynosi
898,01 zł (przy wskaźniku dla Polski – 1 596,67 zł)20, co oznacza niedostateczną
samodzielność finansową jednostki i w istotny sposób determinuje zdolność realizacji
długookresowych zadań rewitalizacyjnych.
Podsumowanie podanych wartości brutto poszczególnych projektów pozwoliło określić
szacunkowe ramy finansowe dokumentu z podziałem na różne źródła finansowania
(także spoza funduszy polityki spójności na lata 2014–2020 – publiczne i prywatne środki
krajowe w celu realizacji zasady dodatkowości środków Unii Europejskiej).
Ze względu na charakterystykę tematyczną projektów uzupełniających realizowanych
w systemie ciągłym, a tym samym brak możliwości dokładnego oszacowania ich całkowitych
wartości, ramy finansowe z uwzględnieniem różnych źródeł finansowania podane zostały
szacunkowo. Ramy finansowe dokumentu przedstawia tabela 23.

20

Strona internetowa Ministerstwa Finansów, www.mf.gov.pl, inf. z dnia 29.03.2017.
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Tabela 23 Szacunkowe ramy finansowe Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubaczów

Lp.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Nazwa projektu/przedsięwzięcia
Ograniczenie problemów społecznych, gospodarczych
i przestrzennych w gminie Lubaczów poprzez rewitalizację
zdegradowanych obiektów pokolejowych, popegeerowskich,
poprzemysłowych i oraz budowę budynków użyteczności
publicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia
Wyposażenie budynków użyteczności publicznej na terenie
Gminy Lubaczów w odnawialne źródła energii
Modernizacja Zespołu Szkół Publicznych w Baszni Dolnej oraz
wyposażenie w nowoczesny sprzęt ICT i materiały dydaktyczne
Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych w Baszni
Dolnej wraz z modernizacją istniejącej kotłowni
Budowa strzelnicy szkoleniowo-sportowej zlokalizowanej w
Młodowie
Zagospodarowanie terenu przy Kresowej Osadzie z utworzeniem
zaplecza szkoleniowo-edukacyjnego i przeniesieniem tradycyjnej
zabudowy
Wzrost jakości kształcenia ogólnego i podniesienie kompetencji
kluczowych
Aktywizacja mieszkańców poprzez kompleksowe wsparcie
rozwoju sektora ekonomii społecznej
Przedsiębiorczy mieszkańcy – wsparcie dla osób zamierzających
prowadzić działalność gospodarczą
Wehikuł czasu Szlaku Jana III Sobieskiego jako sieciowy
produkt turystyki kulturowej Polski Wschodniej – Zakup
i instalacja wyposażenia „Przystanek Kresy” w Baszni Dolnej
PROJEKTY PODSTAWOWE

Środki publiczne

Całkowita
wartość
projektu
w złotych

Środki
budżetu
gminy

9 000 000,00

650 000,00

7 650 000,00

-

900 000,00

-

1 500 000,00

75 000,00

1 275 000,00

-

150 000,00

-

1 800 000,00

270 000,00

1 530 000,00

-

-

-

1 900 000,00

285 000,00

1 615 000,00

-

-

-

2 000 000,00

-

--

-

2 000 000,00

-

2 000 000,00

1 000 000,00

-

1 000 000,00-

-

900 000,00

90 000,00

-

770 000,00

40 000,00

-

500 000,00

-

-

475 000,00-

1 500 000,00

75 000,00

5 500 000,00

–

3 800 000,00

-

-

1 700 000,00

26 500 000,00

2 445 000,00

15 870 000,00

2 520 000,00

4 090 000,00

1 725 000,00

Środki UE
EFRR

Środki
krajowe

EFS

Środki
prywatne

25 000,00

1 275 000,00
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PRZEDSIĘWZIĘCIA UZUPEŁNIAJĄCE
SUMA

10 000 000,00

2 000 000,00

3 250 000,00

3 250 000,00

1 000 000,00

500 000,00

36 500 000,00

4 445 000,00

19 120 000,00

5 770 000,00

5 090 000,00

2 225 000,00

Źródło: Opracowanie własne
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IV.

Część wdrożeniowa
1. System realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji
Gminny Program Rewitalizacji jest dokumentem ponadkadencyjnym, określającym

cele i plany działań rewitalizacyjnych na kilkanaście lat, dlatego ważnym elementem
decydującym o skuteczności i efektywności realizacji jego założeń jest skuteczny
i zintegrowany system zarządzania. Proces wdrażania jest złożonym przedsięwzięciem, które
wymaga dobrego przygotowania informacyjnego oraz stałej komunikacji z otoczeniem,
opierającej się o pozyskiwanie obiektywnej informacji o jego przebiegu, skutkach i publicznym
odbiorze.
1.1. Struktura zarządzania dokumentem wraz z jego kosztami
Dla zagwarantowania, że przyjęte postanowienia będą konsekwentnie realizowane,
zapewnione zostały warunki organizacyjne i instytucjonalne do ich wdrażania oraz weryfikacji.
Podmiotem odpowiedzialnym za wdrażanie założeń dokumentu jest Wójt Gminy
Lubaczów przy pomocy Koordynatora, powołanego w Referacie Rozwoju i Promocji Gminy
(Urzędu Gminy Lubaczów), który posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania
projektami. Jednocześnie jest to efekt osadzenia rewitalizacji w ramach istniejących struktur
organizacyjnych Urzędu Gminy Lubaczów odpowiedzialnych za koordynację systemu
zarządzania rozwojem gminy.
Koordynator będzie współpracował z innymi pracownikami Urzędu Gminy Lubaczów,
a także jednostek organizacyjnych gminy, będących specjalistami w danych dziedzinach.
Dodatkowo odpowiedzialny będzie za przepływ informacji między interesariuszami
rewitalizacji (w tym partnerami projektów rewitalizacyjnych) a Wójtem, który będzie
podejmował kluczowe decyzje dotyczące procesu rewitalizacji.
W celu efektywnego oraz zintegrowanego współdziałania różnych jednostek, Wójt
może powołać Zespół Zadaniowy, w którego skład wejdą przedstawiciele referatów Urzędu
Gminy Lubaczów i/lub jednostek organizacyjnych gminy odpowiedzialnych za realizację
konkretnych projektów. Powołanie Zespołu Zadaniowego przyczyni się do wzajemnego
uzupełniania się działań oraz spójności procedur w realizacji poszczególnych przedsięwzięć
rewitalizacyjnych w zakresie powiązanych projektów infrastrukturalnych („twardych”) oraz
społecznych („miękkich”).
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Przewiduje się, iż w zależności od realizowanego przedsięwzięcia w skład Zespołu
mogą wejść również przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy i/lub interesariuszy
rewitalizacji, biorących udział we wdrażaniu GPR.
Zadania niezbędne do wdrażania dokumentu wykonywane będą w ramach obowiązków
poszczególnych struktur organizacyjnych gminy, dlatego nie określono dodatkowych kosztów
ich realizacji związanych z nowoutworzonym stanowiskiem pracy, dodatkowymi etatami czy
ewentualnie funkcjonowaniem wyodrębnionej jednostki/komórki/spółki ds. rewitalizacji
zajmujących się koordynacja GPR. W ramach swoich kompetencji każda z komórek urzędu
i/lub jednostek organizacyjnych gminy będzie wdrażała te działania, dostosowując w sposób
elastyczny swoje zasoby osobowe do określonych aktualnie potrzeb. Członkowie Zespołu
Zadaniowego nie będą otrzymywać dodatkowego wynagrodzenia i ich zaangażowanie w prace
nad wdrożeniem założeń dokumentu będzie miało charakter społeczny. Koszty związane
z zarządzaniem rewitalizacją sfinansowane zostaną z budżetu gminy, a dotyczyły będą:
wynagrodzenia Koordynatora ds. rewitalizacji (część etatu pracownika poświęcona na
zarządzanie rewitalizacją), obsługi technicznej i administracyjnej Zespołu Zadaniowego oraz
Komitetu Rewitalizacji, zapotrzebowania na materiały biurowe i promocyjne, a także rezerwy
na ewentualne nieprzewidziane wydatki, przedstawione zostały w tabeli 24.
Łączne koszty zarządzania rewitalizacja w latach 2016–2024 oszacowane zostały na
poziomie kwoty 62 500,00 zł.
Tabela 24 Szacunkowe koszty zarządzania rewitalizacją w Gminie Lubaczów
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Roczny szacunkowy
koszt

Kategoria kosztów

Łączne szacunkowe
koszty

Wynagrodzenie Koordynatora
ds. rewitalizacji
Obsługa techniczna i administracyjna
Zespołu Zadaniowego
Obsługa techniczna i administracyjna
Komitetu Rewitalizacji
Zapotrzebowanie na materiały
biurowe i promocyjne

3 000,00 zł

24 000,00 zł

2 000,00 zł

14 000,00 zł

1 000,00 zł

7 000,00 zł

1 000,00 zł

7 000,00 zł

Rezerwa na nieprzewidziane wydatki

1 500,00 zł

10 500,00 zł

8 500,00 zł

62 500,00 zł

SUMA

Źródło: Opracowanie własne
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Wszystkie projekty i/lub przedsięwzięcia rewitalizacyjne realizujące zadania własne
gminy będą wdrożone zgodnie z uchwaloną przez Radę Gminy Lubaczów Wieloletnią
Prognozą Finansową oraz budżetami rocznymi, zapewniając efektywną realizację
zaplanowanych działań. W zakresie zarządzania środkami finansowymi potrzebnymi do
wdrożenia projektów rewitalizacyjnych włączony zostanie Skarbnik Gminy Lubaczów oraz
Referat Finansowy Urzędu Gminy Lubaczów.
Koordynator w ramach wykonywanych zadań będzie ściśle współpracował
z Komitetem Rewitalizacji, powołanym jako organ opiniodawczo-doradczy Wójta Gminy
Lubaczów w zakresie rewitalizacji i z partnerami projektów rewitalizacyjnych. Będzie również
odpowiadał za obsługę techniczną i organizacyjną Komitetu Rewitalizacji we współpracy
z Urzędem Gminy Lubaczów. Głównym zadaniem Komitetu będzie nadzór nad efektywnością
i jakością oraz postępem w realizacji określonych projektów, a tym samym celów GPR poprzez
opiniowanie dokumentów i inicjatyw związanych z rewitalizacją.
W związku z tym, że realizacja zaplanowanych działań rewitalizacyjnych odbywać się
będzie w oparciu o system wdrażania pomocy strukturalnej Unii Europejskiej oraz pomocy
krajowej i innych (w zależności od możliwości uzyskanego wsparcia), to interesariusze
rewitalizacji, korzystając z dofinansowania m.in.: projektów unijnymi środkami finansowymi,
będą zobowiązani przestrzegać zasad i procedur wspólnotowych (szczególnie w zakresie
realizacji

projektów

partnerskich).

Zasady

realizacji

projektów

rewitalizacyjnych

współfinansowanych z RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 będą wynikać
z obowiązujących dokumentów programowych, a determinowane będą określonymi
procedurami konkursowymi.
Wdrażanie projektów rewitalizacyjnych nie ma szans powodzenia bez udanej
współpracy, efektywnego współdziałania oraz wzajemnego uzupełniania się działań różnych
podmiotów z sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego. W związku z tym
określenie zasad i sposobów współuczestnictwa interesariuszy jest kluczowym elementem
osiągnięcia zgodności podejmowanych działań z potrzebami i oczekiwaniami społeczności
lokalnej, ograniczenia występowania konfliktów oraz kosztów ich rozwiązywania, a także jest
podstawą tworzenia się współczesnych form samoświadomości społecznej.
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Współpraca międzysektorowa w realizacji zapisów Gminnego Programu Rewitalizacji
odbywać się będzie w kilku zintegrowanych wymiarach:
1. MERYTORYCZNYM – poprzez wspólne podejmowanie decyzji, rozwiązywanie
problemów, opiniowanie, realizowane przede wszystkim na poziomie Komitetu
Rewitalizacji i/lub Zespołu Zadaniowego.
2. ORGANIZACYJNYM – polegającym na angażowaniu specyficznych i unikalnych
zasobów oraz kompetencji charakterystycznych dla danego sektora i wzajemnym ich
uzupełnianiu podczas realizacji wspólnych projektów.
3. FINANSOWYM – opierającym się na współudziale finansowym wszystkich partnerów
poprzez zapewnienie wkładu własnego w realizację określonych przedsięwzięć
i wykorzystanie koncepcji partnerstwa.
Partnerstwo trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego oprócz
wspólnego celu, jakim jest wyprowadzenie obszaru rewitalizacji z sytuacji kryzysowej w celu
poprawy jakości życia mieszkańców, ma określone podstawowe zasady stanowiące fundament
wspólnych działań:
1) respektowanie własnych potrzeb, możliwości i dążenie do osiągnięcia kompromisu,
2) przejrzystość podejmowanych działań,
3) otwarty dialog z mieszkańcami.
Współpraca pomiędzy interesariuszami rewitalizacji ma na celu:
-

wykorzystanie

potencjału

organizacji

oraz

społeczności

lokalnej

poprzez

skoordynowanie działań w ramach kilkunastu wspólnych i spójnych projektów
akceptowanych i wspieranych przez wszystkich uczestników;
-

optymalne wykorzystanie kompetencji i zasobów będących w dyspozycji gminy,
organizacji pozarządowych, przedsiębiorców czy mieszkańców;

-

wsparcie innowacyjności proponowanych rozwiązań, wyrażające się zastosowaniem
nowych podejść do rozwiązywania problemów.
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Schemat 4 Struktura zarządzania i wdrażania rewitalizacji w Gminie Lubaczów

Wójt Gminy Lubaczów
(podejmowanie kluczowych decyzji)

Komitet Rewitalizacji

+

(opiniowanie, doradztwo)

Rada Gminy Lubaczów
Referat Rozwoju i Promocji Gminy
Urząd Gminy Lubaczów
(Koordynator)

Skarbnik Gminy Lubaczów
Referat Finansowy
Urzędu Gminy Lubaczów

(koordynacja wdrażania założeń rewitalizacji)

(uwzględnienie projektów
w Wieloletniej Prognozie Finansowej)

INTERESARIUSZE
REWITALIZACJI

Pracownicy Urzędu Gminy Lubaczów
Jednostki organizacyjne gminy
Partnerzy projektów rewitalizacyjnych z sektorów:
publicznego, społecznego, gospodarczego
(przygotowanie dokumentacji projektowej,
aplikowanie o środki zewnętrzne)

WDRAŻANIE PROJEKTÓW
REWITALIZACYJNYCH
Źródło: Opracowanie własne

1.2. Harmonogram realizacji programu
Założono, że Gminny Program Rewitalizacji będzie dokumentem średniookresowym,
obejmującym okres realizacji zaplanowanych projektów. Przyjęcie takiego horyzontu
czasowego jest zgodne z zaleceniami planistycznymi oraz pozwala na dostosowanie
do aktualnych potrzeb i oczekiwań mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz wytycznych
wynikających z perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014–2020. Z uwagi
na wieloletniość obowiązywania programu przyjęto, że będzie to dokument strategiczny
skoncentrowany terytorialnie i komplementarny problemowo, tj. mający przeciwdziałać
fragmentaryzacji działań w celu wyprowadzenia wyznaczonego obszaru rewitalizacji z sytuacji
kryzysowej. Harmonogram wdrażania dokumentu przedstawia tabela 25.
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Tabela 25 Harmonogram wdrażania dokumentu
Okres realizacji
Lp.

Nazwa działania
I

2016
II

I

2017
II

I

2018
II

2019
I

II

I

2020
II

I

2021
II

I

2023
II

I

2023
II

I

2024
II

ETAP DIAGNOZOWANIA
1.
2.

3.

Opracowanie Diagnozy na potrzeby wyznaczenia
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
na terenie Gminy Lubaczów
Konsultacje społeczne uchwały w sprawie wyznaczenia
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
Podjęcie na sesji przez Radę Gminy w Lubaczowie
uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie
Gminy Lubaczów

`

ETAP PROGRAMOWANIA
4.

Podjęcie na sesji przez Radę Gminy Lubaczów uchwały
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
Gminnego Programu Rewitalizacji

5.

Powołanie Komitetu Rewitalizacji

6.

Przeprowadzenie różnorodnych form partycypacji
społecznej, służących opracowaniu GPR

7.

Konsultacje społeczne projektu GPR

8.

9.

Zaopiniowanie projektu GPR przez instytucje wskazane
w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rewitalizacji oraz
uzgodnienie z RDOŚ braku konieczności
przeprowadzenia SOOS
Uzyskanie oceny projektu GPR przez Zespół
ds. Rewitalizacji przy Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
i uzupełnienie dokumentu zgodnie
z zaleceniami i uwagami
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10,

Przeprowadzenie ponownych konsultacji społecznych,
opiniowania dokumentu i uzgodnienia z RDOŚ
braku konieczności przeprowadzenia SOOS

11,

Uchwalenie przez Radę Gminy Lubaczów
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubaczów
na lata 2016–2024
ETAP WDRAŻANIA

12.

Przygotowanie niezbędnej dokumentacji do realizacji
projektów i przedsięwzięć zaplanowanych w GPR

13.

Aplikowanie o dofinansowanie ze środków
zewnętrznych oraz wdrażanie projektów
i przedsięwzięć rewitalizacyjnych

14.

Posiedzenia Komitetu Rewitalizacji

15.

Promocja i realizacja działań aktywizujących
interesariuszy rewitalizacji
ETAP MONITOROWANIA, EWALUACJI I AKTUALIZACJI

16.
17.

18.

19.

Gromadzenie i analizowanie informacji w układzie
zestawu wskaźników określonego
dla celów i projektów
Sporządzanie raportu/sprawozdania z postępu
w realizacji dokumentu
Zaopiniowanie raportu/sprawozdania z postępu
w realizacji dokumentu przez Komitet Rewitalizacji
oraz upublicznianie na stronie internetowej gminy
i w BIP, a także podczas spotkania
Przeprowadzenie ewaluacji ex-ante
(przed realizacją GPR)

20.

Przeprowadzenie ewaluacji on-going (na bieżąco)

21.

Przeprowadzenie ewaluacji mid-term (śródokresowa)
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22.

Przeprowadzenie ewaluacji ex-post
(na zakończenie wdrażania GPR)

23.

