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WSTĘP
Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich jest bardzo szerokim opracowaniem,
który zawiera elementy charakteryzujące obecną sytuację w mieście, główne założenia
programu rewitalizacji, planowane działania rewitalizacyjne, sposoby i źródła finansowania
działań, a także system wdrażania i monitorowania tego programu.
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2009-2013 jest dokumentem
operacyjnym, uchwalanym przez Radę Miasta, mającym na celu pobudzenie wszelkich działań
zmierzających do rewitalizacji obszarów, sfer życia i funkcjonowania miasta oraz stanowiącym
zasady ich stosowania. Ponadto dokument powyższy ma charakter interdyscyplinarny, wieloletni,
a przede wszystkim bazowy dla projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków
mieszkańców, samorządów terytorialnych, instytucji, organizacji pozarządowych oraz funduszy
Unii Europejskiej.
Lokalny Program Rewitalizacji jest dokumentem systematycznie monitorowanym,
uaktualnianym i uzupełnianym w zależności od jego realizacji. Program niniejszy jest
opracowaniem umożliwiającym uzyskanie wsparcia w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, w zakresie rewitalizacji miast
(działanie 7.1) oraz rewitalizacji obszarów zdegradowanych (działanie 7.2).
Podstawą prawną do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej
Przeworsk jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
wraz z uszczegółowieniem oraz przedmiotowe wytyczne opracowane przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego i Zarząd Województwa.
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2009-2013 służyć będzie:
 identyfikacji obszarów kryzysowych, na których występują niepożądane destrukcyjne
procesy lub ich skutki w obszarach problemowych m.in.: społeczeństwo, gospodarka,
środowisko, infrastruktura, zagospodarowanie przestrzenne, z uwzględnieniem
wskaźników dotyczących: bezrobocia, ubóstwa i trudnych warunków mieszkaniowych,
przestępczości, wykształcenia mieszkańców, przedsiębiorczości mieszkańców,
degradacji technicznej infrastruktury i budynków, degradacji przestrzeni publicznych.
 wyznaczeniu obszarów objętych programem rewitalizacji oraz obszarów wsparcia dla
budownictwa mieszkaniowego. Obszar wsparcia wyznacza się na podstawie
obiektywnych wskaźników, z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań, przyjętych zasad
i priorytetów rewitalizacji oraz dostępnych środków.
 poprawie jakości życia na obszarach zdegradowanych poprzez m.in. odwrócenie
negatywnego wizerunku zdegradowanych obszarów i stref działalności poprzez ciągłe,
planowe i interdyscyplinarne działania z udziałem zainteresowanych instytucji,
środowisk lokalnych i mieszkańców, pobudzenie aktywności środowisk lokalnych,
stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, przeciwdziałanie
zjawiskom wykluczenia społecznego, przeciwdziałanie patologiom społecznym itp.
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Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Przeworsk – cel, zadania
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2009 - 2013 koncentruje się
na kompleksowych działaniach w obrębie miasta, dążąc do trwałych zmian jakościowych,
przyczyniając się do poprawy warunków życia mieszkańców, a także do podniesienia jakości i cech
funkcjonalnych otaczającej zurbanizowanej przestrzeni, a w konsekwencji rozwoju całego miasta
Przeworska.
Procesy i działania rewitalizacyjne mają na celu stworzenie realnych warunków i podstaw dla
poprawy poziomu życia mieszkańców w granicach całego miasta, niezależnie od tego, że
konkretnymi projektami rewitalizacyjnymi są objęte jedynie wybrane strategiczne obszary miasta.
Zmiany jakości przestrzeni publicznych, jakości standardów istniejącej i powstającej nowej
zabudowy, aktywizacja i zmiany mentalności społeczności lokalnej, ożywienie gospodarcze,
poprawa infrastruktury komunikacyjnej i technicznej, to cele stawiane przed programem
rewitalizacji.
Analizując cel opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Przeworska należy
wyznaczyć cele strategiczne oraz cele szczegółowe.
Celem strategicznym rewitalizacji Gminy Miejskiej Przeworsk jest stworzenie przestrzennych
warunków do jakościowego i zrównoważonego rozwoju miasta oraz poprawy jakości życia jego
mieszkańców. Proces rewitalizacyjny ma na celu wyprowadzenie analizowanego obszaru ze stanu
kryzysowego poprzez usunięcie zjawisk, które spowodowały jego degradację. Rewitalizacja
obejmuje przemiany zdegradowanych terenów w trzech głównych aspektach:
 rozwój gospodarczy - tworzenie nowych miejsc pracy, rozpowszechnianie aktywności
gospodarczej,
 rozwój społeczny - zapobieganie patologiom społecznym (przestępczości, marginalizacji,
wykluczeniom itp.),
 rozwój infrastrukturalno - przestrzenny - zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez
remonty, modernizację i konserwację zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej
oraz poprawę środowiska naturalnego.
Cele szczegółowe:
 Ożywienie społeczno-gospodarcze,
 Zmniejszenie dysproporcji w zagospodarowaniu przestrzennym obszarów,
 Uzyskanie ładu przestrzennego i estetyki miasta,
 Przywrócenie nieruchomościom ich utraconej wartości,
 Poprawa standardu zasobów mieszkaniowych,
 Zaadaptowanie obiektów na cele: społeczne, kulturalne i gospodarcze,
 Wzmocnienie funkcji handlowych i usługowych poprawiających obsługę mieszkańców,
 Poprawa funkcjonalności struktury ruchu kołowego, ruchu pieszego,
 Poprawa funkcjonalności struktury i estetyki przestrzeni publicznych,
 Powstanie publicznej infrastruktury, związanej z rozwojem funkcji turystycznych,
rekreacyjnych, terenów zielonych, sportowych,
 Utworzenie stref bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości w zagrożonych
patologiami społecznymi obszarach miasta,
 Ochrona środowiska oraz likwidacja obszarów zdegradowanych stanowiących
zagrożenie dla środowiska,
 Wzmocnienie tożsamości lokalnej mieszkańców, integracja społeczna,
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 Wsparcie społecznych grup inicjatywnych na rzecz inwestycji rewitalizacyjnych.
Przewidywane i oczekiwane rezultaty realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy
Miejskiej Przeworsk na lata 2009-2013 to przede wszystkim:
 rewitalizacja kluczowego obszaru miasta,
 uzyskanie efektu dźwigniowego i efektu skoku, to jest zwielokrotnienia inwestycji,
 niepublicznych w wyniku trafnych zamierzeń i realizacji sektora publicznego,
 wdrożenie metodyki urbanistyki operacyjnej,
 uzyskanie nowej jakości szczególnie w obszarze przestrzeni publicznych,
 wzrost efektywności przemian społecznych i gospodarczych,
 powrót do rozwoju zrównoważonego,
 nobilitacja obszaru rewitalizacji w stosunku do innych terenów miasta,
 wzrost konkurencyjności i atrakcyjności w stosunku do miast sąsiednich.