Ocena aktualności i stopnia realizacji założeń GPR
Źródło: Opracowanie własne
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1.3. Public relations dokumentu
W celu efektywnego i skutecznego wdrożenia zapisów Gminnego Programu
Rewitalizacji ważne jest, aby umożliwić społeczności lokalnej udział w procesie ich tworzenia
i realizacji, a tym samym zapewnić skuteczną metodę komunikacji społecznej, czyli
przekazywania danych do otoczenia. Szeroka komunikacja stanowić będzie jeden
z fundamentów powodzenia całego procesu rewitalizacji, służąc osiągnięciu wizji obszaru
rewitalizacji.
Podmiotami odpowiedzialnymi za organizację oraz przeprowadzenie działań
promocyjnych związanych z opracowaniem i wdrażaniem założeń Gminnego Programu
Rewitalizacji, a w jego ramach również wszystkich projektów i/lub przedsięwzięć
rewitalizacyjnych – jest Koordynator we współpracy z Referatem Rozwoju i Promocji Gminy
w Urzędzie Gminy Lubaczów. Jednostki te mają za zadanie zapewnić powszechny dostęp do
bieżących informacji na temat prowadzonych przedsięwzięć, tj. o zakresie i wymiarze
pozyskanego dofinansowania zewnętrznego dla poszczególnych projektów oraz rezultatach
działań na poziomie konkretnych podobszarów rewitalizacji oraz całej gminy. Do zakresu ich
działań należy wsparcie skutecznej komunikacji, opierającej się na następujących kanałach
i narzędziach komunikacji:
-

Internet – utworzenie i aktualizacja zakładki „Rewitalizacja” na stronie internetowej
gminy (www.lubaczow.com.pl), zakładki „Gminny Program Rewitalizacji Gminy
Lubaczów na lata 2016–2024/Obwieszczenia” w Biuletynie Informacji Publicznej
(www.bip.lubaczow.com.pl), poczta elektroniczna koordynatora odpowiedzialnego za
kontakt z interesariuszami w sprawie rewitalizacji;

-

komunikacja bezpośrednia – warsztaty, spotkania, posiedzenia itp.;

-

lokalne media – artykuły informacyjno-promocyjne w prasie lokalnej, obejmującej
swoim zasięgiem m.in. obszar rewitalizacji.
Działania promujące będą miały zarówno zasięg lokalny, jak i regionalny oraz

skierowane będą do interesariuszy rewitalizacji, tj. takich grup odbiorców, jak:
1) mieszkańcy

obszaru

rewitalizacji

oraz

właściciele,

użytkownicy

wieczyści

nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym
obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa
budownictwa społecznego;
2) mieszkańcy gminy;
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3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność
gospodarczą;
4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność
społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
5) jednostki organizacyjne gminy;
6) organy władzy publicznej;
7) podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.
Celem działań związanych z promocją dokumentu jest dotarcie do jak najszerszej grupy
interesariuszy – mieszkańców, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców, a także instytucji
publicznych mogących stać się partnerami w realizacji określonych działań rewitalizacyjnych.
Ponadto odpowiedzialność za upowszechnianie bieżących informacji na temat
poszczególnych działań rewitalizacyjnych spoczywa również na partnerach realizowanych
przedsięwzięć. Jeśli projekty będą współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, wówczas
promocja tychże przedsięwzięć będzie się odbywać zgodnie z wytycznymi właściwych
instytucji w tym zakresie.
Gmina Lubaczów na etapie sporządzenia dokumentu stosowała zasady promocji
wynikające z umowy dotacji na realizację projektu „Opracowanie Gminnego Programu
Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024”, który jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020 oraz ze
środków budżetu państwa przyznanych w ramach konkursu dotacji na działania wspierające
gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie Województwa
Podkarpackiego.

2. System monitorowania i oceny programu
Kluczowe znaczenie dla prawidłowej i efektywnej realizacji założeń Gminnego
Programu Rewitalizacji ma system zarządzania, a więc: monitoringu skuteczności działań,
oceny oraz wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu dokumentu.
2.1. Sposoby monitorowania i sprawozdawczości
Wdrażanie Gminnego Programu Rewitalizacji będzie się odbywało w oparciu
o monitoring zmierzający do oceny stopnia realizacji celów rewitalizacji, a także
zaplanowanych projektów i/lub przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
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Monitorowaniem, mającym na celu zapewnienie zgodności realizacji postanowień
z wcześniej zatwierdzonymi założeniami, zajmować się będzie Koordynator we współpracy
z innymi pracownikami UG Lubaczów. Monitoring polegać będzie na systematycznym
zbieraniu oraz analizowaniu ilościowych i jakościowych informacji na temat wdrażanych
projektów, a także założonych celów dokumentu na podstawie danych gromadzonych
i przekazywanych przez poszczególne referaty UG Lubaczów, jednostki organizacyjne gminy
oraz inne instytucje zewnętrzne i podmioty realizujące projekty na obszarze rewitalizacji i/lub
będące partnerami w realizacji określonych działań. Koordynator jako osoba odpowiedzialna
za zarządzanie procesem rewitalizacji w gminie, będzie miał również następujące zadania:
1) gromadzenie i analizowanie informacji w układzie określonego dla celów i projektów
zestawu wskaźników;
2) sporządzanie co 3 lata raportu/sprawozdania z postępu w realizacji dokumentu
i przedstawianie go do zaopiniowania przez Komitet Rewitalizacji, a następnie
po pozytywnym zaopiniowaniu do zatwierdzenia przez Radę Gminy Lubaczów. Raport
będzie zawierał informacje na temat wartości mierzonych corocznie wskaźników
(produktu i rezultatu) i wartości wskaźników oddziaływania mierzonych co 3 lata;
3) udostępnianie

lokalnej

społeczności

wyników

sprawozdawczości

poprzez

ich

publikowanie na stronie internetowej gminy (www.lubaczow.com.pl, w zakładce
„Rewitalizacja”), na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej
(www.bip.lubaczow.com.pl, w zakładce „Gminny Program Rewitalizacji Gminy
Lubaczów na lata 2016–2024/Obwieszczenia”) oraz przekazywanie informacji wszystkim
zainteresowanym podmiotom podczas spotkań z interesariuszami rewitalizacji.
Rada Gminy Lubaczów analizować będzie postępy w realizacji głównych założeń
Gminnego Programu Rewitalizacji poprzez:
1) akceptację raportu/sprawozdania z postępu we wdrożeniu zapisów,
2) uwzględnienie

i

wprowadzanie

zmian

w

zaplanowanych

przedsięwzięciach

rewitalizacyjnych zawartych w programie, a służących realizacji zadań własnych
do załącznika do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy
(zgodnie z art. 21 ustawy o rewitalizacji).
Monitorowanie obejmować będzie zarówno rzeczowe, jak i finansowe aspekty
wdrażania dokumentu.
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Monitoring rzeczowy dostarczy danych na temat aktualnego stanu realizacji GPR 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 25).
Wszystkie wskaźniki gromadzone będą na bieżąco w miarę postępu prac, natomiast ich stan
osiągnięcia podawany będzie cyklicznie: wskaźniki produktu i rezultatu corocznie, wskaźniki
oddziaływania – co 3 lata. 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 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, referaty
Urzędu Gminy Lubaczów, jednostki organizacyjne gminy i/lub podmioty odpowiedzialne za
realizację poszczególnych projektów wchodzących w skład GPR zobowiązane są do składania
informacji okresowej do Referatu Rozwoju i Promocji Gminy. Dzięki temu sprawozdawczość
zakłada bieżący i ciągły przepływ aktualnych informacji, co pozwala na weryfikację
nieprawidłowości oraz wykrycie problemów w procesie wdrażania i monitorowania GPR.
Dla osiągnięcia wartości docelowych wskaźników realizacji projektów (tabela 26),
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.
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Założenia GPR

Tabela 26 Wskaźniki monitoringowe wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubaczów
Średnia
Wartość
Źródło
wartość
Jednostka
bazowa
Nazwa wskaźnika
pozyskiwania
dla gminy
miary
(stan na dzień
danych
(stan na dzień
31.12.2014 r.)
31.12.2014 r.)

Wartość docelowa
dla obszaru
rewitalizacji
(stan na dzień
31.12.2024 r.)

WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA

Cel rewitalizacji 1.
Wzrost
przedsiębiorczości
mieszkańców

Cel rewitalizacji 2.
Poprawa estetyki
i funkcjonalności
obiektów
i przestrzeni

Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w %
ludności ogółem

%

Udział bezrobotnych zarejestrowanych
w ludności w wieku produkcyjnym

%

Liczba osób korzystających ze świadczeń z pomocy
społecznej w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego
miejsca zamieszkania
Korzystający ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu
ubóstwa w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego
miejsca zamieszkania
Korzystający ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu
bezrobocia w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego
miejsca zamieszkania
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych
w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób wg
faktycznego miejsca zamieszkania – OGÓŁEM
Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na
100 osób wg faktycznego miejsca – OGÓŁEM
Powierzchnia terenów zagospodarowanych pod
działalność sportową, rekreacyjną, kulturową
i turystyczną przypadająca na 100 mieszkańców
Udział budynków mieszkalnych mających bezpośredni
dostęp do dróg asfaltowych w liczbie budynków
mieszkalnych ogółem

szt.

szt.

szt.

Urząd Gminy
Lubaczów
Powiatowy Urząd
Pracy
w Lubaczowie
Gminny Ośrodek
Pomocy
Społecznej
Gminny Ośrodek
Pomocy
Społecznej
Gminny Ośrodek
Pomocy
Społecznej

16,9

15,9

15,0

13,7

12,3

12,0

9,7

10,1

8,5

0,3

0,9

0,2

5,9

6,1

4,9

szt.

Urząd Gminy
Lubaczów

6,0

7,0

8,5

szt.

Urząd Gminy
Lubaczów

0,5

0,5

0,9

ha

Urząd Gminy
Lubaczów

0,4

0,2

0,7

%

Urząd Gminy
Lubaczów

90,0

79,4

95,0
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Odsetek ludności korzystającej z sieci gazowej

%

Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej

%

Urząd Gminy
Lubaczów
Urząd Gminy
Lubaczów

41,4

33,2

50,0

72,0

64,6

80,0

WSKAŹNIKI PRODUKTU

Projekty/
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne

Projekty/
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją

ha

Liczba wspartych obiektów edukacji ogólnej

szt.

Liczba wspartych obiektów infrastruktury jednostek
organizacyjnych systemu oświaty
Liczba wspartych obiektów infrastruktury
przedszkolnej
Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie
Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie
rozwijania kompetencji kluczowych w programie
Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych
wsparciem
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych wsparciem w programie
Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały
bezzwrotne środki na podjęcia działalności
gospodarczej w programie
Liczba przedsiębiorstw ulokowanych
na zrewitalizowanych obszarach
Liczba osób z obszaru rewitalizacji objętych wsparciem
Liczba wspartych obiektów infrastruktury
zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach

szt.
szt.
osoby
osoby
szt.
osoby
osoby

Beneficjenci
projektów
Beneficjenci
projektów
Beneficjenci
projektów
Beneficjenci
projektów
Beneficjenci
projektów
Beneficjenci
projektów
Beneficjenci
projektów
Beneficjenci
projektów
Beneficjenci
projektów

WSKAŹNIKI REZULTATU
Beneficjenci
szt.
projektów
Beneficjenci
osoby
projektów
Beneficjenci
szt.
projektów

0

5,0

0

1,0

0

1,0

0

1,0

0

5,0

0

80,0

0

2,0

0

15,0

0

50,0

0

1,0

0

15,0

0

5,0
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Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikację lub
nabyli nowe kompetencje po opuszczeniu programu
Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe
po opuszczeniu programu
Liczba miejsc pracy utworzona w przedsiębiorstwach
społecznych
Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach
udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności
gospodarczej

osoby
osoby
szt.

szt.

Beneficjenci
projektów
Beneficjenci
projektów
Beneficjenci
projektów
Beneficjenci
projektów

0

5

0

80,0

0

15,0

0

10,0

Źródło: Opracowanie własne
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2.2. Sposób ewaluacji i wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu
Przyjęto, że Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024 ma
formułę otwartą, co oznacza, że w przypadku zmiany wymogów prawnych, pojawienia się
nowych problemów oraz wykreowania nowych projektów – będzie on aktualizowany.
Przedsięwzięcia odpowiadające na zidentyfikowane problemy będą systematycznie
przygotowywane w całym okresie wdrożeniowym. Ich konkretni odbiorcy i zakres
determinowane będą: aktualnymi warunkami sytuacji społeczno-gospodarczej na obszarze
rewitalizacji oraz gminy, potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców wyznaczonego obszaru,
poziomem zaangażowania podmiotów lokalnych w planowane działania, możliwościami
budżetu gminy oraz dostępnością środków zewnętrznych.
Zgodnie z art. 22 ustawy o rewitalizacji dokument będzie podlegał ocenie aktualności
i stopnia realizacji, dokonywanej przez Wójta Gminy Lubaczów (przy pomocy Koordynatora
oraz sporządzonego przez niego raportu/sprawozdania z postępu w realizacji założeń
dokumentu) co 3 lata, zgodnie z systemem monitorowania i oceny określonym w programie.
Ocena sporządzona przez Wójta Gminy będzie podlegać zaopiniowaniu przez Komitet
Rewitalizacji oraz opublikowana zostanie na stronie internetowej gminy i w Biuletynie
Informacji Publicznej. Dopuszcza się również możliwość wcześniejszego wystąpienia
z wnioskiem o zmianę treści dokumentu do Wójta Gminy w ramach inicjatywy co najmniej
100 mieszkańców lub podmiotu planującego realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego lub
społecznego na obszarze rewitalizacji. W przypadku stwierdzenia, że Gminny Program
Rewitalizacji wymaga zmiany, Wójt Gminy Lubaczów wystąpi do Rady Gminy Lubaczów
z wnioskiem o jego zmianę. Dołączona zostanie do niego ww. opinia. Rada Gminy jako
instytucja kontrolna i uchwałodawcza będzie mieć za zadanie analizowanie i zatwierdzanie
wniosków o zmianę treści dokumentu, a także jego aktualizację poprzez podjęcie stosownej
uchwały w tej sprawie. W tej sytuacji zmiana będzie dokonywana w trybie w jakim program
był uchwalony. W przypadku, gdy nie będzie ona dotyczyła listy planowanych podstawowych
przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz nie będzie wymagać zmiany uchwały w sprawie
ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji – nie zostaną
przeprowadzone konsultacje społeczne, jak również postępowanie w sprawie uzyskania opinii
(o których mowa w art. 17 ust 2 pkt 4 ww. ustawy).
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W sytuacji stwierdzenia osiągnięcia celów dokumentu (w wyniku przeprowadzonej
oceny), Rada Gminy uchyli uchwałę w sprawie gminnego programu rewitalizacji
w całości albo w części, z własnej inicjatywy albo na wniosek Wójta Gminy Lubaczów.
Ewaluacja ma na celu identyfikację oraz ewentualną poprawę jakości, skuteczności
i spójności realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji w odniesieniu do konkretnych
problemów obszaru rewitalizacji z jednoczesnym uwzględnieniem założeń programowych.
Jej zadaniem jest sprawdzenie czy w wyniku podejmowanych działań powstały oczekiwane
rezultaty oraz czy wpłynęły one na osiągnięcie wyznaczonych celów.
Ocena wszystkich zrealizowanych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych
zostanie dokonana przy współudziale wszystkich interesariuszy rewitalizacji oraz w oparciu
o 5 zasadniczych kryteriów ewaluacyjnych:
1. SKUTECZNOŚĆ (ang. effectiveness) – kryterium pozwalające ocenić w jakim stopniu
osiągnięte zostały cele dokumentu zdefiniowane na etapie planowania.
2. EFEKTYWNOŚĆ (ang. efficiency) – kryterium pozwalające ocenić poziom
„ekonomiczności” zrealizowanych projektów, czyli stosunek poniesionych nakładów
do uzyskanych efektów.
3. UŻYTECZNOŚĆ (ang. utility) – kryterium pozwalające ocenić, do jakiego stopnia
oddziaływanie programu odpowiada zdiagnozowanym potrzebom grupy docelowej.
4. TRAFNOŚĆ (ang. relevance) – kryterium pozwalające ocenić, do jakiego stopnia cele
programu odpowiadają charakterowi i skali potrzeb wskazanym w odniesieniu
do obszaru rewitalizacji.
5. TRWAŁOŚĆ (ang. sustainability) – kryterium pozwalające ocenić na ile można się
spodziewać, że pozytywne zmiany wywołane oddziaływaniem programu będą nadal
widoczne po zakończeniu jego realizacji.
Ewaluacja założeń programowych i stopnia realizacji projektów/przedsięwzięć
rewitalizacyjnych zawartych w dokumencie zostanie podzielona na następujące części:
1. ex-ante (przed realizacją GPR) – stanowiąca instrument ułatwiający podejmowanie
spójnych decyzji (ocena ta została przeprowadzona przed opracowaniem
dokumentu);
2. on-going (na bieżąco) – instrument obserwacji prowadzonej przez Koordynatora,
który będzie na jej podstawie przygotowywał co 3 lata sprawozdanie z realizacji
GPR (jest to również instrument monitorowania bieżących zmian w otoczeniu);
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3. mid-term (śródokresowa) – służąca przede wszystkim jako instrument, w wyniku
którego możliwa jest aktualizacja dokumentu;
4. ex-post (na zakończenie wdrażania GPR) – służąca ocenie zgodności
i efektywności zrealizowanych projektów w ramach GPR z założeniami i celami
przyjętymi w niniejszym dokumencie.
Wprowadzenie systemu monitoringu oraz powiązanej z nim procedury ewaluacji
pozwoli wyeliminować w znacznym stopniu problem dezaktualizacji założeń i celów
zawartych w GPR, wynikający ze zmieniających się warunków funkcjonowania podmiotów
realizujących poszczególne projekty, zmian prawodawstwa oraz innych warunków
i okoliczności mogących wpłynąć na zasadność podejmowanych działań.