Misja i wizja rewitalizacji Gminy Miejskiej Przeworsk
Misja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Przeworsk:
Realizacja programu rewitalizacji przyczyni się do poprawy warunków mieszkalnictwa, poprawy
bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze rewitalizowanym oraz do zdynamizowania
rozwoju i podniesienia konkurencyjności miasta Przeworska w obszarze przestrzennym,
technicznym, społecznym i ekonomicznym.
Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Przeworsk jest nowym „pomysłem na miasto” poprzez
zawarcie w nim różnych propozycji realizacji projektów inwestycyjnych ze środków UE.
Przedstawiona w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2009 –
2013 diagnoza stanu terenów wyznaczonych do rewitalizacji, jak i charakterystyka sytuacji
społeczno-gospodarczej miasta Przeworska stwarza podstawy do stwierdzenia, iż podjęcie
realizacji zadań ww. programu będzie stanowić główny impuls pobudzenia gospodarczego miasta
skutkującego przede wszystkim wzrostem nowych i trwałych miejsc pracy, i tym samym
ograniczeniem skali zjawiska bezrobocia, zmniejszeniem patologii społecznych, a także poprawą
bezpieczeństwa.
Lokalny Program Rewitalizacji powinien:
1) stać się długookresowym programem trwałego i zrównoważonego rozwoju dla Miasta,
2) umożliwić osiągnięcie równowagi między celami gospodarczymi, społecznymi, ochrony
środowiska i zachowania dziedzictwa kulturowego, która przyniesie poprawę jakości
warunków życia mieszkańców, bez uszczerbku dla możliwości rozwojowych przyszłych
pokoleń.
Należy pamiętać, że trwały i zrównoważony rozwój obejmuje nie tylko przyjazny środowisku
rozwój społeczno-gospodarczy, ale również zasadę zrównoważonego rozwoju przestrzennego.
Jako niepożądany uznać należy rozwój przynoszący jedynie doraźne korzyści mieszkańcom,
inwestorom i władzom Miasta, jeżeli dokonuje się to kosztem możliwości rozwojowych przyszłych
pokoleń, bądź z uszczerbkiem dla środowiska, czy ładu przestrzennego. Aby zapewnić trwały
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rozwój, konieczne jest uwzględnienie procesów dających się zaobserwować w dłuższej,
wieloletniej perspektywie.
Efekty Lokalnego Programu Rewitalizacji
Jednym z pośrednich efektów Lokalnego Programu Rewitalizacji będzie możliwość
pozyskiwania funduszy unijnych na projekty rewitalizacji. Wsparcie udzielane jest
interdyscyplinarnym projektom, łączącym zagadnienia urbanistyczno - architektoniczne
z programem gospodarczym i społecznym, rozwojem miejsc pracy i promowaniem turystyki.
Działania samorządu
Działania samorządu mają na celu aktywizację tkwiącego w społeczności lokalnej potencjału,
z zastosowaniem elementów wsparcia i ukierunkowania rozwoju na pola pożądane z punktu
widzenia interesu publicznego.

Kluczowe definicje związane z rewitalizacją
Rewitalizacja to proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych, mający na celu
wyprowadzenie terenu ze stanu kryzysowego i prowadzący do rozwoju, w tym do poprawy
jakości życia lokalnej wspólnoty.
Konserwacja

Zespół stałych i systematycznych działań mających na celu utrzymanie
obiektu zabytkowego w dobrym stanie technicznym. Konserwację
przeprowadza się po dokładnym zinwentaryzowaniu obiektu,
przeprowadzeniu prac archiwalnych, historycznych i badań technicznonaukowych mających na celu ustalenie stanu dzieła, zakresu prac, wybraniu
odpowiedniej metody itp. Podstawowym celem konserwacji jest utrwalenie
oryginalnych fragmentów zabytku i ich zabezpieczenie przed dalszą
degradacją w przyszłości, realizowane różnymi metodami w przypadku
różnych typów obiektów. W zależności od typu obiektu i jego
przeznaczenia, a także według subiektywnej oceny konserwatora
konserwacja może mieć charakter tylko zachowawczy, bez uzupełniania
brakujących fragmentów zabytku lub rekonstrukcyjny.

Modernizacja

Unowocześnienie, uwspółcześnienie istniejącego (również zabytkowego)
obiektu budowlanego lub zespołu obiektów (także parków), trwałe
ulepszenie prowadzące do zwiększenia wartości użytkowej. W ramach
modernizacji przeprowadza się niejednokrotnie zmiany wcześniej
istniejących funkcji.

Przebudowa
obiektu
budowlanego

Należy przez nią rozumieć zmianę układu funkcjonalnego istniejącego
obiektu budowlanego, mogącą dotyczyć zarówno elementów
konstrukcyjnych, instalacyjnych, jak i wykończeniowych (np. posadzek,
okładzin ścian itp.) związaną ze zmianą sposobu użytkowania obiektu.
7
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Regeneracja

Przywracanie właściwości użytkowych elementom/częściom zużytym lub
uszkodzonym. O regeneracji w przypadku np. konserwacji mówimy wtedy,
gdy nie dysponujemy zastępczym oryginalnym elementem (np. stolarki) lub
gdy koszt regeneracji jest mniejszy niż rekonstrukcja danego elementu na
podstawie zachowanej dokumentacji. Regeneracji może podlegać tylko
jeden element obiektu budowlanego, lecz zazwyczaj przeprowadza się
regenerację większości lub wszystkich elementów (okien, drzwi ślusarki
itd.).

Rehabilitacja

Po przeprowadzeniu konserwacji, restauracji bądź modernizacji
zabytkowego obiektu lub zespołu obiektów mówimy o rehabilitacji, czyli
przywróceniu ich pierwotnej świetności lub przynajmniej doprowadzeniu
do stanu zbliżonego do początkowego.

Rekonstrukcja

Odbudowa obiektu lub zespołu obiektów na podstawie zachowanej
dokumentacji.

Remont

Remont dotyczy przede wszystkim obiektów budowlanych nie
posiadających wartości historycznej, zabytkowej. Remontem generalnym
obejmuje się kompleksowo cały obiekt lub zespół obiektów,
przeprowadzając prace dotyczące konstrukcji (nośnej, dachu itd.),
wyposażenia instalacyjnego, izolacji, pokrycia dachowego, elewacji
(tynków) oraz elementów wyposażenia i wykończenia wnętrz.