3. Mechanizmy włączenia różnych grup interesariuszy w proces rewitalizacji
Partycypacja społeczna i działania aktywizacyjne zostały wpisane w proces rewitalizacji
wyznaczonego obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Lubaczów jako fundament działań na
wszystkich jego etapach, tj. diagnozowanie, programowanie, wdrażanie (w tym finansowanie),
monitorowanie i ewaluacja. Partycypacja ukierunkowana jest na możliwie dojrzałe jej formy,
a więc nieograniczające się jedynie do informacji czy konsultacji działań władz lokalnych, ale
dążące do zaawansowanych metod partycypacji. Przez dojrzałe formy partycypacji rozumie się
współdecydowanie,

współrealizację,

opracowywanie,

informowanie

i

konsultowanie

projektów i działań m.in.: z przedstawicielami społeczności lokalnej, przedsiębiorcami,
przedstawicielami organizacji pozarządowych. Takie podejście ma na celu podniesienie
skuteczności i trwałości projektów rewitalizacyjnych oraz gotowości i świadomości
mieszkańców o partycypacyjnym współdecydowaniu o obszarze objętym 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
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potencjałów, a tym samym poprawiających warunki i jakość życia mieszkańców. Jedną
z najważniejszych zasad prowadzenia rewitalizacji w sposób przejrzysty i jawny jest
zapewnienie aktywnego udziału interesariuszy na każdym etapie procesu rewitalizacji.
Kluczowymi interesariuszami rewitalizacji na terenie Gminy Lubaczów są: mieszkańcy obszaru
rewitalizacji, właściciele, użytkownicy wieczyści, spółdzielnie mieszkaniowe, podmioty
prowadzące lub zamierzające prowadzić działalność gospodarczą, podmioty prowadzące lub
zamierzające prowadzić działalność społeczną, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne,
jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, organy władzy publicznej
oraz podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.
Włączenie społeczne zostało zrealizowane zarówno na etapie opracowania programu
rewitalizacji, jak również na etapie diagnozy oraz delimitacji obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji. Działania te umożliwiły zebranie propozycji rozwiązań i działań,
a także pomysłów zaproponowanych do realizacji projektów przez bezpośrednich odbiorców
efektów rewitalizacji.
Pierwszym etapem prac nad GPR była diagnoza gminy na potrzeby delimitacji obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji bazująca na wykonanej analizie danych statystycznych
dla wyznaczonych jednostek referencyjnych (sołectw) w celu określenia koncentracji zjawisk
kryzysowych we wszystkich sferach. Pierwszą z zastosowanych form włączenia różnych grup
interesariuszy w prace związane z opracowaniem GPR było przeprowadzenie badania
ankietowego podczas całościowej diagnozy Gminy Lubaczów. Ankietę można było wypełnić
on-line za pośrednictwem strony internetowej (interankiety.pl) lub w wersji papierowej
udostępnionej w Urzędzie Gminy. Badanie ankietowe przeprowadzone zostało w terminie
16–25.09.2016 roku, a jego celem było poznanie opinii mieszkańców na temat aktualnych
problemów, zjawisk kryzysowych i lokalnych potencjałów oraz potrzeb i oczekiwań działań
rewitalizacyjnych. Formularz ankiety zawierał pytania dotyczące oceny sytuacji w gminie
w

sferach:

społecznej,

gospodarczej,

przestrzenno-funkcjonalnej,

technicznej

oraz

środowiskowej. W badaniu ankietowym udział wzięło 216 respondentów. Pytania miały
charakter zamknięty z możliwością wyboru jednej lub kilku podanych odpowiedzi. Dodatkowo
zamieszczone zostało jedno pytanie otwarte dotyczące innych sugestii i uwag interesariuszy
związanych z planowaną rewitalizacją. Na pytanie „Jakie pięć najważniejszych efektów,
według Pana/Pani powinno zostać osiągniętych w wyniku przeprowadzonego procesu
rewitalizacji”, najczęściej udzielano odpowiedzi: „pozyskanie inwestorów zewnętrznych”,
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„rozwój mikro i

małej przedsiębiorczości”,

„zwiększenie integracji

mieszkańców

i pobudzenie ich aktywności lokalnej” (wykres 21).
Wykres 21 Udzielane odpowiedzi na pytanie ankietowe „Jakie pięć najważniejszych efektów, według
Pana/Pani powinno zostać osiągniętych w wyniku przeprowadzonego procesu rewitalizacji”

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego

Ważnym elementem planowania strategicznego jest poznanie opinii środowiska
lokalnego na temat przyjętych rozwiązań. Uwzględnienie zgłaszanych postulatów
i pomysłów pozwala na wypracowanie takiego dokumentu, z którym społeczność lokalna
będzie się utożsamiała, co stanowi niezbędny warunek skuteczności zapisanych w nim
rozwiązań, wpływających na poprawę jakości życia na danym obszarze.
W ramach szerokiego procesu konsultacji społecznych na etapie diagnozowania
mieszkańcy gminy oraz pozostali interesariusze rewitalizacji zostali włączeni w trwający 30
dni proces konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Lubaczów i projektu uchwały
w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
wraz z załącznikami. Konsultacje projektów uchwał odbyły się w terminie 05.01–04.02.2017
roku i polegały na zbieraniu uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej
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z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie wnioski można było
dostarczyć w wersji papierowej oraz elektronicznej na wskazany w ogłoszeniu adres e-mail,
drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy oraz bezpośrednio do Urzędu Gminy. Ponadto
w dniu 01.02.2017 roku w Sali narad Starostwa Powiatowego w Lubaczowie odbyło się otwarte
spotkanie konsultacyjne dla interesariuszy rewitalizacji wraz z możliwością złożenia uwag i
opinii. W trakcie spotkania omówiona została propozycja granic wyznaczonego obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz omówiono zasady określenia składu i zasady
wyznaczania składu Komitetu Rewitalizacji.
W trakcie procesu konsultacji społecznych nie wpłynęła żadna uwaga i/lub wniosek ze
strony interesariuszy rewitalizacji, w związku z czym zamieszczona została informacja
podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne na stronie internetowej gminy
(www.lubaczow.com.pl) w zakładce „Rewitalizacja”, na stronie podmiotowej gminy
w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.lubaczow.com.pl) w zakładce „Gminny Program
Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024/Obwieszczenia”.
Następną zastosowaną metodą partycypacji społecznej były wywiady grupowe
związane z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji, które odbyły się w dniu
01.02.2017 roku w Remizie OSP w Baszni Dolnej o godzinie 10:00 z ludźmi młodymi oraz
w Sali narad Starostwa Powiatowego w Lubaczowie: o godzinie 12:00 z organizacjami
pozarządowymi, o godzinie 14:00 z przedstawicielami instytucji publicznych i Radnymi,
o godzinie 16:00 z przedsiębiorcami. Podczas spotkań przeprowadzono dyskusje na temat
pozytywnych efektów i korzyści z przeprowadzenia procesu rewitalizacji w gminie, a także
obowiązków i możliwości dla podmiotów odpowiedzialnych za wdrażanie programu. Po części
informacyjnej i dyskusji uczestnicy warsztatów zostali podzieleni na grupy, w których za
pomocą kart warsztatowych przedstawiali 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 rewitalizacji.
Następną formą w ramach szerokiego procesu partycypacji społecznej i zapewnienia
realizacji zasady partnerstwa na etapie sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji było
umożliwienie mieszkańcom zgłaszania własnych zadań przy wkładzie koncepcyjnym lub
niematerialnym (inicjatywa lokalna) bądź propozycji projektów jakie mogłaby realizować
gmina w partnerstwie z innymi podmiotami. Zastosowane zostały takie metody partycypacji
jak: informowanie, konsultowanie, współrealizacja. Przeprowadzenie otwartego naboru
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projektów planowanych do realizacji na obszarze rewitalizacji odbyło się w terminie do
20.03.2017 poprzez fiszkę projektową. Wszyscy interesariusze rewitalizacji mieli możliwość
zgłoszenia swojego pomysłu poprzez fiszkę projektową. W trakcie naboru wpłynęła jedna
fiszka

projektowe,

która

zostały

uwzględnione

podczas

planowania

projektów

rewitalizacyjnych.
W dniach 21–22.03.2017 roku odbyły się spotkania informacyjno-warsztatowe dla
mieszkańców obszaru rewitalizacji i dla potencjalnych partnerów projektów rewitalizacyjnych.
Podczas spotkań przedstawiono prezentację informującą o podstawowych zagadnieniach
dotyczących procesu rewitalizacji, elementach opracowywania Gminnego Programu
Rewitalizacji,

możliwych

źródłach

finansowania

projektów

rewitalizacyjnych

oraz

zaprezentowano przykłady dobrych praktyk rewitalizacji w Polsce i za granicą. Na każdym ze
spotkań przeprowadzono dyskusję mającą na celu poznanie potrzeb i oczekiwań interesariuszy,
aby zaplanować działania, które mogą wyprowadzić wyznaczony obszar rewitalizacji ze stanu
kryzysowego.
W dniu 22.03.2017 r. odbył się spacer badawczy po wyznaczonym obszarze
rewitalizacji. Spacer ten był jedną z form partycypacji i konsultacji społecznych oraz
„współdecydowania” o obszarze rewitalizacji. Celem spaceru było określenie potrzeb
rewitalizacyjnych w sferze funkcjonalno-przestrzennej i technicznej. Taką formę partycypacji
stosuje się do badania przestrzeni oraz oceny terenu przez jego użytkowników (np. pod kątem
dostosowania do potrzeb osób starszych lub niepełnosprawnych, ogólnej oceny konkretnych
rozwiązań architektonicznych czy infrastrukturalnych) lub w celu zebrania pomysłów na nowe
rozwiązania w sposobie zagospodarowania tej przestrzeni.
W wyniku wszystkich powyższych działań partycypacyjnych przygotowany został
projekt Gminnego Programu Rewitalizacji, który został wyłożony do 30-dniowych konsultacji
społecznych. W dniach 12.04–11.05.2017 roku wszyscy interesariusze rewitalizacji mieli
możliwość złożenia uwag i wniosków do projektu dokumentu. Interesariusze rewitalizacji
zostali poinformowani o rozpoczęciu konsultacji 7 dni wcześniej, tj. 05.04.2017 roku, poprzez
ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej gminy (www.lubaczow.com.pl) w zakładce
„Rewitalizacja”, na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej
(www.bip.lubaczow.com.pl) w zakładce „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lubaczów na
lata 2016–2024/Obwieszczenia”.
Wypełnione czytelnie wnioski można było dostarczyć w wersji papierowej oraz
elektronicznej na wskazany w ogłoszeniu adres e-mail, drogą korespondencyjną na adres
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Urzędu Gminy oraz bezpośrednio do Urzędu Gminy. Ponadto w dniu 11.05.2017 roku w Sali
narad Starostwa Powiatowego w Lubaczowie odbyło się otwarte spotkanie konsultacyjne dla
interesariuszy rewitalizacji wraz z możliwością złożenia uwag i opinii. Podczas spotkania
zostały przedstawione główne założenia dokumentów oraz trwała dyskusja na temat
ostatecznego zakresu projektów rewitalizacyjnych. W trakcie procesu konsultacji społecznych
nie wpłynęła żadna uwaga i/lub wniosek ze strony interesariuszy rewitalizacji, w związku
z czym zamieszczona została informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje
społeczne.
Narzędzia i formy partycypacji społecznej zastosowane na każdym etapie realizacji
programu ukierunkowane zostały na możliwie dojrzałe formy, obejmujące nie tylko
informowanie, ale również m.in. opracowywanie, konsultowanie, współdecydowanie, kontrolę
obywatelską, badanie ilościowe (ankieta on-line), inicjatywę lokalną (np. nabór poprzez fiszkę
projektową), debatę czy współrealizację. Ogólny schemat mechanizmów włączenia
interesariuszy rewitalizacji na poszczególnych etapach rewitalizacji przedstawia tabela 27.
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Tabela 27 Zastosowane oraz zaplanowane formy partycypacji społecznej i partnerstwa na poszczególnych etapach rewitalizacji
Realizowane działania

Zastosowane oraz zaplanowane formy partycypacji społecznej i partnerstwa
(mechanizmy włączenia interesariuszy rewitalizacji)
DIAGNOZOWANIE

Diagnoza gminy w podziale na ustalone
jednostki referencyjne (sołectwa gminy)
we wszystkich sferach: społecznej,
gospodarczej, technicznej, przestrzenno-funkcjonalnej i środowiskowej na potrzeby
wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji:
- analiza wskaźnikowa ilościowa
i jakościowa koncentracji problemów
na podstawie ustalonych wskaźników
dla poszczególnych jednostek
we wszystkich ww. sferach;
- analiza jakościowa potencjałów;
- delimitacja przestrzenna obszaru
zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji.

1. Przeprowadzenie w terminie 16–25.09.2016 r. badania ankietowego, którego celem było poznanie opinii
mieszkańców na temat aktualnych problemów, zjawisk kryzysowych i lokalnych potencjałów oraz potrzeb
i oczekiwanych działań rewitalizacyjnych.
2. Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
wraz z diagnozą gminy i mapami poglądowymi granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz
uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji (w terminie
05.01–04.02.2017 r. oraz powiadomienie 7 dni wcześniej, tj. 29.12.2016 r.) w następujących formach:
1) zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza
konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze można było dostarczyć:
- drogą elektroniczną na podany w ogłoszeniu adres e-mail;
- drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Lubaczów;
- bezpośrednio do budynku Urzędu Gminy Lubaczów w godzinach pracy Urzędu.
2) otwarte spotkanie z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiające omówienie propozycji wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, które odbyło się w dniu 01.02.2017 r. w sali narad Starostwa
Powiatowego w Lubaczowie.
3) zbieranie uwag ustnych do protokołu w Urzędzie Gminy Lubaczów.
Dokumenty dostępne były w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Lubaczów i w wersji elektronicznej na oficjalnej
stronie internetowej Gminy Lubaczów (www.lubaczow.com.pl, w zakładce „Rewitalizacja”) oraz na stronie
podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.lubaczow.com.pl, w zakładce „Gminny Program
Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024/Obwieszczenia”).
Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji została
opracowana i opublikowana w dniu 06.02 i 14.02.2017 r. na stronie podmiotowej gminy i w BIP informacja
podsumowująca ich przebieg.
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PROGRAMOWANIE
1. Przeprowadzenie wywiadów grupowych związanych z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy
Lubaczów w dniu 01.02.2017 roku w Remizie OSP w Baszni Dolnej z ludźmi młodymi oraz w sali narad
Starostwa Powiatowego w Lubaczowie z przedstawicielami sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego.
2. Przeprowadzenie otwartego naboru kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji, który trwał w terminie
14–27.02.2017 roku. Zgłoszenia kandydatów na członka Komitetu Rewitalizacji należało dokonać poprzez
czytelne wypełnienie Formularza zgłoszeniowego na członka Komitetu Rewitalizacji oraz dostarczenie go w
jeden z następujących sposobów:
- drogą elektroniczną w formie skanu na podany w ogłoszeniu adres e-mail;
- drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Lubaczów;
Sporządzenie Gminnego Programu
- bezpośrednio do budynku Urzędu Gminy Lubaczów w godzinach pracy Urzędu.
Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata
3. Przeprowadzenie otwartego naboru projektów realizowanych na obszarze rewitalizacji w terminie do
2016–2024:
20.03.2017 r. poprzez fiszkę projektową, którą można było złożyć:
- projektowanie i wybór rozwiązań;
- drogą elektroniczną na podany adres e-mail;
- określenie głównych założeń
- drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Lubaczów;
dokumentu;
- bezpośrednio w budynku Urzędu Gminy Lubaczów.
- identyfikacja i zaplanowanie listy
4. Organizacja konferencji rozpoczynającej prace nad opracowaniem GPR w dniu 21.03.2017 roku w sali narad
projektów podstawowych oraz
Starostwa Powiatowego w Lubaczowie.
uzupełniających realizowanych przez
5. Posiedzenia Komitetu Rewitalizacji (opiniowanie, współdecydowanie i kontrola obywatelska):
różnych interesariuszy rewitalizacji;
- I posiedzenie odbyło się w dniu 21.03.2017 r. w sali narad Starostwa Powiatowego w Lubaczowie i dotyczyło
- określenie ram organizacyjnokwestii organizacyjno-technicznych, a także zapoznania jego członków z zakresem „nowego podejścia” do
-finansowych realizacji rewitalizacji;
rewitalizacji, co umożliwiło teoretyczne przygotowanie do prac; dyskusja na temat tworzenia projektów
rewitalizacyjnych oraz analiza kryteriów oceny projektów rewitalizacyjnych przez Instytucję Zarządzającą
- przeprowadzenie odpowiednich
uzgodnień i zaopiniowanie dokumentu.
RPO Województwa Podkarpackiego 2014–2020.
- II posiedzenie odbyło się w dniu 05.04.2017 r. w sali narad Starostwa Powiatowego w Lubaczowie i dotyczyło
wypracowania głównych założeń dokumentu, tj. wizji, celów rewitalizacji, kierunków działań
i zaplanowanych projektów podstawowych i przedsięwzięć uzupełniających.
- III posiedzenie odbyło się w dniu 11.05.2017 r. w Sali narad Starostwa Powiatowego w Lubaczowie
i dotyczyło dopracowania ostatecznego zakresu projektów rewitalizacyjnych.
6. Przeprowadzenie w dniu 21.03.2017 r. warsztatów z partnerami projektów rewitalizacyjnych, tj. osobami
planującymi realizację projektów na wyznaczonym obszarze rewitalizacji na terenie Gminy Lubaczów.
7. Przeprowadzenie w dniu 22.03.2017 r. warsztatów z mieszkańcami obszaru rewitalizacji w celu wypracowania
założeń GPR.
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8. Spacer badawczy z mieszkańcami w dniu 22.03.2017 r. po obszarze przeznaczonym do rewitalizacji w celu
określenia potrzeb rewitalizacyjnych w sferze funkcjonalno-przestrzennej i technicznej na wyznaczonym
obszarze rewitalizacji.
9. Konsultacje społeczne dokumentu w terminie 12.04–11.05.2017 r. oraz powiadomienie 7 dni wcześniej, tj.
05.04.2017 r. w następujących formach:
1) zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza
konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze można było dostarczyć:
- drogą elektroniczną na podany w ogłoszeniu adres e-mail;
- drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Lubaczów;
- bezpośrednio do budynku Urzędu Gminy Lubaczów w godzinach pracy Urzędu.
2) otwarte spotkanie z interesariuszami rewitalizacji w dniu 11.05.2017 roku, podczas którego interesariusze
rewitalizacji mieli możliwość zapoznania się z treścią projektu dokumentu oraz złożenia uwag i wniosków;
3) zbieranie uwag ustnych do protokołu w Urzędzie Gminy Lubaczów.
10. Organizacja konferencji podsumowującej w dniu 31.05.2017 roku, podczas której został przedstawiony
syntetyczny opis prac związanych z opracowaniem GPR oraz główne założenia opracowanego dokumentu.
Dokumenty dostępne były w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Lubaczów i w wersji elektronicznej na oficjalnej
stronie internetowej Gminy Lubaczów (www.lubaczow.com.pl, w zakładce „Rewitalizacja”) oraz na stronie
podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.lubaczow.com.pl, w zakładce „Gminny Program
Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024/Obwieszczenia”).
Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji została
opracowana i opublikowana na stronie podmiotowej gminy i w BIP informacja podsumowująca ich przebieg wraz
z rejestrem zgłoszonych uwag i odniesieniem się do uwag z uzasadnieniem.
11. Przekazanie do oceny projektu i otrzymanie w dniu 13.10.2017 r. pisma ze stanowiskiem Zespołu
ds. Rewitalizacji w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024.
12. Przeprowadzenie zewnętrznych konsultacji projektu GPR uzupełnionego zgodnie z uwagami Zespołu
ds. Rewitalizacji przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w dniach
12.12.2017–11.01.2018 r. zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt. 3 oraz art. 23 ust. 1 i w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9
października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 z późn. zm.).
WDRAŻANIE (FINANSOWANIE)
Wdrażanie założeń Gminnego Programu
Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata
2016–2024:

1. Organizacja przez gminę otwartego naboru na partnera/partnerów spoza sektora finansów publicznych do
wspólnej realizacji projektu zgodnie z Ustawą o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.).
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- realizacja (wdrażanie) przedsięwzięć
i projektów rewitalizacyjnych
(w tym w ramach partnerstw
międzysektorowych);
- prowadzenie aktywnej polityki
informacyjnej oraz aktywizacji
interesariuszy rewitalizacji.

2. Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych.
3. Konkurs architektoniczny lub architektoniczno-urbanistyczny w zakresie zagospodarowania terenu na obszarze
rewitalizacji.
4. Planowanie partycypacyjne obejmujące cykl spotkań służących zagospodarowaniu przestrzeni.
5. Warsztaty projektowe związane z kształtowaniem przestrzeni z wykorzystaniem map/makiet.
6. Spacery badawcze dla określonych grup społecznych w celu ogólnej oceny konkretnych rozwiązań
architektonicznych czy infrastrukturalnych.
7. Realizacja projektów przez różnych beneficjentów (w tym partnerstwach międzysektorowych).
8. Wspólne podejmowanie decyzji/kształtowanie przestrzeni/rozwiązywanie problemów/opiniowanie rozwiązań
w trakcie spotkań Komitetu Rewitalizacji.
9. Spotkania informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami organizowane w miarę postępu wdrożenia projektów.
10. Realizacja małych inicjatyw interesariuszy rewitalizacji i wydarzeń lokalnych związanych z rewitalizacją.
MONITOROWANIE, EWALUACJA, AKTUALIZACJA

Ocena realizacji założeń Gminnego
Programu Rewitalizacji Lubaczów na lata
2016–2024:
- prowadzenie monitoringu realizacji
rewitalizacji;
- wykonanie ewaluacji założeń
programowych;
- aktualizacja dokumentu.