Restauracja

Zespół działań zmierzających do przywrócenia uszkodzonej lub zmienionej
budowli jej dawniejszej formy architektonicznej, wartości artystycznej
i użytkowej. Prace restauratorskie przeprowadzane są na podstawie
zachowanych materiałów archiwalnych w postaci planów, zdjęć itp.
z użyciem oryginalnych detali i zachowaniem ocalałych fragmentów
budowli.

Restrukturyzacja

Celem restrukturyzacji jest stworzenie przesłanek do wzrostu wartości
przedsiębiorstwa. Restrukturyzacja jest równoważna z transformacją, wiąże
się z działaniami przeprowadzanymi na rzecz rewitalizacji,

Rewaloryzacja

Z pojęciem rewaloryzacji wiąże się większość wymienionych powyżej
działań, w tym konserwacja, regeneracja, rekonstrukcja i restauracja.
Termin ten bywa używany wymiennie z nimi, jednak należy pod nim
rozumieć raczej zespół działań prowadzonych w ramach odnowy obiektów
i zespołów obiektów zabytkowych.

Rewitalizacja

Kompleksowy, skoordynowany, wieloletni prowadzony na określonym
obszarze proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych
i ekonomicznych inicjowany w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu
kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie
warunków do jego rozwoju.
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Obszar programu
rewitalizacji

Teren, dla którego opracowuje się i realizuje program rewitalizacji,
obejmujący całość lub część terenu znajdującego się w stanie kryzysowym.

Uwaga: Autorzy LPR w dalszej części dokumentu stosując określenie Miasto Przeworsk,
traktują je jako tożsame z nazwą Gmina Miejska Przeworsk.
Główne kryteria wyznaczania obszarów kryzysowych i obszarów rewitalizacji:
 stopa bezrobocia wyższa od średniej dla kraju,
 wysoki poziom ubóstwa oraz trudne warunki mieszkaniowe,
 wysoki poziom przestępczości,
 niski poziom wykształcenia mieszkańców,
 szczególnie zanieczyszczone środowisko,
 niski poziom przedsiębiorczości,
 wysoki poziom degradacji technicznej infrastruktury i budynków.
Pozostałe istotne kryteria, które powinny być wzięte pod uwagę to: duża ilość obiektów lub
przestrzeni o wartościach kulturowych i historycznych lub objętych ochroną konserwatorską,
obiekty lub przestrzenie stwarzające możliwości inwestycyjne czy adaptacyjne.

I. CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI NA TERENIE MIASTA
PRZEWORSKA
1.1 Zagospodarowanie przestrzenne
Przeworsk jest miastem powiatowym - położonym w południowo wschodniej Polsce - woj.
podkarpackie - 35 km na wschód od Rzeszowa, 60 km od granicy wschodniej i 120 km od granicy
południowej. Zajmuje powierzchnię 22 km2.

1.1.1 Rys historyczny i granice stref ochrony konserwatorskiej
Najstarsza historyczna wzmianka o Przeworsku pochodzi z 1280 roku i jest związana z wyprawą
Leszka Czarnego na księstwo halickie, który po zwycięstwie nad wojskami księcia ruskiego Lwa
pod Koprzywnicą, zdobył i spalił m.in. kniazie Przeworsko. Do połowy XIV wieku Przeworsk
pozostawał osadą ruską. Po roku 1340 włączony został do Polski przez Kazimierza Wielkiego.
W 1387 roku król Władysław Jagiełło nadał wojewodzie sandomierskiemu, Janowi z Tarnowa
herbu Leliwa Jarosław oraz okoliczne miasta w tym, m.in. Przeworsko. Dzięki staraniom swojego
właściciela, 25 II 1393 roku Władysław Jagiełło nadał Przeworskowi prawa miejskie, a rok później
poszerzył je nadając mieszkańcom możliwości handlowe i rzemieślnicze oraz miejską organizację
sądową.
Pod koniec XIV wieku miasto było centrum handlowym i rzemieślniczym regionu. Specjalnością
miasta w tamtych czasach było tkactwo. W kilkuset warsztatach wyrabiano bogato zdobione
obrusy, drelichy, płótna i inne tego typu wyroby. Eksportowane były one na całą Polskę oraz rynki
zachodnio-europejskie. Na doroczne jarmarki organizowane w mieście przybywali kupcy z różnych
9
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stron Polski oraz z Węgier i Rusi. W XVI wieku pomimo wielu napadów Tatarów i pożaru w 1545
roku Przeworsk przeżywał gospodarczy rozkwit. Swoim rozwojem wyprzedzał Jarosław i Rzeszów,
ustępując tylko Przemyślowi.
Złoty wiek miasta skończył się w XVII wieku, wtedy to przez ziemie te przetoczyły się liczne
zawieruchy wojenne. W tych trudnych dla miasta czasach właścicielem Przeworska został ród
Lubomirskich. Istniejące w Przeworsku cechy zaczęły przeżywać ponowny rozkwit od połowy XVIII
wieku, lecz I rozbiór Polski zahamował ich rozwój. Wysokie podatki i napływ towarów z rynku
austriackiego, spowodowały powolny upadek rzemiosła w Przeworsku.
Ponowne ożywienie gospodarcze miasta nastąpiło w drugiej połowie XIX w. Bezpośrednią jego
przyczyną było oddanie w 1859 roku do użytku linii kolejowej do Krakowa, przedłużonej dwa lata
później w kierunku Lwowa. W mieście zaczął rozwijać się nowoczesny przemysł. W 1895 roku za
sprawą ordynata przeworskiego ks. Andrzeja Lubomirskiego wybudowano w Przeworsku jedyną
w zachodniej Galicji cukrownię, a w 1904 roku otwarto linię kolejki wąskotorowej relacji
Przeworsk - Dynów, stanowiącą obecnie atrakcję turystyczną.
Okres rozwoju Przeworska zakończył się wraz z wybuchem I Wojny Światowej. Zamarł handel,
wielu młodych mężczyzn siłą wcielono do wojska, rekwirowano majątek, a wycofujące się oddziały
rosyjskie spaliły cukrownię, stację kolejową i mosty. Po zakończeniu działań wojennych zaczęto
odbudowywać miasto ze zniszczeń. Przystąpiono do odbudowy cukrowni, powstały także
elektrownia, szkoła żeńska, gimnazjum i sąd grodzki.
Kolejny okres rozkwitu Przeworska przerwała II Wojna Światowa. Od pierwszych jej dni miasto
było atakowane, ponownie uległy zniszczeniu stacja kolejowa i cukrownia. Eksterminacja Żydów
spowodowała zmniejszenie się liczby mieszkańców o ponad połowę. Okupacja niemiecka trwała
w Przeworsku do 27 VII 1944.
Po zakończeniu wojny koniecznym było ponowne przystąpienie do usuwania zniszczeń
i odbudowy Przeworska. W okresie tym miasto bardzo rozwinęło się, rozbudowało, powstały
nowe zakłady przemysłowe, obiekty użyteczności publicznej, szkoły i infrastruktura techniczna.
Do reformy administracyjnej w 1975 Przeworsk pozostawał siedzibą rolniczo-przemysłowego
powiatu. Funkcję tę miasto odzyskało 1 styczna 1999 roku i pełni po dzień dzisiejszy.
W ramach Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta
Przeworska wykazano strefy ochronne, w tym:

Strefa A

Strefa pełnej ochrony konserwatorskiej historycznej struktury przestrzennej
działalność konserwatorska w obrębie tej strefy powinna zmierzać do
przeprowadzenia rewaloryzacji zachowanych elementów, uczytelnienie
i rekonstrukcja elementów zniekształconych, prawidłowym uzupełnieniem
struktury i usunięciem elementów dysharmonizujących.

Strefa B

Dotyczy ochrony zachowania elementów ukształtowania przestrzennego.
W zakres tej strefy wchodzi zabudowa mieszkalna, zagrodowa wykazana w spisie
zabytków zarejestrowanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla
miasta Przeworska.

Strefa K

Strefa ochrony konserwatorskiej krajobrazu integralnie związanego z zespołem lub
obiektem zabytkowym, działalność konserwatorska w obrębie strefy polega na
zachowaniu krajobrazu naturalnego, oczyszczenia z elementów zniszczonych,
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wprowadzenie funkcji rekreacyjnych i reprezentacyjnych.

Strefa E

Ochrona ekspozycji dotyczy określonych miejsc widokowych na obiekty zabytkowe
lub tereny krajobrazowe. Na tych terenach obowiązuje zakaz wznoszenia obiektów
kubaturowych względnie ograniczenie gabarytów zabudowy Strefa ta dotyczy
terenów wokół stref A i K.

1.1.2 Ochrona zabytków – obiekty wpisane do rejestru zabytków oraz objęte
ochroną konserwatorską

ZESPÓŁ
KLASZTORNY
BERNARDYNÓW

 kościół p.w. św. Barbary, murowany, 1461-1465 i koniec XV, dobudowanie wieży l
połowa XVI, szczyt prezbiterium 1621, dobudowanie kaplicy pn. św. Antoniego
1754, barokizacja wnętrza 1764, proj. Jan Degan, przebudowa fasady 1902,
remont 1946-1949 i 1961-1965
 klasztor, murowany, 4 ćw. XV, rozbudowa początek XVI, przebudowa XVII-XVIII,
remont 1827 i 1895, restauracja elewacji i wieży 1902, prace konserwatorskoremontowe 1961-1965
 mur obronny, murowany, XV/XVI, remont 2 ćw. XVII

ZESPÓŁ
KLASZTORNY
BOŻOGROBCÓW

 kościół, obecnie parafia p.w. Św. Ducha, murowany, około 1430-1473, remont,
początek XVIII, dobudowanie kaplicy Grobu Chrystusa 1718, połączenie kościoła
z klasztorem nadwieszoną na arkadach galerią 1742, zniszczenie wieży 1785,
obniżenie dachu nad nawą główną 1845, dobudowanie krucht przy wieży od pn.
i pd., obniżenie dachu nawy pd., dobudowanie kruchty i in. 1908, remont 19231924 i 1966-1970, restauracja przed 1981
 klasztor, obecnie plebania, murowany, koniec XV, 2 połowa XVII, rozbudowa
1739-1742 i 1754-1757, restauracja 1899, remont 1961-1970
 dzwonnica, murowana, 1627, przebudowa 1785
 fortyfikacje, murowano-ziemne, koniec XVI
 ogrodzenie z bramką, murowane, XVIII, przebudowa bramki 2 połowa XIX

ZESPÓŁ
KLASZTORNY
SS. MIŁOSIERDZIA

 kościół p.w. MB Śnieżnej, murowany, 1778-1784, remont 1933,1959 i 1972
 klasztor, obecnie Dom Pomocy Społecznej, murowany, 1784, rozbudowa początek
XX
 spichlerz, obecnie dom przedpogrzebowy, murowany, 1869

KAPLICZKI

 ul. Gimnazjalna, murowana, XIX
 ul. Kąty, murowana, 1825
 ul. Konopnickiej, murowana, l połowa XIX
 ul. Tatarska, ziemno-murowana, XVII. TZW. ZNAK TATARSKI
 ul. Wojska Polskiego, murowana, XIX
 ul. Wojska Polskiego, murowana, XIX

POZOSTAŁOŚCI
MURÓW MIEJSKICH

 murowane, 1487 i 1512- 1527, zniszczone XVIII, XIX w. i 1939

KOSZARY

 następnie Towarzystwo Mieszczan „Gwiazda", od 1950 filia Zakładów
Włókienniczych „Jarlan", ul. Bernardyńska nr l, murowane, koniec XVIII,
przebudowa, obecnie siedziba PZU

RATUSZ

 murowany, XVII, częściowa przebudowa XIX, remont, i rozbudowa 1909

BUDYNEK KASY
CHORYCH

 ul. Lwowska nr 14, murowany, l. 20-30 XX w., obecnie własność
Przeworskiego

SZPITAL DLA

 obecnie dom mieszkalny, ul. Kościelna nr 11, murowany, XIX
11
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UBOGICH
GIMNAZJUM
MĘSKIE

 obecnie NKJO, ul. Gimnazjalna nr 35, murowane, koniec XIX

SZKOŁA MĘSKA

 obecnie Liceum Ogólnokształcące, ul. Szkolna nr 6, murowana, 1904, rozbudowa
około 1990

SZKOŁA ŻEŃSKA

 obecnie podstawowa, ul. Lwowska nr 11, murowana, 1930

DOM LUDOWY

 obecnie przedszkole, ul. Wojska Polskiego nr 44, drewniany, l. 20-30 XX

BUDYNEK KASY
ZALICZKOWEJ

 ul. Krakowska nr 11, murowany, 1900, obecnie Bank Spółdzielczy

ZESPÓŁ KOLEJOWY
NA LINII KOLEI
WĄSKOTOROWEJ
PRZEWORSKDYNÓW

 budynek kolejowy, ul. Lubomirskich nr 3a, murowany, początek XX
 most kolejowy nad Mleczką, stalowo-kamienny., 1887

OBERŻA

 obecnie dom mieszkalny, ul. Krakowska nr 21 (d. 35), murowana, XVII,
przebudowa 1800, proj. Jan Griesmeyer, modernizowana XIX/XX, remont 1991

ZAJAZD

 zespół zabudowy drewnianej, 7 budynków) o charakterze skansenu na terenie
Zajazdu – Campingu – Skansenu Pastwnik przy ul. łańcuckiej 2