1. Opiniowanie cyklicznych raportów/sprawozdań z postępu w realizacji dokumentu przez Komitet Rewitalizacji
oraz ich upublicznianie na stronie internetowej gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Spotkania informacyjno-konsultacyjne w celu przekazywania informacji na temat postępu we wdrażaniu
projektów rewitalizacyjnych.
3. Opracowanie ewaluacji mid-term i ex-post z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji wraz z uzyskaniem
opinii mieszkańców na temat efektywności przeprowadzonych działań rewitalizacyjnych.
4. Możliwość wystąpienia z wnioskiem o aktualizację dokumentu przez inicjatywę co najmniej 100 mieszkańców
lub podmiotu planującego realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego lub społecznego na obszarze rewitalizacji.
5. Opiniowanie zgłoszonych wniosków o aktualizację dokumentu przez Komitet Rewitalizacji.
Źródło: Opracowanie własne
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Szczegółowy opis

dotyczący przebiegu konsultacji

społecznych

i

efektów

poszczególnych metod partycypacji społecznej oraz mechanizmów włączenia społeczności
lokalnej na etapie diagnozowania i programowania, zamieszczony jest chronologicznie
na stronie internetowej gminy (www.lubaczow.com.pl, w zakładce „Rewitalizacja”) oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.lubaczow.com.pl, w zakładce „Gminny Program
Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024/Obwieszczenia”), dzięki czemu
udokumentowany został udział w nim różnych interesariuszy. Zastosowane mechanizmy
włączenia dostosowane były do wszystkich potencjalnych interesariuszy rewitalizacji
z sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego.
Realizacja oraz zaplanowanie różnorodnych form partycypacji społecznej oraz
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.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o rewitalizacji „partycypacja społeczna obejmuje
przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób zapewniający aktywny udział
interesariuszy, w tym poprzez uczestnictwo w konsultacjach społecznych oraz w pracach
Komitetu Rewitalizacji”.
W związku z powyższym na etapie sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji
Gminy Lubaczów na lata 2016–2024, zgodnie z procedurą określoną przepisami ww. ustawy
powołany został Komitet Rewitalizacji, w skład którego wchodzą interesariusze rewitalizacji,
tj. przedstawiciele mieszkańców gminy (w tym obszaru rewitalizacji), organizacji
pozarządowych i grup nieformalnych, przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych gminy oraz
innych grup społecznych. Pierwszym etapem procedury było uchwalenie przez Radę Gminy
Lubaczów Uchwały nr XXXI/265/2017 z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad
wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji wraz z załącznikiem
stanowiącym Regulamin Komitetu Rewitalizacji. Podjęcie uchwały poprzedzone było
konsultacjami społecznymi przeprowadzonymi w dniach 05.01–04.02.2017 r. w następujących
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formach: zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej
z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego (dostarczanego drogą elektroniczną na podany
adres e-mail, drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Lubaczów, bezpośrednio do
Sekretariatu

Urzędu

Gminy

Lubaczów),

otwartego

spotkania

konsultacyjnego

z interesariuszami rewitalizacji z zapewnieniem możliwości przedstawienia uwag, opinii
i propozycji (w dniu 01.02.2017 r.) oraz zbierania uwag ustnych do protokołu w budynku
Urzędu Gminy Lubaczów. Wszystkie dokumenty dostępne były w wersji papierowej
w Urzędzie Gminy Lubaczów oraz w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej
Gminy Lubaczów (www.lubaczow.com.pl, w zakładce „Rewitalizacja”) oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej (www.bip.lubaczow.com.pl, w zakładce „Gminny Program Rewitalizacji
Gminy Lubaczów na lata 2016–2024/Obwieszczenia”). Powiadomienie o planowanych
konsultacjach zamieszczone zostało 7 dni wcześniej, tj. dnia 29.12.2016 r. Niezwłocznie po
podjęciu ww. uchwały przez Radę Gminy Lubaczów na zasadach określonych w przyjętym
Regulaminie Komitetu Rewitalizacji ogłoszony został na stronie internetowej gminy, w BIP
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów otwarty nabór na członków Komitetu
Rewitalizacji, który trwał do 27.02.2017 r. włącznie. Zgłoszeń kandydatów można było
dokonać poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego na członka Komitetu Rewitalizacji
oraz dostarczenie go w taki sam sposób, jak w przypadku ww. formularza konsultacyjnego.
Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur był Wójt Gminy Lubaczów.
Wybrani kandydaci zostali powołani na członków Komitetu Rewitalizacji zarządzeniem Nr
15/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie powołania Komitetu
Rewitalizacji ds. Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024
(zgodnie z limitami osobowymi określonymi w Regulaminie).
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o rewitalizacji Komitet stanowi forum współpracy
i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania,
prowadzenia i oceny Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024
oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Wójta Gminy Lubaczów w zakresie rewitalizacji.
Zasady jego działania określa Regulamin Komitetu Rewitalizacji, stanowiący załącznik
do uchwały Rady Gminy Lubaczów Nr XXXI/265/2017 z dnia 7 lutego 2017 roku. Według
zapisów niniejszego regulaminu, Komitet uprawniony jest do opiniowania GPR
na etapie opracowania, a następnie jego wdrażania, monitorowania i ewaluacji oraz
podejmowania inicjatyw związanych z rewitalizacją w Gminie Lubaczów. Ponadto uczestniczy
w sporządzaniu i opiniowaniu projektów uchwał Rady Gminy Lubaczów oraz zarządzeń Wójta
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Gminy Lubaczów związanych z rewitalizacją. W związku z tym nie istnieje konieczność
wprowadzania zmian w ww. uchwale.

4. Procedura strategicznej oceny oddziaływania dokumentu na środowisko oraz
opiniowania przez właściwe instytucje

Na podstawie art. 47 i 49 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.)
przeprowadzona została procedura uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska w Rzeszowie, co do konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko dla niniejszego dokumentu.
Przepisy ww. ustawy określają, dla jakiej kategorii dokumentów planistycznych
ze względu na ich indywidualną zawartość oraz zewnętrzne uwarunkowania, istnieje
konieczność

przeprowadzenia

strategicznej

oceny

oddziaływania

na

środowisko.

Ponadto przesłanką obowiązkowo kwalifikującą do przedmiotowej oceny, zgodnie z art. 46 pkt
3 i art. 47 ww. ustawy jest stwierdzenie, iż w efekcie realizacji przedsięwzięć wystąpi znaczące
negatywne oddziaływanie na środowisko, w tym na obszary Natura 2000.
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.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie w nadesłanym piśmie z dnia
29 maja 2017 r., znak: WOOŚ.410.1.151.2017.AP.3, wyjaśnił iż realizacja ustaleń Gminnego
Programu Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024 nie spowoduje znaczącego
oddziaływania na środowisko w tym na obszar Natura 2000 oraz nie wyznacza ram mogących
znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z czym, uzgodniony został brak konieczności
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedłożonego
dokumentu. Przygotowanie i prowadzenie zaplanowanych prac w budynkach powinno
w szczególności uwzględniać ochronę ptaków i nietoperzy gniazdujących w ścianach
budynków. Uwzględnienie miejsca bytowania ptaków i nietoperzy podczas remontów
budynków jest konieczne ze względu na przepisy prawa polskiego i wspólnotowego.
W związku z powyższym, na zarządcach budynków spoczywa odpowiedzialność za
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prowadzenie prac remontowo-budowlanych budynków we właściwym terminie

–

dostosowanym do okresów lęgowych dla danych gatunków, bezpiecznym dla gniazdujących
w budynkach. Po zakończeniu prac, w budynkach w których gniazdowały ptaki lub nietoperze,
wykonawca

zobowiązany jest

do

stworzenia

zastępczych

schronień

dla

ptaków

i nietoperzy, tak aby liczba siedlisk nie została uszczuplona. W przypadku konieczności
ingerencji w środowisko flory i fauny objętej ochroną zostanie złożony wniosek o uzyskane
stosownego pozwolenie w trybie art. 56 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2134).
Przedsięwzięcia nie będą lokalizowane na przedmiotach ochrony obszarów Natura
2000, a zadania realizowane w ramach wdrażania Programu nie będą miały istotnego
oddziaływania na przekroczenie standardów jakości środowiska oraz nie kolidują
z warunkami ochrony występujących na terenie gminy form ochrony przyrody.
Pismem z dnia 15 maja 2018 roku, znak: WOOŚ.410.1.28.2018.AP.2 Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska, podtrzymał swoją decyzję, iż w związku ze wprowadzonymi
zmianami do dokumentu, wynikającymi ze stanowiska Zespołu ds. Rewitalizacji, nie jest
wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Gmina Lubaczów nie wystąpiła z wnioskiem do Podkarpackiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie o uzgodnienie braku konieczności
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Gminnego
Programu rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024. 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 Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w Rzeszowie nie było wymagane.
Podsumowując należy podkreślić, że ze względu na specyfikę zadań wskazanych
w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024 i z uwagi na ich
parametry, nie będą one znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z powyższym dla
ww. Programu nie było konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko. Niemiej jednak, każdorazowo przy opracowywaniu projektów konkretnych
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inwestycji, w przypadki, gdy zaistniałaby taka konieczność przeprowadzenia postępowania
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko lub na obszar Natura 2000, organ
odpowiedzialny za realizację zadania, podejmie odpowiednie kroki administracyjne.
Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1023) Wójt Gminy Lubaczów po zakończeniu procesu konsultacji
społecznych, tj. dnia 12.05.2017 r. wystąpił również o zaopiniowanie projektu Gminnego
Programu Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024 przez instytucje zewnętrzne
wymienione we wskazanym artykule ww. ustawy. Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy o
rewitalizacji, Wójt wyznaczył 14-dniowy termin przedstawienia opinii, licząc od dnia
doręczenia projektu dokumentu. Rejestr zbiorczego zestawienia opinii wraz ze zgłoszonymi
w ich ramach uwagami i/lub propozycjami, a także rekomendacją do ich całościowego bądź
częściowego wprowadzenia lub uzasadnieniem do ich nie wprowadzania, opublikowany został
na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.lubaczow.com.pl/,
w

zakładce

„Gminny

Program

Rewitalizacji

Gminy

Lubaczów

na

lata

2016–2024/Obwieszczenia”).
Zgodnie ze stanowiskiem Zespołu ds. Rewitalizacji do dokumentu wprowadzono
zmiany, w związku z czym Wójt Gminy Lubaczów, wystąpił dnia 23.04.2018 roku o ponowne
zaopiniowanie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–
2024 przez instytucje zewnętrzne.
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5. Specjalna Strefa Rewitalizacji
Na wyznaczonym obszarze rewitalizacji na terenie Gminy Lubaczów nie przewiduje się
ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji (SSR), o której mowa w art. 25 ustawy
o rewitalizacji. Jednak możliwość ustanowienia SSR na okres nie dłuższy niż 10 lat pozostaje
jednocześnie jako opcja, która może zostać zrealizowana w celu zapewnienia sprawnej
realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, o ile wystąpią czynniki potwierdzające zasadność
tej decyzji w kontekście optymalnego wykorzystania jej narzędzi. W takiej sytuacji zgodnie
z dyspozycją ww. ustawy ustanowienie SSR wraz ze szczegółowym zakresem jej regulacji
będzie przedmiotem odrębnej uchwały Rady Gminy Lubaczów, która zostanie podjęta na
wniosek Wójta Gminy.

6. Sposób realizacji dokumentu a polityka mieszkaniowa i planowanie
przestrzenne w gminie
6.1.Niezbędne zmiany w polityce mieszkaniowej

W związku z realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubaczów nie są
wymagane zmiany w następujących uchwałach, o których mowa w art. 21 ust. 1 Ustawy
z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610):
-

Uchwale Nr XXXV/355/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubaczów
na lata 2014–2018, zmienionej uchwałą Nr II/23/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia
11 grudnia 2014 r.

-

Uchwale Nr XXXV/356/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie
ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
gminy.
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6.2. Niezbędne zmiany w zakresie planowania i zagospodarowania
przestrzennego

W związku ze sporządzeniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubaczów na
lata 2016–2024 nie przewiduje się wprowadzanie zmian w Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lubaczów przyjętym Uchwałą Nr IV/25/98 Rady
Gminy Lubaczów z dnia 29 grudnia 1998 r. wraz z późn. zm.

W części wyznaczonego obszaru rewitalizacji obowiązują miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego przyjęte:
a) Uchwałą Nr 52/VI/97 Rady Gminy Lubaczów z dnia 08.08.1997 r. – MPZP „2/97”
terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Młodowie;
b) Uchwałą Nr 28/III/98 Rady Gminy Lubaczów z dnia 31.03.1998 r. – MPZP „7/97”
terenu zabudowy mieszkaniowej w Baszni Górnej;
c) Uchwałą Nr 29/III/98 Rady Gminy Lubaczów z dnia 31.03.1998 r. – MPZM „9/97”
terenu zabudowy zagrodowej w Baszni Górnej;
d) Uchwałą Nr 35/III/98 Rady Gminy Lubaczów z dnia 31.03.1998 r. – MPZP „15/97”
terenu zabudowy jednorodzinnej w Młodowie;
e) Uchwałą Nr 36/III/98 Rady Gminy Lubaczów z dnia 31.03.1998 r. – MPZP „16/97”
terenu zabudowy jednorodzinnej w Młodowie;
f) Uchwałą Nr VI/47/07 Rady Gminy Lubaczów z dnia 12.03.2007 r. – MPZP
„Zalesienie gruntów rolnych na obszarze Gminy Lubaczów”;
g) Uchwałą Nr XXVII/264/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 30.11.2012 r. – MPZP
„CMENTARZ BASZNIA DOLNA – POSZERZENIE”

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024 nie przewiduje
wprowadzenia zmian w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego.
Nie przewiduje się również konieczności sporządzenia i uchwalenia miejscowego planu
rewitalizacji, o którym mowa w art. 37f ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.).
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Wstęp
W związku z przemianami społeczno-gospodarczymi wywołanymi procesem
globalizacji oraz transformacją ustrojową i wyzwaniami gospodarki wolnorynkowej, zachodzi
szereg niekorzystnych procesów na obszarach jednostek samorządu terytorialnego. Procesami
takimi są m.in. degradacja tkanki materialnej oraz narastające problemy w sferach społecznej i
gospodarczej.

W

takiej

sytuacji

strategiczne

programowanie

rozwoju

gminy,

a w szczególności procesu rewitalizacji musi być oparte na wynikach analiz zróżnicowania
koncentracji zjawisk kryzysowych wewnątrz gminy. Takie podejście umożliwia zaplanowanie
działań

odpowiadających

na

indywidualny

zestaw

zidentyfikowanych

problemów

występujących na danym obszarze.
Podstawę formalno-prawną dla prowadzenia procesu rewitalizacji przez gminę,
w zakresie swoich właściwości, stanowią Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach
operacyjnych na lata 2014–2020 zatwierdzone w dniu 02.08.2016 r. przez Ministra Rozwoju
oraz Ustawa z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777
z późn. zm.). procesie tworzenia poniższej diagnozy posłużono się również zapisami Instrukcji
przygotowywania programów rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014–20201 przyjętej w lipcu 2016 r. przez Zarząd
Województwa Podkarpackiego.
Na mocy art. 3 ust. 1 ww. ustawy „przygotowanie, koordynowanie i tworzenie
warunków do wdrożenia i prowadzenia procesu rewitalizacji stanowią zadania własne gminy”.
Zgodnie z art. 8 i 11 ust. 2, w przypadku, gdy gmina zamierza realizować
ww. zadania własne „rada gminy wyznacza, w drodze uchwały z własnej inicjatywy albo na
wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji.
Do wniosku załącza się diagnozę (…) potwierdzającą spełnienie przez obszar zdegradowany i
obszar rewitalizacji przesłanek ich wyznaczenia”.

Załącznik do Uchwały nr 194/3956/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
12 lipca 2016 r.
1
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Niniejszy

dokument

obejmuje

diagnozę

Gminy

Lubaczów,

która

służy

zidentyfikowaniu obszarów gminy w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych
zjawisk w sferze społecznej oraz co najmniej jednej z następujących sfer: gospodarczej,
środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. Analiza obejmuje cały obszar gminy
w podziale na ustalone jednostki referencyjne, a przeprowadzona została w oparciu
o obiektywne i weryfikowalne mierniki oraz metody badawcze dostosowane do lokalnych
uwarunkowań.
Diagnoza stanowi podstawę do podjęcia przez Radę Gminy uchwały w sprawie
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Lubaczów, dla
którego sporządzony zostanie Gminny Program Rewitalizacji.
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1. Charakterystyka Gminy Lubaczów
Gmina Lubaczów jest gminą wiejską położoną w południowo-wschodniej Polsce,
w północno-wschodniej części województwa podkarpackiego, w powiecie lubaczowskim.
Według danych Urzędu Gminy w Lubaczowie na koniec 2014 roku powierzchnia ogółem
gminy wynosiła 202,86 km2, natomiast zamieszkiwało ją 9 353 osoby.
Mapa 1 Położenie Gminy Lubaczów na tle kraju, województwa podkarpackiego i powiatu lubaczowskiego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej (codgik.gov.pl) z wykorzystaniem programu QGIS 2.18.0 – Las Palmas
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Gmina Lubaczów graniczy: od południa – z gminą Wielkie Oczy, od zachodu –
z Gminą Oleszyce oraz z Miastem Lubaczów, od północy – z gminami Cieszanów
i Horyniec-Zdrój, a od wschodu – z Ukrainą.
Zgodnie ze Statutem Gminy Lubaczów2 gmina podzielona jest na 23 jednostki
pomocnicze (sołectwa). Sołectwami gminy są: Antoniki, Bałaje, Basznia Dolna, Basznia
Górna, Barowa Góra, Budomierz, Dąbków, Dabrowa, Hurcze, Karolówka, Krowica
Hołodowska, Krowica Lasowa, Krowica Sama, Lisie Jamy, Młodów, Mokrzyca, Opaka,
Piastowo, Podlesie, Szczutków, Tymce, Wólka Krowicka, Załuże.
Największym powierzchniowo sołectwem jest Krowica Sama, która zajmuje 19,88 km2,
co stanowi 10,9% powierzchni gminy. Najmniejszą powierzchniowo jednostką jest sołectwo
Karolówka zajmujące 0,44 km2 – 0,2% terenu gminy. Pod względem liczby ludności w 2014
roku najmniejszym sołectwem był Budomierz – zamieszkiwało je 100 mieszkańców (1,1%
ogółu mieszkańców w gminie). Największa liczba ludności zamieszkiwała w 2014 roku
sołectwo Lisie Jamy – 1 138 osób, co stanowiło 12,2% ogółu mieszkańców gminy.
Podział Gminy Lubaczów na jednostki strukturalne na potrzeby przeprowadzenia
diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji przedstawia
mapa 2.
Należy jednak zaznaczyć, że do opracowania map poglądowych obrazujących podział
Gminy Lubaczów na jednostki strukturalne wykorzystano zbiory danych państwowego rejestru
granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, będących w zasobach
Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej3, w związku z czym
nazewnictwo oraz granice sołectw mogą się różnić (na mapie sołectwo Sieniawka obecnie
wchodzi w skład i analizowane jest jako sołectwo Podlesie). W celu lepszej interpretacji granic
obszaru zlokalizowanego obok Sołectwa Lisie Jamy naniesiona została granica Miasta
Lubaczów w mapie 2.

Uchwała Nr VII/79/2003 Rady Gminy Lubaczów z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Lubaczów.
3
Strona
internetowa
Centralnego
Ośrodka
Dokumentacji
Geodezyjnej
i
Kartograficznej
codgik.gov.pl/index.php/darmowe-dane/prg.html, inf. z dnia 13.06.2016.
2
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Mapa 2 Podział Gminy Lubaczów na jednostki strukturalne

Źródło: Opracowanie własne
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Podstawowe dane dotyczące powierzchni i liczby ludności poszczególnych sołectw
Gminy Lubaczów na koniec 2014 roku zestawione zostały w tabeli 1.
Tabela 1 Zestawienie podstawowych danych dotyczących jednostek strukturalnych Gminy
Lubaczów (stan na koniec 2014 roku)
Lp.

Jednostka
strukturalna

Udział
Powierzchnia w powierzchni
(km2)
ogólnej gminy
(%)

Liczba
ludności
(osoba)

Udział w liczbie
mieszkańców
gminy ogółem
(%)

Jednostki strukturalne gminy
1.

Antoniki

3,32

1,6

216

2,3

2.

Bałaje

1,81

0,9

133

1,4

3.

Basznia Dolna

11,42

5,6

916

9,8

4.

Basznia Górna

9,87

4,9

428

4,6

5.

Borowa Góra

13,31

6,6

208

2,2

6.

Budomierz

9,40

4,6

100

1,1

7.

Dąbków

2,24

1,1

335

3,6

8.

Dąbrowa

3,28

1,6

334

3,6

9.

Hurcze

1,28

0,6

143

1,5

10.

Karolówka

0,44

0,2

181

1,9

11.

Krowica Hołodowska

15,2

7,5

493

5,3

12.

Krowica Lasowa

5,57

2,7

217

2,3

13.

Krowica Sama

19,88

9,8

727

7,8

14.

Lisie Jamy

9,4

4,6

1 138

12,2

15.

Młodów

11,31

5,6

927

9,9

16.

Mokrzyca

1,64

0,8

136

1,5

17.

Opaka

18,54

9,1

557

6,0

18.

Piastowo

2,15

1,1

189

2,0

19.

Podlesie

25,4

12,5

143

1,5

20.

Szczutków

13,12

6,5

375

4,0

21.

Tymce

10,25

5,1

287

3,1

22.

Wólka Krowicka

4,85

2,4

391

4,2

23.

Załuże

9,17

4,5

779

8,3

202,86

100,0

9 353

100,0

RAZEM

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Urzędu Gminy Lubaczów
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2. Metodologia wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
Metodologia wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji opiera się
na Wytycznych, ustawie o rewitalizacji i Instrukcji przygotowywania programów rewitalizacji
w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014–2020.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 ww. ustawy rewitalizacja to „kompleksowy proces
wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych”, dlatego przy wyznaczaniu
zasięgu obszaru zdegradowanego wzięto pod uwagę zestaw kryteriów zawarty w art. 9 ust. 1
ustawy i w ww. Wytycznych, który wskazuje na istnienie stanu kryzysowego na danym terenie.
Stan kryzysowy zdefiniowany został jako „stan spowodowany koncentracją
negatywnych zjawisk społecznych (w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości,
niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu
uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym), współwystępujących z negatywnymi
zjawiskami w co najmniej jednej z następujących sfer:
1) gospodarczej – w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji
lokalnych przedsiębiorstw;
2) środowiskowej – w szczególności w zakresie przekroczenia standardów, jakości
środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi
bądź stanu środowiska;
3) przestrzenno-funkcjonalnej – w szczególności 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;
4) technicznej – w szczególności 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.
Skalę negatywnych zjawisk odzwierciedlają mierniki rozwoju opisujące powyższe
sfery, które wskazują na niski poziom rozwoju lub dokumentują silną dynamikę spadku
poziomu rozwoju, w odniesieniu do wartości dla całej gminy”4.
4

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020, Minister Rozwoju,
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W związku z powyższym, w celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego Gmina
Lubaczów podzielona została na jednostki strukturalne (referencyjne), w sposób
odpowiadający istniejącym powiązaniom funkcjonalnym. W procesie diagnostycznym
na terenie gminy przyjęto podział na 23 sołectwa. Analiza danych ilościowych
w ustalonych jednostkach strukturalnych pozwoliła na stosunkowo łatwe zidentyfikowanie
lokalizacji problemów i wyznaczenie granic obszaru zdegradowanego.
Zgodnie z ww. wytycznymi w przeprowadzonej diagnozie na potrzeby wyznaczenia
obszaru zdegradowanego dokonano analizy porównawczej jednostek referencyjnych, opartej
na zestawie wskaźników cząstkowych oraz syntetycznych wskaźników degradacji we
wszystkich sferach pozwalających na obiektywne określenie stopnia zróżnicowania zjawisk
kryzysowych i potencjałów lokalnych na terenie gminy. Syntetyczne wskaźniki koncentracji
zjawisk kryzysowych w poszczególnych sferach przedstawione zostały na mapach
poglądowych Gminy Lubaczów z podziałem na jednostki strukturalne. Jako główne kryteria
delimitacji obszaru zdegradowanego przyjęto wskaźniki przedstawione w tabeli 2.

02.08.2016, s. 6–7.
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Tabela 2 Wskaźniki obrazujące sytuację na terenie Gminy Lubaczów w sferach: społecznej, gospodarczej,
przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej
Cechy
Jedn.
Źródło
Sfera
szczegółowe
Lp.
Nazwa wskaźnika
miary
danych
sfery
Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym
1.
%
w % ludności ogółem

Demografia

2.

Udział ludności w wieku produkcyjnym
w % ludności ogółem

%

3.

Udział ludności w wieku poprodukcyjnym
w % ludności ogółem

%

4.

Liczba ludności w wieku poprodukcyjnym
w stosunku do ludności w wieku produkcyjnym

%

5.

Przyrost naturalny w przeliczeniu na 100 osób
wg faktycznego miejsca zamieszkania

-

6.

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

-

7.

Mediana wieku

8.

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w ludności
w wieku produkcyjnym wg miejsca zamieszkania

%

9.

Liczba długotrwale bezrobotnych w %
bezrobotnych ogółem

%

SPOŁECZNA

Rynek pracy

10.

11.

12.

13.
Pomoc społeczna
14.

15.

16.

17.

Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy
społecznej w przeliczeniu na 100 osób wg miejsca
zamieszkania
Korzystający ze świadczeń pomocy społecznej
z tytułu ubóstwa w przeliczeniu na 100 osób wg
miejsca zamieszkania
Korzystający ze świadczeń pomocy społecznej
z tytułu bezrobocia w przeliczeniu na 100 osób wg
miejsca zamieszkania
Korzystający ze świadczeń pomocy społecznej
z tytułu niepełnosprawności w przeliczeniu na 100
osób wg miejsca zamieszkania
Korzystający ze świadczeń pomocy społecznej
z tytułu długotrwałej lub ciężkiej choroby
w przeliczeniu na 100 osób wg miejsca
zamieszkania
Korzystający ze świadczeń pomocy społecznej
z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego w przeliczeniu na 100 osób wg miejsca
zamieszkania
Korzystający ze świadczeń pomocy społecznej
z tytułu przemocy w rodzinie w przeliczeniu na
100 osób wg miejsca zamieszkania
Korzystający ze świadczeń pomocy społecznej
z tytułu alkoholizmu w przeliczeniu na 100 osób
wg miejsca zamieszkania

Urząd
Gminy
Lubaczów

lata
Powiatowy
Urząd Pracy
w
Lubaczowie

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w
Lubaczowie

szt.

szt.

szt.
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18.

Edukacja

Bezpieczeństwo
publiczne

Wyniki sprawdzianu 6-klasisty (dane dla gminy
z 2015 roku)

%

20.

Wyniki egzaminów gimnazjalnych (dane dla
gminy z 2015 roku)

%

21.

Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych
wychowaniem przedszkolnym (dane dla gminy)

%

22.

24.
Integracja
społeczna
25.

26.

GOSPODARCZA

27.

28.
Podmioty
gospodarcze
29.

30.

31.
PRZEST
RZENN
OFUNKC
JONAL
NA

szt.

19.

23.

Wyposażenie
w infrastrukturę
społeczną

Liczba wypełnionych formularzy "Niebieska
Karta" na 10 tys. mieszkańców

32.

Liczba stwierdzonych przestępstw ogółem
w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego
miejsca zamieszkania
Wskaźnik wykrywalności przestępstw
stwierdzonych przez Policję
Liczba organizacji pozarządowych na 100 osób wg
faktycznego miejsca zamieszkania
Frekwencja w wyborach do organów stanowiących
jednostek samorządu terytorialnego: rady gminy,
na terenie województwa podkarpackiego
Liczba zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych w rejestrze REGON
w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego
miejsca zamieszkania – OGÓŁEM
Liczba zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu
na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania
– OBSZAR WIEJSKI
Liczba zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu
na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania
– OBSZAR MIEJSKI
Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu
na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania
– OGÓŁEM
Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu
na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania
– OBSZAR WIEJSKI
Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu
na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania
– OBSZAR MIEJSKI
Powierzchnia terenów zagospodarowanych pod
działalność sportową, rekreacyjną, kulturową
i turystyczną przypadająca na 100 mieszkańców

szt.
%
szt.

Okręgowa
Komisja
Egzaminacyjna w
Krakowie
Okręgowa
Komisja
Egzaminacyjna w
Krakowie
Główny
Urząd
Statystyczny
(BDL)
Komenda
Powiatowa
Policji
w
Lubaczowie
Państwowa
Komisja
Wyborcza

%

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

ha
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33.

Udział budynków mieszkalnych mających
bezpośredni dostęp do dróg asfaltowych w liczbie
budynków ogółem

34.

Udział długości dróg nieutwardzonych w ogólnej
długości dróg (dane dla gminy)

Poziom obsługi
komunikacyjnej

ŚRODOWISKOWA

TECHNICZNA

35.
Mieszkalnictwo
36.

Budynki mieszkalne nowe oddane do użytkowania
w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców
Udział budynków mieszkalnych zamieszkałych,
wybudowanych przed rokiem 1989 w relacji do
ogólnej liczby budynków mieszkalnych
zamieszkałych

%

szt.

%

Zabytki

37.

Udział zabytków nieruchomych wpisanych do
rejestru zabytków będących w stanie degradacji
technicznej w liczbie tych zabytków ogółem

%

Zieleń urządzona

38.

Udział terenów zieleni urządzonej w ogólnej
powierzchni terenu

%

Odpady
niebezpieczne

39.

Udział azbestu pozostałego do unieszkodliwienia
w zinwentaryzowanym azbeście ogółem (dane dla
gminy)

%

Formy ochrony
przyrody

40.

Położenie na obszarach objętych formami ochrony
przyrody (dotyczy wyłącznie form: obszar Natura
2000, rezerwat przyrody, park krajobrazowy, Park
Narodowy)

TAK/
NIE

Tereny
zalewowe

41.

Położenie na terenach zagrożonych wystąpieniem
powodzi

TAK/
NIE

42.

Odsetek ludności korzystającej z sieci gazowej

%

43.

Odsetek ludności korzystającej z sieci
wodociągowej

%

44.

Odsetek ludności korzystającej z sieci
kanalizacyjnej

%

Ochrona
środowiska

Urząd
Gminy
Lubaczów

Regionalna
Dyrekcja
Ochrony
Środowiska
Krajowy
Zarząd
Gospodarki
Wodnej

Urząd
Gminy
Lubaczów

Źródło: Opracowanie własne

Proces diagnostyczny został przeprowadzony we współpracy pracowników Urzędu
Gminy Lubaczów i jednostek organizacyjnych gminy wraz z zespołem zewnętrznych
ekspertów. W procesie delimitacji obszaru zdegradowanego wykorzystano różnorodne źródła
informacji, dzięki czemu zastosowane podejście ma charakter kompleksowy i łączy
wykorzystanie metod ilościowych z jakościowymi. Dla przyjętych jednostek referencyjnych
pozyskano dane statystyczne gromadzone w zasobach Urzędu Gminy Lubaczów, Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaczowie oraz instytucji zewnętrznych, m.in.: Powiatowego
Urzędu

Pracy

w

Lubaczowie,

Komendy

Powiatowej

Policji

w

Lubaczowie,

a także ogólnodostępne dane z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego
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i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Część pozyskanych danych została
wykorzystana do porównawczej analizy ilościowej wskaźników ze średnią wartością dla całej
gminy, a część posłużyła do dokonania analizy jakościowej charakteryzującej ważne dla
rewitalizacji deficyty i problemy obszarów oraz lokalne potencjały.
Delimitacja obszaru rewitalizacji dokonana została przy uwzględnieniu zapisów
art. 10 ustawy o rewitalizacji, który stanowi, że jest to „obszar obejmujący całość lub część
obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk,
o których mowa w art. 9 ust. 1, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego
gmina zamierza prowadzić rewitalizację”.
Zgodnie z powyższym wyznaczenie granic obszaru rewitalizacji nastąpiło w oparciu
o dwie przesłanki. Pierwszą z nich było stwierdzenie, że na wybranym obszarze uznanym
wcześniej jako zdegradowany istnieje szczególna koncentracja negatywnych zjawisk.
Drugą z przesłanek było uznanie, że wybrany obszar ma istotne znaczenie dla rozwoju gminy.
Takie uzasadnienie obejmuje przedstawienie możliwych do wykorzystania w procesie
rewitalizacji lokalnych potencjałów, a także nawiązanie do gminnych dokumentów
strategicznych i planistycznych, w których wybrany obszar będzie ujęty jako ośrodek
koncentracji aktywności społeczno-gospodarczej w gminie.
Metodologia wyznaczenia obszaru zdegradowanego, a następnie obszaru rewitalizacji
w Gminie Lubaczów przedstawiona została na schemacie 1.
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Schemat 1 Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy
Lubaczów

Źródło: Opracowanie własne
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3. Delimitacja obszaru zdegradowanego – analiza wskaźników
3.1. Sfera społeczna
Sfera społeczna jest najważniejszym elementem procesu diagnostycznego na potrzeby
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, ponieważ celem planowanych
działań jest poprawa warunków i jakości życia społeczności lokalnej. Zgodnie z art. 9 ust. 1
ustawy o rewitalizacji, o stanie kryzysowym na danym obszarze gminy świadczy „koncentracja
negatywnych zjawisk społecznych w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości,
niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu
uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym”.
W związku z tym wykonana została porównawcza analiza ilościowa danych
statystycznych w zakresie: trendów demograficznych, sytuacji na rynku pracy/bezrobocia,
opieki społecznej, skali problemów społecznych, poziomu edukacji i wychowania
przedszkolnego, stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, udziału w życiu publicznym
oraz aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców.
Przyjęto metodę naturalnego podziału (tzw. „Jenks”), która opiera się o algorytmy
takiego rozmieszczenia wartości zbioru danych w klasach, aby w każdej z klas
zminimalizować średnią dewiację zbioru w grupie, maksymalizując w stosunku do innych
grup. Innymi słowy, metoda ta dąży do zredukowania wariancji wewnątrz klasy, na rzecz
maksymalizowania wariancji pomiędzy klasami. Zjawiska kryzysowe w sferze społecznej
zostały przedstawione w poszczególnych grupach: bardzo wysokie natężenie problemów
(11–13), wysokie natężenie problemów (8–10), średnie natężenie problemów (4–7), niskie
natężenie problemów (2–3).
Z uwagi na brak możliwości pozyskania części danych zagregowanych dla
poszczególnych sołectw, niektóre wskaźniki charakteryzujące sferę społeczną podane zostały
wyłącznie jako średnia dla całej gminy. W związku z tym wartości tych wskaźników zostały
porównane do średniej dla powiatu lubaczowskiego, województwa podkarpackiego i Polski.
Ponadto zaistniała konieczność wyłączenia tych wskaźników z analizy.
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Po przeanalizowaniu zgromadzonych danych, które przedstawione są w Załączniku 1.
Matryca ze wskaźnikami przedstawiającymi stan kryzysowy na terenie poszczególnych
jednostek referencyjnych w Gminie Lubaczów można stwierdzić, że największe natężenie
problemów

zidentyfikowanych

w

sferze

społecznej

występuje

w

sołectwach:

Budomierz (13), Krowica Sama(13), Basznia Górna (12), Bałaje (11), Mokrzyca (11), Tymce
(11).
Poglądową koncentrację negatywnych zjawisk społecznych w poszczególnych
jednostkach referencyjnych przedstawiono na mapie 3.
Mapa 3 Koncentracja negatywnych zjawisk w sferze społecznej w poszczególnych jednostkach
referencyjnych na terenie Gminy Lubaczów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Lubaczów,
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaczowie, Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie
i Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie

Na wykresie 1 przedstawiono udział procentowy dzieci w wieku 3–5 lat objętych
wychowaniem przedszkolnym. W 2014 roku odsetek ten w Gminie Lubaczów wyniósł 64,3%
i był to wynik lepszy niż w latach wcześniejszych.
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Wykres 1 Udział % dzieci w wieku 3–5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym w Gminie Lubaczów
w latach 2010–2014
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%

59,1%
36,5%

41,6%

44,9%

2011

2012

64,3%

10,0%
0,0%
2010

2013

2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

O poziomie nauczania i jakości szkolnictwa świadczą wyniki sprawdzianu w klasie 6
szkoły podstawowej oraz wyniki z egzaminów gimnazjalnych, będące zakończeniem
poszczególnych poziomów nauki. Wykres 2 prezentuje średnie wyniki uzyskane przez uczniów
Gminy Lubaczów ze sprawdzianu po 6 klasie szkoły podstawowej, które w 2014 roku wypadły
gorzej niż w 2010 i 2011 roku, natomiast lepiej niż w pozostałych latach.
Wykres 2 Średnie wyniki (%) uzyskane ze sprawdzianu w 6 klasie szkoły podstawowej w Gminie
Lubaczów w latach 2010–2014
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%