ZAJAZD
TZW. DOM NA
BLICHU

 obecnie dom mieszkalny, ul. Wojska Polskiego nr 10, murowany, XVIII

 pałac, obecnie muzeum, murowany, l połowa XVII, przebudowa i rozbudowa
około 1800, proj Jan Griesmeyer, dobudowanie ryzalitu wsch. po l803, proj.
Chrystian Piotr Aigner, dobudowanie łącznika po 1835, przebudowa około 18501860, proj. Franciszek Księiarski, gruntownie remontowany 1976-1986
 oficyna, tzw. czerwona, MOPS, murowana, XVIII, rozbudowa XIX/XX i lata70 XX w.
 kordegarda, murowana, 1921, rozbudowa 1959
 brama wjazdowa, murowana, l ćw. XX

ZESPÓŁ
PAŁACOWY

BUDYNEK ZARZĄDU
ORDYNACJI
PRZEWORSKIEJ

 oranżeria, murowany, 1803-1807, proj. Chrystian Piotr Aigner, przebudowa 19201928 i l. 90 XX
 park krajobrazowy, l połowa XIX
 dom ogrodnika, tzw. szpital dla powstańców, murowany, l połowa XIX,
gruntownie remont 1990
 stajnia i powozownia z domem koniuszego, obecnie Muzeum Pożarnictwa,
murowany,
początek
XIX,
rozbudowa
po
1869,
modernizowana
i adaptowana na cele muzealne 1989-1990
 dom administratora folwarku, murowany, około 1850,
 stajnie cugowe, obecnie mieszkania i warsztaty, murowany, 2 połowa XIX
 obora, obecnie mieszkania i magazyny, murowany, 2 połowa XIX
 spichlerz, obecnie magazyn, murowany, 2 połowa XIX, remont 1985
 elektrownia, obecnie dom mieszkalny, murowany, początek XX
 tzw. dom na Błoniu Browarnym, ul. Studziańska, murowany, XVII, rozbudowa XIX,
obecnie Prokuratura
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ZESPÓŁ DWORSKI
J. R.
LUBOMIRSKIEGO
DWÓR

 ul. Skłodowskiej-Curie
 dwór, murowany, l. 20-30 XX
 2 oficyny, murowany, l. 20-30 XX
obecnie własność Powiatu Przeworskiego

ULICA
BARNARDYŃSKA

 dom nr 3, drewniany, 1794, wymiana pokrycia dachu 1994
 dom nr 4, murowany, XIX/XX
 dom nr 5, drewniany-murowany, 1731
 dom nr 8, murowany-drewniany, 1906
 dom nr 20, drewniany, 1873

UL. GIMNAZJALNA

 dom nr 2 (d. 4), drewniany, XVIII
 dom nr 9 (d. 7), drewniany, koniec XIX
 dom nr 11 (d. 9), drewniany, koniec XIX

UL. ŚW. JANA

 dom nr 2, murowany, początek XX
 dom nr 4, drewniany, 2 połowa XIX
 dom nr 8, murowany, początek XX

UL. KILIŃSKIEGO

 dom nr 13, drewniany, około połowy XIX
 dom nr 23, drewniany, XVIII/XIX
 dom nr 25, drewniany, XVIII/XIX
 dom nr 27, drewniany, około połowy XIX, przebudowa dachu

UL. KONOPNICKIEJ

 dom nr 6, mur, początek XX

Ul. ABLEWICZA

dom nr 9, drewniany, koniec XIX

UL. KOŚCIELNA

 dom nr 2, murowany, 1902
 dom nr 3, drewniany-murowany, XVIII
 dom nr 4, murowany, 2 połowa XIX
 dom nr 15/17, drewniany-murowany, XVIII/XIX

UL. KOŚCIUSZKI

 dom nr 2, mur, 1928
 dom nr 6, drewniany, początek XX
 dom nr 13, murowany, początek XX

UL. KRAKOWSKA

 dom nr 2 (d. 20), obecnie szkoła muzyczna, murowany
 dom nr 5 (d. 17), tzw. stara poczta, obecnie siedziba TBS, murowany, l połowa XIX,
rozbudowa 1905
 dom nr 6, murowany, XIX
 dom nr 7, murowany, 1914
 dom nr 15 (d. 27), murowany, początek XX

UL. KRASICKIEGO

 dom nr 4 drewniany, koniec XIX
 dom nr 6, drewniany, koniec XIX
 dom nr 12, drewniany, około 1900
 dom nr 18, drewniany, 1916

UL. KRĘTA

 dom nr 2, murowany, 1914
 dom nr 8, drewniany, XIX

UL. KRÓTKA

 dom nr 3, murowany, początek XX

UL. 11 LISTOPADA

 dom nr 8, drewniany, koniec XIX
 dom nr 20, drewniany, l połowa XIX
 dom nr 22, drewniany, 2 połowa xix

PL. MICKIEWICZA

 dom nr 5, murowany, xix, przebudowa
13
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 dom nr 6, murowany, l połowa XIX
UL.
NIEPODLEGŁOŚCI

 dom nr 7, drewniany, początek XIX
 dom nr 9 (d. 6), murowany, 1930

UL. OKOPOWA

 dom nr 5, drewniany, XIX/XX

UL. PIŁSUDSKIEGO

 dom nr 3, murowany, 1903

UL. POLNA

 dom nr 21, drewniany, koniec XIX

RYNEK

 dom nr 2, murowany, l połowa XIX
 dom nr 3, murowany, 2 połowa XVIII
 dom nr 5, murowany, XVIII, przebudowa XIX
 dom nr 6, murowany, XVIII/XIX
 dom nr 7, murowany, początek XX
 dom nr 8, murowany, początek XX
 dom nr 9, murowany, 1912
 dom nr 10, murowany, 2 połowa XIX
 dom nr 11, murowany, 2 połowa XIX
 dom nr 12, murowany, 2 połowa XIX
 dom nr 13, murowany, 2 połowa XIX, przebudowa
 dom nr 14, murowany, 2 połowa XIX, przebudowa
 dom nr 15, murowany, 2 połowa XIX, przebudowa
 dom nr 23, murowany, 2 połowa XIX
 dom nr 25, murowany, 2 połowa XIX
 dom nr 26, murowany, l. 30 XX

UL. SKŁODOWSKIEJCURIE

 dom, murowany, początek XX

UL. STOLARSKA

 dom nr 3, murowany, początek XX

UL. SZKOLNA

 dom nr 5, murowany, l. 20 XX
 dom nr 7, drewniany, około połowy XI
 dom nr l, drewniany, 1850
 dom nr 2, drewniany, 2 połowa XIX
 dom nr 5, drewniany, 1850
 dom nr 9, drewniany, koniec XIX