65,1%

63,4%

58,2%

60,3%

2013

2014

49,7%
20,0%
10,0%
0,0%
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie
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Wykres 3 obrazuje z kolei średnie wyniki z egzaminów gimnazjalnych – uczniowie
szkół znajdujących się na terenie Gminy Lubaczów w 2014 roku uzyskali wyniki lepsze niż w
roku wcześniejszym, jednak nie tak dobre jak w roku 2010 i 2012.
Wykres 3 Średnie wyniki (%) uzyskane z egzaminów gimnazjalnych w Gminie Lubaczów w latach
2010–2014
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60,0%
50,0%
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie
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3.2. Sfera gospodarcza
Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o rewitalizacji, obszar gminy może znajdować
się w stanie kryzysowym z uwagi na koncentrację negatywnych zjawisk w sferze gospodarczej,
w szczególności takich jak: „niski stopień przedsiębiorczości czy słaba kondycja lokalnych
przedsiębiorstw”.
Sytuację w zakresie przedsiębiorczości mieszkańców na terenie Gminy Lubaczów
zobrazowano przy pomocy wskaźników „liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych
w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania –
OGÓŁEM”, „liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON
w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania – OBSZAR WIEJSKI”,
„liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na
100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania – OBSZAR MIEJSKI”, „liczba nowo
zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób
wg faktycznego miejsca zamieszkania – OGÓŁEM”, „liczba nowo zarejestrowanych
podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego
miejsca zamieszkania – OBSZAR WIEJSKI” oraz „liczba nowo zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca
zamieszkania – OBSZAR MIEJSKI”. Z danych przedstawionych w Załączniku 1. Matryca ze
wskaźnikami przedstawiającymi stan kryzysowy na terenie poszczególnych jednostek
referencyjnych w Gminie Lubaczów wynika, że obszarami charakteryzującymi się największym
natężeniem problemów w tej sferze są tereny obejmujące sołectwa: Krowica Hołodowska,
Krowica Sama, Młodów, Opaka, Szczutków oraz Załuże.
Koncentrację stanu kryzysowego w sferze gospodarczej w podziale na poszczególne
jednostki referencyjne Gminy Lubaczów przedstawia mapa 4.
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Mapa 4 Koncentracja negatywnych zjawisk w sferze gospodarczej w poszczególnych jednostkach referencyjnych na terenie Gminy Lubaczów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Lubaczów
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3.3. Sfera przestrzenno-funkcjonalna
Według zapisów art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy o rewitalizacji, obszar gminy znajduje się
w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk przestrzenno-funkcjonalnych, a w szczególności „niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę
techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku dostępu do podstawowych usług
lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się
funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej jakości
terenów publicznych”.
W związku z powyższym dokonano diagnozy ww. problemów za pomocą porównania
wartości wybranych wskaźników charakteryzujących sferę przestrzenno-funkcjonalną ze
średnią wartością dla całej Gminy Lubaczów. Do analizy przyjęto następujące wskaźniki:
„powierzchnia terenów zagospodarowanych pod działalność sportową, rekreacyjną, kulturową
i turystyczną przypadająca na 100 mieszkańców” oraz „udział budynków mieszkalnych
mających bezpośredni dostęp do dróg asfaltowych w liczbie budynków ogółem”.
Na podstawie zebranych danych, w podziale na przyjęte jednostki referencyjne Gminy
Lubaczów, zawartych w Załączniku 1. Matryca ze wskaźnikami przedstawiającymi stan
kryzysowy na terenie poszczególnych jednostek referencyjnych w Gminie Lubaczów można
stwierdzić, że najwięcej problemów w tej sferze występuje w sołectwach: Bałaje, Borowa Góra,
Dąbrowa, Hurcze, Lisie Jamy, Szczutków.
Rozkład koncentracji stanu kryzysowego w sferze przestrzenno-funkcjonalnej
w podziale na poszczególne jednostki referencyjne Gminy Lubaczów przedstawia mapa 5.
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Mapa 5 Koncentracja negatywnych zjawisk w sferze przestrzenno-funkcjonalnej w poszczególnych jednostkach referencyjnych na terenie Gminy Lubaczów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Lubaczów
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3.4. Sfera techniczna
Infrastruktura techniczna gminy oraz zasoby i warunki mieszkaniowe determinują
w znacznym stopniu jakość życia mieszkającej na danym terenie ludności. Wyposażenie
w infrastrukturę techniczną w sensie jej struktury, lokalizacji, jakości i dostępności ma znaczny
wpływ na rozwój jednostki samorządu oraz stanowi jeden z podstawowych czynników
kształtujących jej atrakcyjność i konkurencyjność. Przesądza również o kosztach
inwestycyjnych rewitalizacji danego obszaru. Im wyższy jest stopień rozwoju infrastruktury
technicznej, tym lepsze są warunki do przeprowadzenia zaplanowanych w jej zakresie zadań.
Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 4 o stanie kryzysowym na obszarze gminy świadczą również
wskaźniki charakteryzujące sferę techniczną, a są to w szczególności „degradacja stanu
technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz
niefunkcjonowanie

rozwiązań

technicznych

umożliwiających

efektywne

korzystanie

z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony
środowiska”.
Do zdiagnozowania występujących problemów w ww. sferze wybrano następujące
wskaźniki: „budynki mieszkalne nowe oddane do użytkowania w przeliczeniu na 10 tys.
mieszkańców”, „udział budynków mieszkalnych zamieszkałych, wybudowanych przed rokiem
1989 w relacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych zamieszkałych” oraz „udział
zabytków

nieruchomych

wpisanych

do

rejestru

zabytków

będących

w stanie degradacji technicznej w liczbie tych zabytków ogółem”, których wartości
w poszczególnych jednostkach referencyjnych porównano do średniej dla całej gminy.
Biorąc pod uwagę dane zawarte w Załączniku 1. Matryca ze wskaźnikami
przedstawiającymi stan kryzysowy na terenie poszczególnych jednostek referencyjnych
w

Gminie

Lubaczów

należy

wskazać,

że

największa

koncentracja

problemów

w sferze technicznej występuje na terenie sołectw: Krowica Sama, Opaka, Podlesie,
Szczutków, Załuże.
Rozmieszczenie natężenia problemów w sferze technicznej w podziale na poszczególne
jednostki referencyjne Gminy Lubaczów przedstawiono na mapie 6.
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Mapa 6 Koncentracja negatywnych zjawisk w sferze technicznej w poszczególnych jednostkach referencyjnych na terenie Gminy Lubaczów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Lubaczów
26

3.5. Sfera środowiskowa

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 3 obszar gminy znajduje się w stanie kryzysowym
z powodu koncentracji negatywnych zjawisk środowiskowych, a w szczególności
„przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie
dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska”.
Sytuację w zakresie stanu środowiska zdiagnozowano na podstawie wskaźników
„udział terenów zieleni urządzonej w ogólnej powierzchni terenu”, „położenie na obszarach
objętych formami ochrony przyrody”, „odsetek ludności korzystającej z sieci gazowej”,
„odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej”, „odsetek ludności korzystającej
z sieci wodociągowej”, „położenie na terenach zagrożonych wystąpieniem powodzi”. Wartości
dla poszczególnych jednostek referencyjnych zostały przedstawione na mapie 7.
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Mapa 7 Koncentracja negatywnych zjawisk w sferze środowiskowej w poszczególnych jednostkach referencyjnych na terenie Gminy Lubaczów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Lubaczów
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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
podkarpackim5. Z uwagi na ochronę zdrowia, dotyczyła ona wieloetapowej klasyfikacji dla
następujących parametrów: pył zawieszony PM10 (rok), pył zawieszony PM10 (24-godziny),
benzo(a)piren w pyle PM10 (rok), pył zawieszony PM2,5 (rok) oraz ozon (maks. 8-godzin).
Na terenie gminy wiejskiej Lubaczów w 2015 roku nie odnotowano przekroczenia
dopuszczalnej wartości stężenia dla pyłu zawieszonego PM10 oraz PM2,5 (mapy 8 i 9).
Mapa 8 Rozkład stężenia rocznego pyłu zawieszonego PM10 na terenie województwa podkarpackiego
w 2015 roku

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim w 2015 r., Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Rzeszów 2016, s. 55

Strona internetowa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie, www.wios.rzeszow.pl,
inf. z dnia 02.01.2017.
5

29

Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Lubaczów

Mapa 9 Rozkład stężeń pyłu zawieszonego PM2,5 – stężenia roczne na terenie województwa
podkarpackiego w 2015 roku

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim w 2015 r., Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Rzeszów 2016, s. 69

W północno-wschodniej części gminy w 2015 roku liczba dni, w których stężenie ozonu
było większe niż 120 µg/m3, przekroczyła 26 dni. W związku z tym niedotrzymany został
poziom docelowy. Obszar przekroczeń dopuszczalnego poziomu obejmował swym zasięgiem
znaczną część województwa podkarpackiego, z wyjątkiem powiatu jarosławskiego,
przeworskiego, łańcuckiego, a także południowej i południowo-zachodniej części powiatu
lubaczowskiego oraz części powiatu leżajskiego i rzeszowskiego, gdzie liczba dni, w których
stężenie ozonu przekroczyło 120 μg/m3 zawierała się w przedziale 16–20 oraz 21–25 dni (mapa
10).
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Mapa 10 Klasyfikacja stref pod względem kryterium ochrony zdrowia dla ozonu – cel długoterminowy na
terenie województwa podkarpackiego w 2015 roku

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim w 2015 r., Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Rzeszów 2016, s. 104

Udokumentowany pomiarami obszar przekroczeń poziomu docelowego benzo(a)pirenu
obejmował

szczególnie

tereny

miast

powiatowych

i

ich

okolic,

jednak

w północno-zachodniej części Gminy Lubaczów, w sołectwach Lisie Jamy, Młodów, Piastowo,
Antoniki, Bałaje oraz Mokrzyca także zostały odnotowane przekroczenia poziomu docelowego
(mapa 11).
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Mapa 11 Rozkład stężenia rocznego benzo(a)pirenu w pyle PM10 na terenie województwa
podkarpackiego w 2015 roku

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim w 2015 r., Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Rzeszów 2016, s. 96

Biorąc pod uwagę zagrożenie powodziowe, teren Gminy Lubaczów usytuowany jest
korzystnie. Na obszarze gminy nie występują tereny zagrożone wystąpieniem powodzi
(mapa 12).
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Mapa 12 Obszar zagrożenia powodziowego na terenie Gminy Lubaczów

Źródło: Hydroportal Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, kzgw.gov.pl

Na terenie gminy wiejskiej Lubaczów zlokalizowane są dwa obszary siedliskowe
Natura 2000:
•

Łukawiec (kod PLH180024) – obszar utworzony w celu ochrony cennych gatunków
siedliskowych zwierząt i roślin, na mocy Decyzji Komisji z dnia 10 stycznia 2011 r.
w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego
wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny
region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9669) (2011/64/UE).
Obszar obejmuje tereny gmin: Wielkie Oczy, Laszki, Lubaczów (gmina wiejska).

•

Horyniec (kod PLH180017) – utworzony na mocy Decyzji Komisji z dnia 12 grudnia
2008 r. przyjmującej na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz
terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region
biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8039)(2009/93/WE). Obszar
obejmuje tereny gmin: Narol, Cieszanów, Horyniec-Zdrój, Lubaczów (gmina wiejska)6.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie, rzeszow.rdos.gov.pl oraz strona internetowa Natura
2000, natura2000.gdos.gov.pl, inf. z dnia 02.01.2017.
6
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3.6. Wyniki diagnozy w poszczególnych sferach
W związku z tym, że rewitalizacja ma wymiar terytorialny, ważne są te obszary gminy,
na których występuje koncentracja negatywnych zjawisk i lokalnych potencjałów. Efektem
przeprowadzonej diagnozy Gminy Lubaczów w sferach: społecznej, gospodarczej,
przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej, w podziale na przyjęte jednostki
referencyjne jest opracowana mapa poglądowa łącząca dane z różnych dziedzin.
W ten sposób została wykonana rzetelna analiza jednoznacznie wskazująca, na których
obszarach gminy nakładają się różnego rodzaju problemy.
Ważnym elementem diagnozy jest również określenie lokalnych potencjałów, które
można wykorzystać do przezwyciężenia stanu kryzysowego na danym obszarze. Bez takiego
podejścia nie ma szans na powodzenie procesu rewitalizacji oraz trwałą realną poprawę jakości
i

warunków

życia

społeczności

lokalnej.

Zidentyfikowane

potencjały

lokalne

w podziale na sołectwa Gminy Lubaczów zawarte zostały w tabeli 3.
Tabela 3 Potencjały lokalne w podziale na jednostki referencyjne na terenie Gminy Lubaczów
Lp.

Nazwa

Zidentyfikowane potencjały lokalne
Jednostki strukturalne Gminy Lubaczów

1.

Antoniki

2.

Bałaje

3.

Basznia Dolna

1. Dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna (sołectwo zwodociągowane
i skanalizowane, z dobrym dostępem do dróg publicznych).
2. Bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura sportowo-rekreacyjna (boisko
sportowe, siłownia zewnętrzna).
3. Miejsce integracji i aktywności mieszkańców (świetlica wiejska, plac zabaw).
4. Tereny atrakcyjne przyrodniczo (bliskość rzeki Smolinki oraz obszarów
zielonych).
1. Dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna (sołectwo skanalizowane,
zwodociągowane, sieć drogowa dobrze rozwinięta).
2. Bezpośrednie sąsiedztwo Miasta Lubaczów.
3. Miejsce integracji i aktywności mieszkańców (świetlica wiejska).
4. Zaplecze edukacyjne – Szkoła Podstawowa w Boreczku.
1. Dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna (sołectwo zwodociągowane,
skanalizowane, dobry stan dróg dojazdowych).
2. Dobre połączenie komunikacyjne (bezpośredni dostęp do drogi wojewódzkiej
nr 867).
3. Dobrze rozwinięta infrastruktura edukacyjna (Zespół Szkół Publicznych,
w którego skład wchodzą: szkoła podstawowa, gimnazjum, przedszkole).
4. Rozwinięte zaplecze sportowe (sala gimnastyczna, zespół boisk sportowych
„Orlik”).
5. Tereny atrakcyjne turystycznie (Kresowa Osada).
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4.

5.

Basznia Górna

Borowa Góra

6.

Budomierz

7.

Dąbków

8.

Dąbrowa

9.

Hurcze

10.

Karolówka

11.

Krowica
Hołodowska

12.

Krowica Lasowa

13.

Krowica Sama

14.

Lisie Jamy

6. Potencjał kulturowy (coroczny Festiwal Kultur i Kresowego Jadła, zabytki
wpisane do rejestru zabytków – pozostałości parku dworskiego z XVIII
wieku).
7. Aktywność społeczna (istnienie licznych stowarzyszeń: Stowarzyszenie
Rozwoju Lokalnego Baszni Dolnej, Stowarzyszenie „Być Kobietą”, OSP
w Baszni Dolnej).
1. Potencjał przyrodniczy – położenie pomiędzy wodami rzeki Smolinki i jej
dopływem.
2. Potencjał środowiskowy i inwestycyjny (pokłady siarki rodzimej).
3. Potencjał kulturowy (Ośrodek Promocji Produktów Regionalnych
i Tradycyjnych).
4. Aktywność społeczna (OSP w Baszni Górnej).
1. Dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna (drogi, kanalizacja, wodociąg,
gaz).
2. Rozwinięta infrastruktura społeczna (świetlica wiejska wraz z punktem
przystankowym przy trasie rowerowej).
3. Tereny atrakcyjne turystycznie (zbiornik wodny o pow. ok. 4 ha – możliwość
wykorzystania w celach rekreacyjnych, duża ilość terenów zielonych).
1. Potencjał inwestycyjny (teren w całości uzbrojony).
2. Potencjał kulturowy (przejście graniczne Budomierz–Hruszczew).
3. Położenie w obrębie dobrego dostępu komunikacyjnego (droga wojewódzka
nr 866).
4. Bliskość granicy państwa.
5. Dziedzictwo kulturowe (kapliczki przydrożne).
1. Dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna (wieś skanalizowana,
zwodociągowana, drogi publiczne w dobrym stanie).
2. Rozwinięta infrastruktura edukacji wczesnoszkolnej (żłobek, przedszkole).
3. Bezpośrednie sąsiedztwo Miasta Lubaczów.
4. Miejsce integracji i aktywności mieszkańców (świetlica wiejska).
1. Wysoka aktywność społeczna (Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie).
2. Rozwinięta infrastruktura sportowa (kompleks boisk).
3. Dobrze rozwinięta infrastruktura rekreacyjno-wypoczynkowa.
4. Potencjał turystyczny (altana, korzystne warunki środowiskowe).
1. Bliskość Miasta Lubaczów.
2. Dziedzictwo kulturowe – wykorzystywana, adaptowana na świetlicę wiejską
zabytkowa szkoła.
1. Biskość Miasta Lubaczów.
2. Dogodne połączenie komunikacyjne (położenie bezpośrednie przy drodze
wojewódzkiej nr 867 Oleczyce–Lubaczów–Horyniec-Zdrój).
1. Aktywność społeczna mieszkańców (OSP).
2. Istnienie gminnego targowiska.
3. Przebieg trasy rowerowej Green Velo.
Miejsce integracji i aktywności mieszkańców (remiza, świetlica).
Zaplecze edukacyjne (szkoła podstawowa).
Dobrze rozwinięta infrastruktura kulturowa (Dom Kultury).
Dziedzictwo kulturowe (zabytki wpisane do rejestru zabytków – park
podworski, tartak, cmentarze, cerkwisko, drewniany kościółek).
4. Przebieg trasy rowerowej Green Velo – miejsce obsługi rowerów (MOR).
1. Bezpośrednie sąsiedztwo Miasta Lubaczów.
2. Zaplecze edukacyjne (Zespół Szkolno-Przedszkolny).
1.
1.
2.
3.
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15.

Młodów

16.

Mokrzyca

17.

Opaka

18.

Piastowo

19.

Podlesie

20.

Szczutków

21.

Tymce

22.

Wólka Krowicka

23.