Ul. TKACKA

 dom nr 5, drewniany, parterowy, dach wielospadowy, 1850

UL. WAŁOWA

 dom nr 11, drewniany, początek XIX

UL. WĘGIERSKA
ZAGRODA NR 2

 dom, drewniany, l połowa XIX
 stajnia, drewniany, l połowa XIX
 stodoła, drewniany, l połowa XIX
 kuźnia, drewniany, l połowa XIX

UL. WOJSKA
POLSKIEGO

 dom nr 6, drewniany, XIX
 dom nr 34, drewniany, początek XX
 dom nr 45, drewniany, 1920

DAWNY
BROWAR

 następnie siedziba Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół" i kino , ul. Piłsudskiego
nr 8, murowany, l połowa XIX, rozbudowa 1938, obecnie Miejska Biblioteka
Publiczna

BROWAR
BROWAR

 obecnie magazyn, ul. Niepodległości, murowany, koniec XIX
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POZOSTAŁOŚCI
ZESPOŁU
CUKROWNI,
UL. LUBOMIRSKICH

 dom dyrektora cukrowni, obecnie nr l a, murowany, około 1895, proj. Nekrasil
 dom pracowniczy, obecnie nr 6, nie użytkowany, murowany, około 1895
 dom pracowniczy, obecnie nr 8, murowany, początek XX
 dom pracowniczy, obecnie nr I d, murowany, około 1895
 dom, obecnie nr I b, murowany, 1895

MŁYN

 ul. Studziańska, murowany, początek XX

POMPA

 ul. Krasickiego nr 6, żeliwna, początek XX

1.1.3 Uwarunkowania ochrony środowiska
Głównym celem programu rewitalizacji jest stworzenie odnowy przestrzennej, społecznej,
kulturowej, mieszkaniowej, gospodarczej i ekologicznej części miasta Przeworska. W tym celu
w przedmiotowym zadaniu uwzględniono aspekty środowiskowe w szczególności w celu
wspierania zrównoważonego rozwoju oraz we wdrożeniu prawa wspólnotowego w dziedzinie
ochrony środowiska.
Położenie Geograficzne
Przeworsk położony jest w dorzeczu rzeki Mleczki, prawobrzeżnego dopływu Wisłoka.
Najstarsza jego część ulokowana jest na lessowym wzgórzu wznoszącym się 206 m. n. p. m,
opadającym stromo od południa w kierunku Mleczki. Miasto zajmuje powierzchnię 22,0 km².
Geograficznie Przeworsk leży w Kotlinie Sandomierskiej, w mezoregionach – Podgórza Rzeszowskiego
i Pradoliny Podkarpackiej. Podgórze obejmuje południową część miasta, natomiast Pradolina północną.
Występują poniższe typy rzeźb terenu: wysoczyzny i równiny lessowe, w strefie Podgórza
Rzeszowskiego oraz równiny piaszczyste występujące w dnie dolin rzecznych. Są to
czwartorzędowe terasy rzeczne. Miasta Przeworska leży poza terenami osuwiskowymi.
Warunki geologiczne
Miasto Przeworsk w całości położone jest w Zapadlisku Przedkarpackim. W budowie
geologicznej występują utwory:
a) trzeciorzędowe: osady morskie, niezaburzone, które wykształcone są w postaci szarych,
wapnistych iłów i mułowców z wkładkami cienkoławicowych piaskowców. Występują iły na
terenie Miasta na głębokości od kilku metrów w rejonie Pradoliny Podkarpackiej do kilkunastu
(ponad dwudziestu) w rejonie wysoczyzn.
b) utwory czwartorzędowe:
- osady wodnolodowcowe, wykształcone w postaci osadów piaszczysto - żwirowych
o zmiennej, przeważnie niewielkiej miąższości. Przykrywają je gliny zwałowe, oraz od stropu
osady eoliczne w postaci lessowych pyłów, pyłów piaszczystych, lokalnie glin pylastych.
Osady te budują wysoczyzny.
- osady rzeczne związane z doliną rzeki Mleczki. Wykształcone są w spągu w postaci
utworów piaszczysto – żwirowych przykrytych warstwa pyłów, namułów i glin (mady
rzeczne)
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osady rzeczne związane z terasą rzeki San. Wykształcone w spągu są w postaci piaszczysto
– żwirowych przykrytych warstwą pyłów, namułów i glin (mady rzeczne).
Na terenie miasta zlokalizowane są dwa obszary górnicze gazu: „Przeworsk”, w północnozachodniej części miasta i „Mirocin”, w części południowo-wschodniej. Występują ponadto
kruszywa naturalne jak piaski, pospółki i żwiry wodnolodowcowe zalegające pod lessami.
-

Klimat
Miasto Przeworsk leży w strefie klimatu umiarkowanego, przejściowego. Roczna suma opadów
wynosi ok.600 - 700 mm, w tym na okres wegetacyjny przypada 400 mm. Średnia temperatura
roku wynosi powyżej 7,5°C . Średnia temperatura lipca to 17-18°C. Długość okresu wegetacyjnego
waha się w granicach 205-220 dni, dni z przymrozkami jest 120-135 w roku, a dni mroźnych 40 -55
w roku. Pokrywa śnieżna zalega 60-70 dni w roku.
Gleby
Gleby na terenie Miasta są zróżnicowane, co wynika głównie z różnorodności podłoża
geologicznego, różnorodności geomorfologicznej związanej z nachyleniami i wysokością
powierzchni terenu, pośrednio także z bogactwa szaty roślinnej, a wreszcie zmienności czynników
antropogenicznych. Wzdłuż koryta Mleczki znajdują się bardzo korzystne dla rolnictwa mady,
które powstały w efekcie nagromadzenia się osadów rzecznych, naniesionych przez wody.
Na wyższych partiach doliny Mleczki wykorzystuje się je pod uprawy orne, na niższych, bardziej
podmokłych pod łąki i pastwiska. Z kolei w okolicach linii kolejowej Łańcut - Przeworsk - Jarosław
ciągnie się pas urodzajnych lessów, odpowiednich pod wszystkie uprawy, a szczególnie pod
pszenicę i buraki cukrowe. Na północ od pasa lessowego występują głównie iły i mady. Miejscami
/np w rejonie Maćkówki/ spotyka się czarnoziemy bagienne.
Podsumowując należy stwierdzić, że gleby na terenie Miasta charakteryzują się dobrymi
i bardzo dobrymi cechami fizyko – chemicznymi, dość głębokim poziomem próchnicznym, lekkim
zakwaszeniem i korzystnymi warunkami wodnymi.
Tabela 1. Struktura użytków rolnych wg klas bonitacyjnych w %
Lp.
1.
2.
3.

Klasa bonitacyjna
I i II
III
IV

bardzo dobre
dobre
średnie

Polska

Podkarpacie

3,3
23,3
39,8

5,9
25,5
45,0

Miasto
Przeworsk
56,4
37,3
5,7

Formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody oraz obszary podlegające
ochronie zgodnie z prawem wspólnotowym
Teren na którym planowane będą inwestycje w ramach rewitalizacji nie będą oddziaływać
na gatunki i siedliska objęte ochroną w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej „NATURA 2000”.
Granica w pobliżu występowania obszaru specjalnej ochrony to na południowy wschód Obszar
Specjalnej Ochrony Pogórza Przemyskiego położonego w odległości ponad 18 km oraz granica
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Specjalnego Obszaru Ostoja Przemyska oddalona jest 25 km od przedmiotowego przedsięwzięcia
w miejscowości Przeworska. Najbliższa granica w kierunku wschodnim to Obszar Specjalnej
Ochrony Rzeka San (odcinek Sanok-Jarosław) położony w odległości 15 km .
Rewitalizacja terenów nie będzie stanowić również zagrożenia dla gatunków objętych ochroną
w ramach planowanej Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 Wojewoda Podkarpacki
rozporządzeniem Nr 66 z dnia 28 czerwca 2005 r. ustanowił Sieniawski Obszar Chronionego
Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 94, poz. 1586 ) , który oddalony jest od granic
miasta Przeworska (północ) ok. 13 km. Zlokalizowane są także dwa rezerwaty przyrody: Lupa
(gmina Sieniawa) ok. 18 km i Husówka (gmina Kańczuga) ok. 12 km od miasta Przeworska.
Wyłącznie na terenie parku - Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy (właściciel
powiat przeworski) objętego pod rewitalizację znajdują się pomniki przyrody: aleja grabowa (76
szt grabów), 7 szt. lip szerokolistnych, 2 jesiony wyniosłe, 3 platany klonolistne, 1 szt. lipy
drobnolistnej, 1 szt. sosna amerykańska, 1 szt. buk pospolity, 4 dęby szypułkowe.
Teren parku objęty jest ochroną konserwatora zabytków. Park ma charakter ogrodu
angielskiego, który powstał w XVIII w. Zajmuje on obszar około 12 ha. Ponadto na obszarze
planowanym do rewitalizacji istnieją tereny zieleni i zadrzewienia. Podstawowymi formami zieleni
na terenach Miasta są:
 zieleń osiedlowa – drzewa i krzewy sadzone w ramach zagospodarowania terenów
osiedli,
 zadrzewienia przy obiektach sakralnych, szkołach, starych cmentarzach, aleje osiedlowe,
obiektach zabytkowych, obiektach rekreacyjno - hotelowych itp.
 ogródki działkowe;
 ogródki przydomowe w obrębie zabudowy jednorodzinnej.
Na terenie miasta Przeworska występuje obszar leśny o powierzchni 1,00 ha.
Powietrze atmosferyczne
Z uwagi na emisję gazów i pyłów powstających z ogrzewania budynków mieszkalnych,
publicznych , kościelnych i usługowych oraz z ruchem pojazdów po drogach, realizacja projektów
powinna wpłynąć na zmniejszenie emisji niskiej. Na emisję gazów i pyłów istotny wpływ mają
przebiegające drogi publiczne, miejskie i krajowa E4 Zgorzelec-Przemyśl-Lwów. Głównym źródłem
na obszarze emisji zanieczyszczeń do powietrza jest indywidualne ogrzewanie mieszkań na
terenie Starego Rynku w Przeworsku. Stosowanym paliwem jest w tym przypadku węgiel
kamienny.
Od kilku lat powietrze atmosferyczne badane jest przez Państwową Inspekcję Sanitarną
województwa podkarpackiego. Badania stężeń zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego
prowadzone są na 22 stałych stacjach pomiarowych. Stacje te nie są zlokalizowane w mieście
Przeworsk.
W myśl przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008
r. Nr 25, poz.150 z późn. zm.) ocena jakości powietrza jest opracowywana przez Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska. Ocena jakości powietrza jest oceną roczną i stanowi informację
o stężeniach zanieczyszczeń na obszarze stref, w tym aglomeracji. Wg danych udostępnionych
przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie podano emisję zanieczyszczeń
dla powiatu przeworskiego, który należy do strefy: jarosławsko – lubaczowskiej, Kod strefy
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Pl.18.04.z.03.
Emisja metali i bezno(a)pirenu ze źródeł punktowych w powiecie przeworskim w 2007 r.
wynosiła:
- benzo(a)piren
0,013 [Mg/rok],
- kadm
0,000 [Mg/rok],
- nikiel
0,000 [Mg/rok],
- arsen
0,000 [Mg/rok].
Stężenia zanieczyszczeń metali i bezno(a)pirenu w układzie stref, w strefie jarosławsko –
lubaczowskiej w 2007 r. wynosiły:
- benzo(a)piren
0,054 [Mg/rok],
- kadm
0,000 [Mg/rok],
- nikiel
0,0029[Mg/rok]
- arsen
0,00079 [Mg/rok ].
Roczna emisja metali i benzo(a)pirenu w województwie podkarpackim w 2008 r. wynosiła:
- benzo(a)piren
0,75 [Mg/rok],
- kadm
0,025 [Mg/rok],
- nikiel
0,055 [Mg/rok]
- arsen
0,00095 [Mg/rok ].
Powiat przeworski w zakresie ochrony zdrowia i ochrony roślin, został zakwalifikowany do
klasy A i oznacza to, że na terenie strefy nie wystąpiło w 2007 i 2008 roku zagrożenie
przekroczenia dopuszczalnych stężeń, w powietrzu, ustalonych dla: tlenku węgla dwutlenku
siarki, dwutlenku azotu, benzenu, PM10, metale (arsen, kadm, nikiel, ołów), benzo(a)piren.
Stan środowiska wodnego i gospodarka wodno – ściekowa
Ścieki socjalno – bytowe z planowanego terenu przedsięwzięcia są zagospodarowane poprzez
istniejącą wprowadzanie ich do ogólnej dostępnej sieci kanalizacyjnej i odprowadzane są na
oczyszczalnię ścieków zlokalizowaną przy ul. Gorliczyńskiej, w północnej części miasta.
Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna o przepustowości 6000 m3/d uruchomiona została w
1990 roku. Obiekty urządzeń oczyszczających ścieki były poddawane modernizacji, a ostatnia jej
modernizacja miała miejsce w latach 2007 – 2008. Oczyszczone ścieki komunalne są
wprowadzane do rzeki Mleczka w km 5 + 800 .
Ilość ścieków oczyszczonych i wprowadzonych do środowiska naturalnego (dane GUS Rzeszów
2007) w dam³ (1 dekometr = 1000 m³) wynosiła w roku 2002 - 612,9, 2005 - 663,8, 2007 590,3. Obszar objęty rewitalizacją posiada sieć kanalizacji ogólonospławnej.