Załuże

3. Rozwinięta infrastruktura sportowa (sala gimnastyczna, zespół boisk
sportowych „Orlik”).
1. Bezpośrednie sąsiedztwo Miasta Lubaczów.
2. Walory krajobrazowe pozwalające na rozwój turystyki.
3. Rozwinięta infrastruktura edukacyjna (Zespół Szkół Publicznych).
4. Istniejący stadion sportowy.
1. Rozwinięta infrastruktura techniczna (sołectwo zwodociągowane,
skanalizowane, z dobrymi drogami dojazdowymi do wsi).
2. Bliskość Miasta Lubaczów.
3. Aktywność mieszkańców (Koło Gospodyń Wiejskich).
1. Dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna (sieć gazowa, wodociągowa,
kanalizacyjna, dobry stan dróg dojazdowych we wsi).
2. Miejsce integracji i aktywności mieszkańców – świetlica wiejska.
3. Infrastruktura sportowa (boisko sportowe).
1. Dogodna lokalizacja (położenie bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr
867 Oleszyce–Lubaczów–Horyniec-Zdrój).
2. Miejsce integracji i aktywności mieszkańców – świetlica wiejska.
1. Tereny bogate w surowce naturalne (siarka rodzima).
2. Bogate dziedzictwo kulturowe (obiekty wpisane do rejestru zabytków –
Pastorówka, cmentarz ewangelicki, kościół ewangelicki będący obecnie
kościołem rzymsko-katolickim).
1. Dziedzictwo kulturowe (obiekty wpisane do rejestru zabytków – drewniana
cerkiew wraz z wyposażeniem).
2. Element trasy rowerowej Green Velo (punkt przystankowy).
3. Miejsce integracji i aktywności mieszkańców – świetlica wiejska.
1. Miejsce integracji i aktywności mieszkańców (świetlica wiejska wraz
z zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjne).
1. Bliskość przejścia granicznego Budomierz–Hruszew.
2. Dobra dostępność komunikacyjna przy drodze relacji Dachnów – granica
państwa.
3. Miejsce integracji i aktywności mieszkańców (świetlica, boisko sportowe).
1. Dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna (sołectwo zwodociągowane,
skanalizowane, drogi stan dróg).
2. Infrastruktura edukacyjna (szkoła podstawowa).
3. Rozwinięta infrastruktura kulturowa (Dom Kultury).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Lubaczów

Kartograficzne

przestawienie

wyników

diagnozy

(metoda

kartogramu)

w poszczególnych sferach na terenie jednostek referencyjnych Gminy Lubaczów oraz
nakładanie się koncentracji zjawisk kryzysowych prezentuje mapa 13. Stanowi ona podstawę i
uzasadnienie do wyznaczania obszaru zdegradowanego, a następnie skoncentrowania działań
na określonym obszarze rewitalizacji w Gminie Lubaczów.
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Mapa 13 Koncentracja negatywnych zjawisk we wszystkich sferach w poszczególnych jednostkach
referencyjnych na terenie Gminy Lubaczów – wskaźnik syntetyczny

Źródło: Opracowanie własne
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4. Obszar zdegradowany na terenie Gminy Lubaczów
Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o rewitalizacji obszar zdegradowany charakteryzuje się
koncentracją negatywnych zjawisk społecznych oraz stanem kryzysowym w co najmniej jednej
ze sfer dotyczących zjawisk gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych
lub technicznych. Ponadto ust. 2 wskazuje, że „obszar zdegradowany może być podzielony na
podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic, pod warunkiem
stwierdzenia na każdym z podobszarów występowania koncentracji negatywnych zjawisk
społecznych oraz gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych lub
technicznych”.
Na podstawie przeprowadzonego audytu gminnego wyznaczono obszar zdegradowany,
na który składają się jednostki referencyjne charakteryzujące się problemami w sferze
społecznej, przy jednoczesnym występowaniu problemów przynajmniej w jednej innej sferze
oraz największą liczbą zidentyfikowanych negatywnych zjawisk, tj. ≥ 9. Zgodnie z
przedstawionymi założeniami obszar zdegradowany na terenie Gminy Lubaczów obejmuje
jednostki: Krowica Sama (20), Basznia Górna (18), Szczutków (18), Budomierz (17), Borowa
Góra (16), Podlesie (16), Załuże (16), Bałaje (15), Krowica Hołodowska (15), Mokrzyca (15),
Tymce (15), Antoniki (14), Dąbrowa (14), Krowica Lasowa (12), Basznia Dolna (11), Lisie
Jamy (11), Opaka (11), Piastowo (10), Wólka Krowicka (10), Dąbków (9), Młodów (9).
Wskazany obszar zajmuje 201,1 km2, co stanowi 99,2% powierzchni gminy i jest
zamieszkiwany przez 9 029 osób, tj. 96,54% ogółu mieszkańców gminy.
Granice obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Lubaczów, wyznaczonego na
podstawie niniejszej diagnozy, przedstawia mapa 14.
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Mapa 14 Granice wyznaczonego obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Lubaczów

Źródło: Opracowanie własne
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5. Obszar rewitalizacji na terenie Gminy Lubaczów
Zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o rewitalizacji obszar rewitalizacji to „obszar
obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją
negatywnych zjawisk, o których mowa w art. 9 ust. 1, na którym z uwagi na istotne znaczenie
dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację (…). Obszar rewitalizacji nie
może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby
mieszkańców gminy. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym
podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic”.
W związku z art. 10 ww. ustawy wyznaczony został obszar, na którym występuje
wysokie natężenie negatywnych zjawisk w sferze społecznej oraz przestrzenno-funkcjonalnej,
technicznej i środowiskowej, a jednocześnie mający istotne znaczenie dla rozwoju gminy
i planowane jest na nim przeprowadzenie działań rewitalizacyjnych.
W wyniku przeprowadzonej diagnozy w podziale na jednostki referencyjne gminy
i delimitacji obszaru zdegradowanego, wyznaczono obszar rewitalizacji obejmujący sołectwa:
Basznia Dolna, Basznia Górna, Młodów oraz Tymce.
Wyznaczony obszar rewitalizacji zajmuje powierzchnię 15,6 km2 (7,69% powierzchni
ogółem gminy) i jest zamieszkały przez 2 558 mieszkańców (27,35% ludności ogółem gminy).
Obszar

nie

przekracza

limitów

określonych

w

art.

10

ust.

2

ustawy

o rewitalizacji.
Lokalizację obszaru rewitalizacji na tle obszaru zdegradowanego przedstawia mapa 15,
natomiast szczegółowy przebieg granic obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Lubaczów
zaznaczony został na mapie 16.
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Mapa 15 Lokalizacja obszaru rewitalizacji na tle obszaru zdegradowanego w Gminie Lubaczów

Źródło: Opracowanie własne
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Mapa 16 Granice wyznaczonego obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Lubaczów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Google Satellite
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Wyznaczony obszar rewitalizacji charakteryzuje się wysokim natężeniem negatywnych
zjawisk w sferze społecznej oraz technicznej. Potwierdza to analiza ilościowa (wskaźnikowa)
zamieszczona w tabeli 4 i na mapach 17–24 oraz analiza jakościowa (opisowa) zawarta w
tabeli 6.
Tabela 4 Analiza ilościowa wybranych wskaźników dla obszaru rewitalizacji Gminy Lubaczów
(dane za 2014 rok)
Średnia
L.
Basznia
Basznia
Nazwa wskaźnika
Jedn.
Młodów
Tymce
dla
p.
Dolna
Górna
gminy
Sfera społeczna
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

Udział ludności w wieku
przedprodukcyjnym
w % ludności ogółem
Udział ludności w wieku
poprodukcyjnym
w % ludności ogółem
Liczba ludności w wieku
poprodukcyjnym w stosunku
do ludności w wieku
produkcyjnym wg
faktycznego miejsca
zamieszkania
Przyrost naturalny
w przeliczeniu na 100 osób
wg faktycznego miejsca
zamieszkania
Saldo migracji na pobyt stały
w przeliczeniu na 100 osób
wg faktycznego miejsca
zamieszkania
Mediana wieku
Udział bezrobotnych
zarejestrowanych w liczbie
ludności w wieku
produkcyjnym wg miejsca
zamieszkania
Korzystający ze świadczeń
pomocy społecznej z tytułu
długotrwałej lub ciężkiej
choroby w przeliczeniu na
100 osób wg miejsca
zamieszkania
Liczba organizacji
pozarządowych na 100 osób
wg faktycznego miejsca
zamieszkania
Frekwencja w wyborach do
organów jednostek
samorządu terytorialnego w
roku 2014
(I tura)

%

17,90

21,96

20,50

17,07

19,70

%

13,86

16,82

13,81

17,42

15,90

%

21,06

28,80

21,44

27,93

24,70

-

-0,44

0,23

-0,54

0,35

0,00

-

-1,09

1,87

0,00

0,35

-0,03

lat

35,00

36,00

37,00

38,00

35,26

%

14,43

10,80

13,57

15,64

12,30

szt.

0,66

3,04

2,16

1,05

1,60

szt.

0,76

0,47

0,54

0,35

0,53

%

22,92

52,19

56,71

22,92

60,15
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Sfera gospodarcza
Liczba zarejestrowanych
podmiotów gospodarczych
w rejestrze REGON
11.
w przeliczeniu na 100 osób
wg faktycznego miejsca
zamieszkania – OGÓŁEM
Liczba nowo
zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych w rejestrze
12. REGON w przeliczeniu na
100 osób wg faktycznego
miejsca zamieszkania –
OGÓŁEM

szt.

1,97

14,49

1,51

20,56

7,02

szt.

0,76

0,47

0,32

0,70

0,53

100,00

85,00

80,05

Sfera przestrzenno-funkcjonalna
Udział budynków
mieszkalnych mających
13. bezpośredni dostęp do dróg
asfaltowych w liczbie
budynków ogółem

%

90,63

54,87

Sfera techniczna
Budynki mieszkalne nowe
oddane do użytkowania
14.
w przeliczeniu na 10 tys.
mieszkańców
Liczba budynków
mieszkalnych zamieszkałych,
wybudowanych przed rokiem
15.
1989 w relacji do ogólnej
liczby budynków
mieszkalnych zamieszkałych

szt.

32,75

0,00

64,72

0,00

28,45

%

71,43

77,88

56,89

78,75

69,87

Sfera środowiskowa
Odsetek ludności
korzystającej z sieci gazowej
Odsetek ludności
17. korzystającej z sieci
kanalizacyjnej
16.

%

61,14

4,67

46,17

18,12

33,19

%

100,00

0,00

100,00

0,00

64,59

Źródło: Opracowanie własne
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Mapa 17 Rozkład wartości wskaźnika „udział ludności w wieku poprodukcyjnym w % ludności ogółem” w poszczególnych jednostkach referencyjnych na terenie
Gminy Lubaczów

Źródło: Opracowanie własne
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Mapa 18 Rozkład wartości wskaźnika „mediana wieku” w poszczególnych jednostkach referencyjnych na terenie Gminy Lubaczów

Źródło: Opracowanie własne
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Mapa 19 Rozkład wartości wskaźnika „udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności
w wieku produkcyjnym wg miejsca zamieszkania” w poszczególnych jednostkach referencyjnych na terenie Gminy Lubaczów

Źródło: Opracowanie własne
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Mapa 20 Rozkład wartości wskaźnika „frekwencja w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego w roku 2014
(I tura)” w poszczególnych jednostkach referencyjnych na terenie Gminy Lubaczów

Źródło: Opracowanie własne
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Mapa 21Rozkład wartości wskaźnika „liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca
zamieszkania – OGÓŁEM” w poszczególnych jednostkach referencyjnych na terenie Gminy Lubaczów

Źródło: Opracowanie własne
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Mapa 22 Rozkład wartości wskaźnika „udział budynków mieszkalnych zamieszkałych, wybudowanych przed rokiem 1989 w relacji do ogólnej liczby budynków
mieszkalnych zamieszkałych” w poszczególnych jednostkach referencyjnych na terenie Gminy Lubaczów

Źródło: Opracowanie własne
50

Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Lubaczów

Mapa 23 Rozkład wartości wskaźnika „odsetek ludności korzystającej z sieci gazowej” w poszczególnych jednostkach referencyjnych
na terenie Gminy Lubaczów

Źródło: Opracowanie własne
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Mapa 24 Rozkład wartości wskaźnika „odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej” w poszczególnych jednostkach referencyjnych
na terenie Gminy Lubaczów

Źródło: Opracowanie własne
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Zgodnie z Instrukcją przygotowywania 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”.
Wskaźniki, dla których wartości dla obszaru rewitalizacji są mniej korzystne niż
wartości referencyjne dla województwa podkarpackiego zamieszczono w tabeli 5.
Tabela 5 Wskaźniki, których wartości dla obszaru rewitalizacji są mniej korzystne niż dla województwa
podkarpackiego
Wartość średnia
Wartość średnia dla
Nazwa wskaźnika
dla obszaru
województwa
Lp.
rewitalizacji
podkarpackiego

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Kategoria: demografia
Przyrost naturalny w przeliczeniu na 100 osób wg
-0,3
faktycznego miejsca zamieszkania
Kategoria: rynek pracy
Udział bezrobotnych zarejestrowanych
w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wg
13,7
miejsca zamieszkania
Kategoria: pomoc społeczna
Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy
społecznej w przeliczeniu na 100 osób wg
9,7
miejsca zamieszkania
Kategoria: podmioty gospodarcze
Liczba zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych w rejestrze REGON
5,98
w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego
miejsca zamieszkania – OGÓŁEM
Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych w rejestrze REGON
0,5
w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego
miejsca zamieszkania – OGÓŁEM
Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych w rejestrze REGON
0,5
w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego
miejsca zamieszkania – OBSZAR WIEJSKI
Kategoria: integracja społeczna
Frekwencja w wyborach do organów
stanowiących jednostek samorządu
39,00
terytorialnego: rady gminy na terenie
województwa podkarpackiego.
Kategoria: ochrona środowiska
Odsetek ludności korzystającej z sieci gazowej

41,44

0,07

10,2

6,1

7,6

0,7

0,6

50,87

72,5

Źródło: Opracowanie własne
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Tabela 6 Analiza jakościowa – charakterystyka negatywnych zjawisk na obszarze rewitalizacji w sferze
społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej
Sfera
1.
2.

Społeczna

Gospodarcza

Przestrzenno-funkcjonalna

Techniczna

Środowiskowa

3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.

Charakterystyka negatywnych zjawisk
Niski przyrost naturalny.
Wysoki udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku
produkcyjnym (w tym długotrwale bezrobotnych) związany z trudnością podjęcia
zatrudnienia.
Wysoka liczba osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej.
Występowanie patologii społecznych – przemoc w rodzinie, przestępczość.
Małe zaangażowanie społeczności lokalnej.
Niska świadomość polityczna.
Niskie wyniki ze sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej, niski poziom
nauczania.
Niski stopień przedsiębiorczości mieszkańców, w szczególności ludzi młodych.
Niewielka ilość podmiotów gospodarczych.
Mała ilość podmiotów gospodarczych nowo zarejestrowanych.
Niewystarczająca liczba miejsc parkingowych.
Niedostateczne wyposażenie przestrzeni publicznych w infrastrukturę społeczną,
kulturalną, rekreacyjną i turystyczną.
Wysoka ilość obiektów mieszkalnych wybudowanych przed rokiem 1989.
Pogarszający się stan techniczny i degradacja obiektów pokolejowych.
Niewykorzystany potencjał rekreacyjny (sołectwo Młodów).
Postępująca degradacja i pogarszanie się stanu technicznego obiektów zabytkowych.
Niedostateczna świadomość społeczna w zakresie ekologii.
Niskie wykorzystanie alternatywnych źródeł energii.
Niskie wykorzystanie pokładów naturalnych (siarka rodzima).
Źródło: Opracowanie własne

Z uwagi na istniejącą substancję mieszkaniową (duża ilość obiektów mieszkalnych
wybudowanych przed rokiem 1989), obszar ten wykazuje kumulację problemów związanych
z wykluczeniem społecznym. Zauważa się również niewystarczającą aktywność oraz
świadomość ekologiczną społeczności lokalnej, dlatego należy podjąć kompleksowe działania
niwelujące wskazane powyżej najważniejsze problemy.
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Strategia Rozwoju Gminy Lubaczów na lata 2016–20227 wykazuje, że słabymi stronami
gminy są m.in.: wysoki poziom bezrobocia, mało korzystne warunki do prowadzenia
działalności gospodarczej, słabo rozwinięta infrastruktura techniczna (mała baza rekreacyjna,
niewystarczająca infrastruktura dla osób niepełnosprawnych), brak świadomości ekologicznej
mieszkańców (dzikie wysypiska śmieci) oraz występowanie zdegradowanych terenów
pokolejowych, popegeerowskich, poprzemysłowych dotychczas niezrewitalizowanych, które
wskazują na potrzebę przeprowadzenia rewitalizacji w gminie. Mocnymi stronami wskazanymi
w analizie SWOT są m.in.: dobrze rozwinięta sieć drogowa, systematyczny wzrost ilości
podmiotów gospodarczych, współpraca partnerska z gminami zagranicznymi, skuteczność w
pozyskiwaniu środków zewnętrznych, tradycyjne rolnictwo, atrakcyjne położenie, walory
krajobrazowe, przyrodnicze i kulturowe, zasoby naturalne, kompleksy leśne. Misja, czyli cel
główny Strategii zakłada, iż „Misją Gminy Lubaczów jest zapewnienie mieszkańcom
atrakcyjnego

miejsca

zamieszkania,

pracy

i

wypoczynku,

wspierania

inwestycji,

przedsiębiorczości i rolnictwa oraz oferowanie wysokiej jakości usług turystycznych i
rekreacyjnych, bazujących na bogactwie lokalnego dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego”.
Wizja na koniec 2022 roku brzmi: „Gmina Lubaczów to aktywny ośrodek gospodarczokulturalny tworzący wysokiej jakości przestrzeń do życia i działania, wychodzący naprzeciw
oczekiwaniom lokalnej społeczności, inwestorów oraz turystów”. Założone cele planuje się
osiągnąć poprzez realizację zadań, w wyznaczonych, głównych obszarach rozwoju:
•

Obszar 1 Gospodarka i rolnictwo.

•

Obszar 2 Turystyka, rekreacja i oferta czasu wolnego.

•

Obszar 3 Infrastruktura techniczna.

•

Obszar 4 Kapitał społeczny.

Koncepcja rewitalizacji wpisuje się bezpośrednio w Obszar 1 Gospodarka i rolnictwo:
•

Cel operacyjny I.4. Rewitalizacja przestrzeni lokalnej.
Zadaniami w obrębie tego celu są:

•

Kontynuacja procesu rewitalizacji obszarów zdegradowanych Gminy Lubaczów
w sołectwie Basznia Dolna i sąsiednich.

•

Uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznych.

•

Zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni na cele gospodarcze (w tym adaptacja
budynków i obiektów oraz budowa nowych).
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•

Dostosowanie istniejącej zabudowy publicznej do celów turystycznych, społecznych,
edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych.

•

Rewitalizacja społeczna ukierunkowana na redukcję ubóstwa i wykluczenia
społecznego.

Ponadto koncepcja rewitalizacji wpisuje się również w następujące obszary Strategii:
•

Obszar 2 Turystyka, rekreacja i oferta czasu wolnego.

•

Obszar 3 Infrastruktura techniczna.

•

Obszar 4 Kapitał społeczny.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o rewitalizacji, wyznaczony do rewitalizacji obszar
powinien cechować się nie tylko szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, ale też musi
mieć istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego.
Wyznaczony obszar rewitalizacji obejmujący sołectwa Basznia Dolna, Basznia Górna,
Młodów i Tymce jest korzystnie położony komunikacyjnie. Sąsiaduje bezpośrednio
z Miastem Lubaczów, stanowiącym centrum społeczno-gospodarcze Gminy Lubaczów, przez
które przechodzą dwa szlaki komunikacyjne: droga wojewódzka 866 łącząca drogę 865
w Dachnowie z polsko-ukraińskim przejściem granicznym w oraz droga wojewódzka 867
łącząca Sieniawę w województwie podkarpackim z Hrebennem w województwie lubelskim.
Na obszarze rewitalizacji zlokalizowana jest m.in. Kresowa Osada, obszary będące pokładami
siarki rodzimej, obiekty zabytkowe tj.: dawny folwark (budynki spichlerza i domu zarządcy,
kapliczka murowana św. Jana Nepomucena z pocz. XX wieku w Baszni Dolnej) oraz obiekty
handlowo-usługowe. Ponadto odbywa się tutaj corocznie Festiwal Kultur i Kresowego Jadła,
który trwa nawet do tygodnia, na który przybywa dużo osób spoza regionów.
Sołectwa Basznia Dolna oraz Młodów, które wchodzą w skład obszaru rewitalizacji, są
zamieszkałe przez dużą liczbę osób, powodując gromadzenie się konfliktów rozwojowych i
wielu sprzeczności, które prowadzą do degradacji w sferze technicznej, przestrzennofunkcjonalnej i środowiskowej oraz kryzysu społeczno-gospodarczego.
Potrzeby rewitalizacyjne wskazane na etapie diagnostycznym obszaru rewitalizacji
skupiają się w szczególności na pobudzeniu aktywności społeczno-gospodarczej lokalnej
społeczności. Dodatkowo wskazywano objęcie wsparciem zdegradowane przestrzenie
i obiekty poprzez zaadaptowanie i wyposażenie ich w niezbędną infrastrukturę turystyczną,
rekreacyjną i sportową. Celem działań jest wykorzystanie lokalnego dziedzictwa kulturowego
i naturalnego do stworzenia warunków wzrostu dochodów mieszkańców, rozwoju przemysłu
56
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czasu wolnego oraz zwiększenia atrakcyjności i bezpieczeństwa obszarów wskazanych do
rewitalizacji.
Potencjały i zasoby obszaru rewitalizacji pokazują, iż obszar ten ma istotne znaczenie
dla rozwoju lokalnego gminy, szczególnie w sferze społecznej, w której zidentyfikowano
najwięcej problemów. Wszelkie działania rewitalizacyjne podjęte w celu zniwelowania
negatywnych zjawisk kryzysowych na wyznaczonych podobszarach będą oddziaływać na teren
całej gminy, wpływając tym samym na poprawę jakości życia jej mieszkańców.
Występowanie ww. negatywnych zjawisk i potencjałów skoncentrowanych na obszarze
rewitalizacji obrazują zdjęcia będące w zasobach Urzędu Gminy Lubaczów.
Fotografia 1 Zdegradowany budynek dworca kolejowego w Baszni

Źródło: Urząd Gminy Lubaczów
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Fotografia 2 Zdegradowany budynek stacji kolejowej Basznia Dolna

Źródło: Urząd Gminy Lubaczów

Fotografia 3 Budynek wieży ciśnień w Tymcach będący w stanie degradacji

Źródło: Urząd Gminy Lubaczów
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Fotografia 4 Kresowa Osada – ośrodek wytwórczy i promocyjny produktów regionalnych i tradycyjnych

Źródło: Urząd Gminy Lubaczów
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Załącznik 1. Matryca ze wskaźnikami przedstawiającymi stan kryzysowy na terenie
poszczególnych jednostek referencyjnych w Gminie Lubaczów
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Zestawienie wskaźników dla poszczególnych jednostek referencyjnych w porównaniu do średniej dla gminy, powiatu, województwa i Polski w 2014 roku
Sołectwa

GOSPODARCZA

SPOŁECZNA

Sfery

L.p.

PRZESTRZENNOFUNKCJONALNA

Antoniki

Bałaje

Basznia
Dolna

Basznia Górna

Borowa Góra

Budomierz

Dąbków

Dąbrowa

Hurcze

Karolówka

Krowica
Hołodowska

Krowica
Lasowa

Krowica Sama

Lisie Jamy

Młodów

Mokrzyca

Opaka

Piastowo

Podlesie

Szczutków

Tymce

Wólka
Krowicka

Załuże

Średnia
dla gminy

Średnia
dla powiatu

Średnia
dla województwa

Średnia
dla Polski

Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w % ludności ogółem

%

21,3

15,8

17,9

22,0

22,6

18,0

19,1

20,4

30,1

19,3

19,3

21,2

19,4

18,2

20,5

18,4

21,2

24,3

26,6

21,3

17,1

19,9

21,2

19,7

18,3

18,8

18,0

2.

Udział ludności w wieku produkcyjnym w % ludności ogółem

%

59,3

63,9

65,8

58,4

61,1

66,0

62,4

62,6

62,9

68,0

62,3

67,7

63,1

66,8

64,4

61,8

65,4

64,0

61,5

59,7

62,4

66,5

64,7

64,4

64,0

63,5

63,0

3.

Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w % ludności ogółem

%

17,1

15,8

13,9

16,8

15,4

13,0

17,6

14,4

10,5

11,6

14,0

13,4

14,4

14,2

13,8

20,6

14,5

16,4

8,4

18,1

17,4

11,8

12,7

15,9

17,7

17,7

19,0

4.

Liczba ludności w wieku poprodukcyjnym w stosunku do ludności
w wieku produkcyjnym wg faktycznego miejsca zamieszkania

%

28,9

24,7

21,1

28,8

25,2

19,7

28,2

23,0

16,7

17,1

22,5

19,7

22,9

21,3

21,4

33,3

22,3

25,6

13,6

30,4

27,9

17,7

19,6

24,7

27,7

27,9

30,2

5.

Przyrost naturalny w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania

-

0,5

-1,5

-0,4

0,2

0,5

-5,0

-0,3

-0,3

1,4

1,1

0,6

-0,5

0,7

-0,2

-0,5

0,0

-0,2

2,1

1,4

-0,5

0,3

0,5

0,0

0,00

-0,12

0,07

0,01

6.

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

-

0,9

-0,8

-1,1

1,9

0,5

-1,0

2,7

-1,2

2,8

3,3

2,4

1,4

-0,4

0,0

0,0

-1,5

0,5

0,0

0,7

0,3

0,3

0,0

-0,6

-0,03

-0,20

-0,11

-0,04

7.

Mediana wieku

lat

39,0

38,0

35,0

36,0

35,0

38,0

39,0

35,0

31,0

35,0

35,0

32,0

35,0

35,0

37,0

39,0

35,0

35,0

32,0

30,0

38,0

34,0

33,0

35,3

brak danych

38,0

39,0

8.

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

%

10,9

11,8

14,4

10,8

13,4

15,2

4,8

6,7

10,0

7,3

10,1

19,0

15,7

11,3

13,6

9,5

11,5

7,4

5,7

15,2

15,6

9,2

10,3

12,3

10,8

10,2

7,5

9.

Liczba długotrwale bezrobotnych w % bezrobotnych ogółem

%

57,1

50,0

50,6

59,3

82,4

50,0

20,0

57,1

22,2

33,3

51,6

46,4

52,8

53,5

50,6

37,5

42,9

55,6

80,0

55,9

46,4

41,7

61,5

51,6

brak danych

61,5

56,5

10.

Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej
w przeliczeniu na 100 osób wg miejsca zamieszkania

szt.

8,8

6,0

10,9

12,1

8,2

16,0

6,6

11,4

2,1

0,6

12,4

13,8

10,6

8,1

8,1

12,5

12,2

9,5

29,4

9,9

7,7

7,9

12,6

10,1

brak danych

6,1

GUS 4,87

11.

Korzystający ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu ubóstwa
w przeliczeniu na 100 osób wg miejsca zamieszkania

szt.

0,5

0,8

0,5

0,2

0,0

5,0

0,6

4,8

0,0

0,6

1,6

0,0

1,1

1,8

0,1

0,0

1,4

0,0

0,7

0,3

0,0

0,5

0,4

0,9

1,1

2,1

1,9

12.

Korzystający ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu bezrobocia
w przeliczeniu na 100 osób wg miejsca zamieszkania

szt.

0,9

3,8

7,2

5,8

3,8

9,0

4,5

3,0

1,4

0,6

7,5

4,6

8,4

5,3

5,2

9,6

8,6

4,2

25,2

6,9

3,8

5,6

6,3

6,1

2,0

2,0

1,7

13.

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

szt.

3,2

5,3

1,1

1,9

1,0

2,0

0,3

1,5

1,4

0,0

4,7

0,0

4,3

0,4

1,4

0,0

1,8

0,0

0,7

0,5

3,5

4,3

2,2

1,8

0,9

3,2

1,1

14.

Korzystający ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu długotrwałej lub ciężkiej choroby w
przeliczeniu na 100 osób wg miejsca zamieszkania

szt.

5,6

2,3

0,7

3,0

2,4

5,0

0,0

1,2

1,4

0,0

2,2

3,2

3,6

0,5

2,2

2,9

0,0

0,5

0,7

1,3

1,0

0,5

1,8

1,6

1,0

1,2

1,1

15.

Korzystający ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu bezradności
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa w przeliczeniu na 100 osób
wg miejsca zamieszkania

szt.

3,2

0,0

2,3

2,1

3,8

4,0

2,1

9,6

0,0

0,0

3,2

8,3

1,9

1,3

3,1

5,1

1,1

4,8

4,9

2,7

2,1

3,6

4,9

3,0

0,5

0,6

0,6

16.

Korzystający ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu przemocy
w rodzinie w przeliczeniu na 100 osób wg miejsca zamieszkania

szt.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

0,1

17.

Korzystający ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu alkoholizmu w przeliczeniu na 100 osób wg
miejsca zamieszkania

szt.

0,5

4,5

0,1

0,7

0,5

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,4

0,0

0,6

0,1

0,4

0,0

1,4

0,0

0,0

0,3

0,3

2,3

0,3

0,6

0,3

0,2

18.

Liczba wypełnionych formularzy "Niebieska Karta" na 10 tys. mieszkańców

szt.

0,0

0,0

10,9

0,0

48,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

46,1

27,5

17,6

0,0

0,0

0,0

52,9

69,9

26,7

69,7

0,0

12,8

13,9

19.

Wyniki sprawdzianów 6-klasisty (dane dla gminy z 2015 roku)

%

60,3

60,3

60,3

60,3

60,3

60,3

60,3

60,3

60,3

60,3

60,3

60,3

60,3

60,3

60,3

60,3

60,3

60,3

60,3

60,3

60,3

60,3

60,3

60,3

64,1

67,7

64,6

20.

Wyniki egzaminów gimnazjalnych (dane dla gminy z 2015 roku)

%

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

57,6

65,1

58,6

21.

Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym (dane dla gminy)

%

64,3

64,3

64,3

64,3

64,3

64,3

64,3

64,3

64,3

64,3

64,3

64,3

64,3

64,3

64,3

64,3

64,3

64,3

64,3

64,3

64,3

64,3

64,3

64,3

66,8

73,6

79,4

22.

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

23.

Wskaźnik wykrywalności przestępstw stwierdzonych przez Policję

24.

Liczba organizacji pozarządowych na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania

25.

Frekwencja w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego: rady gminy, na terenie
województwa podkarpackiego

0,2
20,2

szt.

0,0

2,3

0,9

0,7

1,9

36,0

0,3

0,9

0,0

0,6

0,8

2,8

1,1

1,2

0,3

0,0

0,7

0,0

0,7

1,1

1,4

1,3

1,7

1,3

1,1

1,3

2,3

%

nie ddotyczy

100,0

87,5

66,7

100,0

91,7

0,0

66,7

nie dotyczy

100,0

100,0

100,0

75,0

107,1

100,0

nie dotyczy

100,0

nie dotyczy

0,0

50,0

100,0

80,0

76,9

89,8

87,0

69,7

65,2

szt.

0,93

1,50

0,76

0,47

0,48

2,00

0,00

0,30

0,00

0,00

0,61

0,92

0,41

0,44

0,54

0,74

0,54

0,53

0,00

0,53

0,35

0,51

0,64

0,53

0,34

0,33

0,33

%

22,9

22,9

22,9

52,2

56,7

69,4

73,4

64,7

73,4

56,7

69,4

69,4

69,4

64,7

56,7

65,8

73,4

22,9

52,2

73,4

22,9

64,7

65,8

60,2

54,6

50,6

47,2

26.

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób
wg faktycznego miejsca zamieszkania - OGÓŁEM

szt.

14,4

24,1

2,0

14,5

15,4

18,0

19,1

10,5

17,5

13,3

2,6

16,6

1,5

1,0

1,5

25,0

3,4

17,5

7,0

2,7

20,6

13,6

1,7

7,0

5,7

7,6

10,7

27.

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób
wg faktycznego miejsca zamieszkania - OBSZAR WIEJSKI

szt.

14,4

24,1

2,0

14,5

15,4

18,0

19,1

10,5

17,5

13,3

2,6

16,6

1,5

1,0

1,5

25,0

3,4

17,5

7,0

2,7

20,6

13,6

1,7

7,0

4,3

5,6

7,3

28.

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych
w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania - OBSZAR
MIEJSKI

szt.

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

10,6

13,0

29.

Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych
w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania - OGÓŁEM

szt.

0,0

0,8

0,8

0,5

1,4

1,0

1,8

0,6

0,7

1,1

0,0

0,0

0,1

0,7

0,3

0,0

0,4

1,6

0,7

0,0

0,7

0,0

0,6

0,5

0,7

0,9

szt.

0,0

0,8

0,8

0,5

1,4

1,0

1,8

0,6

0,7

1,1

0,0

0,0

0,1

0,7

0,3

0,0

0,4

1,6

0,7

0,0

0,7

0,0

0,6

0,5

0,6

0,7

szt.

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

0,9

1,1

22,4

19,0

31.

TECHNICZNA

Jedn.

1.

30.

ŚRODOWISKOWA

Nazwa wskaźnika

Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych
w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania - OBSZAR
WIEJSKI
Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych
w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania - OBSZAR
MIEJSKI

0,6

32.

Powierzchnia terenów zagospodarowanych pod działalność sportową, rekreacyjną, kulturową i
turystyczną przypadająca na 100 mieszkańców

ha

0,62

0,14

0,27

1,02

0,01

0,24

0,01

0,01

0,00

0,00

0,00

0,01

0,28

0,16

0,15

0,00

0,68

0,01

0,24

0,01

0,27

0,01

0,06

0,21

33.

Udział budynków mieszkalnych mających bezpośredni dostęp
do dróg asfaltowych w liczbie budynków ogółem

%

67,8

56,1

90,6

54,9

32,2

59,4

94,6

79,3

57,4

88,5

80,3

83,8

82,7

70,4

100,0

82,9

79,6

100,0

62,9

55,3

85,0

86,7

84,8

79,4

34.

Udział długości dróg nieutwardzonych w ogólnej długości dróg (dane dla gminy)

%

89,5

89,5

89,5

89,5

89,5

89,5

89,5

89,5

89,5

89,5

89,5

89,5

89,5

89,5

89,5

89,5

89,5

89,5

89,5

89,5

89,5

89,5

89,5

89,5

35.

Budynki mieszkalne nowe oddane do użytkowania w przeliczeniu
na 10 tys. mieszkańców

szt.

0,0

75,2

32,8

0,0

0,0

100,0

119,4

0,0

209,8

55,2

20,3

92,2

0,0

17,6

64,7

0,0

0,0

52,9

0,0

0,0

0,0

25,6

12,8

28,5

36.

Udział budynków mieszkalnych zamieszkałych, wybudowanych przed rokiem 1989 w relacji do
ogólnej liczby budynków mieszkalnych zamieszkałych

%

71,2

80,5

71,4

77,9

74,6

93,8

45,9

81,5

57,4

59,6

69,7

76,5

76,7

63,2

56,9

75,6

76,3

77,8

82,9

77,7

78,8

71,4

72,5

69,9

37.

Udział zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków będących w stanie degradacji
technicznej w liczbie tych zabytków ogółem

%

0,0

0,0

14,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14,3

14,3

0,0

0,0

14,3

0,0

14,3

14,3

0,0

0,0

14,3

38.

Udział terenów zieleni urządzonej w ogólnej powierzchni terenu

%

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

39.

Udział azbestu pozostałego do unieszkodliwienia w zinwentaryzowanym azbeście ogółem (dane
dla gminy)

%

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

40.

Położenie na obszarach objętych formami ochrony przyrody*

NIE

NIE

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

TAK

41.

Położenie na terenach zagrożonych wystąpieniem powodzi

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

42.

Odsetek ludności korzystającej z sieci gazowej

%

20,4

33,1

61,1

4,7

9,6

0,0

70,4

57,5

0,0

64,1

0,0

0,0

0,0

49,6

46,2

41,2

34,5

61,4

0,0

37,3

18,1

18,4

32,3

33,2

40,9

72,5

52,2

43.

Odsetek ludności korzystającej z sieci wodociągowej

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

94,9

80,2

91,6

44.

Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej

%

100,0

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

64,6

73,8

68,7

68,7

Załuże

GMINA

9,2

202,86
9 353
100,00
100,00

*

TAK/
NIE
TAK/
NIE

Wskaźniki mierzone ogółem
dla gminy
(nieporównywane do
średniej dla gminy)

Dotyczy wyłącznie następujących form ochrony przyrody:
obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, park krajobrazowy, Park Narodowy

Wskaźniki nr 1–7, 25–39, 42–44 - na podstawie danych z Urzędu Gminy Lubaczów
Wskaźniki 8–9 - na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy
Wskaźniki nr 10–18 - na podstawie danych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Wskaźniki nr 19–20 - na podstawie danych z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, www.oke.krakow.pl
Wskaźniki nr 21 - na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, bdl.stat.gov.pl
Wskaźniki nr 22–23 - na podstawie danych z Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie
Wskaźnik nr 24 - na podstawie danych z Państwowej Komisji Wyborczej
Wskaźnik nr 40 - na podstawie danych z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, geoserwis.gdos.gov.pl
Wskaźnik nr 41 - na podstawie danych z Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, mapy.isok.gov.pl

Wskaźniki dla gminy wypadające niekorzysystnie
w porównaniu do średniej
dla co najmniej dwóch jednostek:
powiatu, województwa i kraju

Wskaźniki wypadające niekorzystnie
w porównaniu do średniej dla gminy

Sołectwa
L.p.

Nazwa wskaźnika

Jedn.

3,32

1,81

Udział powierzchni w powierzchni gminy ogółem
Udział ludności w liczbie ludności ogółem

km2
szt.
%
%

Basznia
Dolna
11,42

216,00
1,6
2,3

133,00
0,9
1,4

916,00
5,6
9,8

428,00
4,9
4,6

208,00
6,6
2,2

100,00
4,6
1,1

335,00
1,1
3,6

334,00
1,6
3,6

143,00
0,6
1,5

181,00
0,2
1,9

493,00
7,5
5,3

Problemy w sferze społecznej
Probelmy w sferze gospodarczej
Problemy w sferze przestrzenno-funkcjonalnej
Problemy w sferze technicznej
Problemy w sferze środowiskowej

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

9
1
1
2
1

11
0
2
1
1

8
1
0
2
0

12
1
1
2
2

10
0
2
2
2

13
0
1
1
2

8
0
1
0
0

9
0
2
2
1

2
0
2
0
1

3
0
1
0
0

szt.

14

15

11

18

16

17

9

14

5

4

1.

Powierzchnia

2.
3.
4.

Liczba ludności

5.
6.
7.
8.
9.

Suma

Antoniki

Bałaje

0,44

Krowica
Hołodowska
15,20

Krowica
Lasowa
5,57

Basznia Górna

Borowa Góra

Budomierz

Dąbków

Dąbrowa

Hurcze

Karolówka

9,87

13,31

9,40

2,24

3,28

1,28

Krowica Sama

Lisie Jamy

Młodów

Mokrzyca

Opaka

Piastowo

Podlesie

Szczutków

Tymce

19,88

9,40

11,3

1,6

18,5

2,2

25,4

13,1

10,3

Wólka
Krowicka
4,9

217,00
2,7
2,3

727,00
9,8
7,8

1138,00
4,6
12,2

927,0
5,6
9,9

136,0
0,8
1,5

557,0
9,1
6,0

189,0
1,1
2,0

143,0
12,5
1,5

375,0
6,5
4,0

287,0
5,1
3,1

391,0
2,4
4,2

779,0
4,5
8,3

9
2
1
1
2

7
1
1
1
2

13
2
0
3
2

6
1
2
2
0

6
2
1
0
0

11
1
1
2
0

5
2
1
3
0

8
0
1
1
0

9
1
1
3
2

10
2
2
3
1

11
0
0
2
2

5
1
1
2
1

9
2
1
3
1

15

12

20

11

9

15

11

10

16

18

15

10

16

19,3

73,36 (2011 r.)