Dokonane przez Podkarpacki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
w 2006 roku badania wody rzeki Mleczka wskazały na jakość wody, która jest niezadowalająca
(IV klasa), wartości graniczne wskaźników stymulujących proces eutrofizacji wód zostały
przekroczone (onlorofil „a”, fosfor ogólny). Ocenę jakości wód rzeki Mleczka w roku 2007 nie
przeprowadzono, w związku ze zmianą sieci pomiarowej i programów badawczych. Badania
jakości wód rzeki Mleczki przeprowadzano przy ujściu do rzeki Wisłok. Mając na uwadze dane
z 2004 roku zaobserwowano w wodach Mleczki niższe obciążenia substancjami organicznymi
i związkami biogennymi i wpłynęło to na zmianę jakości stanu wód oraz przejścia z poziomu
klasyfikacji jakości z V klasy do IV klasy.
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W najbliższym otoczeniu nie występują obszary wodno-błotne. Przedsięwzięcie będzie
realizowane poza obszarami wybrzeży. Obszar miasta objęty pod rewitalizację oprócz terenu
Stare Miasto – Rynek położony jest na Głównym Zbiorniku Wód Podziemnych Nr 425 (Zbiornik
Dębica – Stalowa Wola – Rzeszów). Ocenę stanu wód podziemnych prowadzi Państwowy Instytut
Geologiczny tj. państwowa służba hydrogeologiczna. Z przeprowadzonych badań, jakości wód
podziemnych GZWP nr. 425 w 2006 roku i 2007 roku (punkt pomiarowy Nr 85 Leżajsk, kod ICWp
Pl_GB_2200_127) zakwalifikowała się do klasy wody III zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Środowiska z 11 lutego 2004 roku w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych
(nie obowiązującym).
Hałas
Aktem prawnym regulującym ochronę środowiska przed hałasem jest ustawa z dnia
27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. W myśl przepisów prawnych, hałasem nazywa się
wszystkie niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe lub szkodliwe drgania ośrodka sprężystego,
działające za pośrednictwem powietrza na organ słuchu i inne elementy organizmu ludzkiego.
Warunki oceny hałasu w środowisku są określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120,
poz.826). Wartości poziomów dopuszczalnych uzależnione są od specyfiki i funkcji urbanistycznej
terenu.
W ramach realizacji państwowego monitoringu środowiska, Podkarpacki Wojewódzki
Inspektor Środowiska w Rzeszowie w 2007 roku wykonał badania hałasu drogowego dla miasta
Przeworska. Poziom dopuszczalny hałasu na terenie miasta został przekroczony dla pory dnia
(60 dB), i pory nocy (50 dB). Wartości przekroczeń poziomu hałasu wynosiły od 1,0 dB
(ul. Studziańska 11, ul. Rynek 25, ul. Szpitalna 16, ul. Lubomirskich 1D) do 13,0 dB (ul. Łańcucka
„Pastewnik”) w porze dnia, oraz od 14,0 dB (ul. Lwowska 55) do 18,0 dB ( ul. Konopnickiej 25,
ul. Łańcucka) w porze nocy. Wysokie zagrożenie hałasem (>70 dB) w porze dnia odnotowano
między innymi przy ulicy Krakowskiej („Pastewnik”) pkt.6. 73,0 dB, Konopnickiej 25 pkt.5. 72,0 dB.
W badanych punktach w porze nocnej mając na względzie kryteria pomocnicze, odnotowano
wysokie zagrożenia hałasem (>60dB).
Wynikiem powyższego jest bardzo duży wzrost ilości pojazdów, które powodują wysoki poziom
natężenia ruchu na drogach. Następuje zanikanie ciszy nocne na obszarach bezpośrednio
położonych przy drogach publicznych. Politechnika Krakowska Katedra Budowy Dróg i Inżynierii
Ruchu, Wydział Inżynierii Lądowej, Instytut Inżynierii Drogowej i Kolejowej 31-155 Kraków,
ul. Warszawska 24 opracowała na zlecenie Generalnej Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
w Warszawie dokumentację pn.: „Mapy akustyczne dla dróg krajowych o natężeniu ruchu ŚDR
powyżej 16400 pojazdów na dobę”, w części odnoszącej się do ciągu drogi krajowej Nr 4, leżącej
w obrębie Powiatu Przeworskiego. Dokumentacja z sierpnia 2007 roku. Przedmiotowa mapa
obejmuje odcinek drogi krajowej Nr 4 od km 632+900 do km 637+600, powierzchnia obszaru
analizy 9,410 [km²].
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Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym
Na podstawie rozporządzenia Ministerstwo Środowisko z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie
zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych
w środowisku, w 2008 r. prowadzone było w ramach trzyletniego cyklu pomiarowego ustalonego
na lata 2007-2009 r. przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie badanie
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Badanie wykonano w punkcie pomiarowym
Nr 41 w mieście Przeworsk, Pl. Mickiewicza.
1) Nr punktu pomiarowego – 41
2) Data wykonania pomiaru – 21 października 2008r.
3) Informacja o czasie wykonania pomiaru – 1000 - 1200
4) Informacja o usytuowaniu punktu pomiarowego – wg ppkt.2 (zgodnie z pkt.1 zał 1.
rozporządzenia)
5) Nazwa jednostki terytorialnej, na obszarze której jest zlokalizowany punkt pomiarowy
– Przeworsk , Plac Mickiewicza
6) Symbol nomenklatury , jednostki terytorialnej, na której jest punkt pomiarowy (NTS) –
5,18,25,14.01.1
7) Dane przyrządu, którym zostały wykonane pomiary:
- nazwa przyrządu – PMM
- typ przyrządu - 8053A
- nazwa sondy pomiarowej - EP300
- zakres mierzonych częstotliwości [Hz] – 100 000 – 3 000 000 000
- data ostatniego wzorowania zestawu – 04.02.2008 r.
- charakterystyka częstotliwościowa (załącznik) – 5Hz – 40GHz
Średnia arytmetyczna zmierzonych wartości skutecznych natężeń pól elektrycznych
promieniowania elektromagnetycznego dla zakresu częstotliwości co najmniej od 3 MHZ do 0,55 –
3 000 MHZ uzyskanych dla punktu pomiarowego [V/m]. Wartość niepewności pomiarów [V/m] –
O.11. Średnia arytmetyczna dla rodzaju obszaru wg. zał. 1 ust1 pkt 2 [V/m] – 0,206.
Oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku dokonano w oparciu
o rozporządzenie Ministerstwa Środowiska z dnia 30.10.2003 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobu sprawdzania dotrzymania tych
poziomów zgodnie z rozporządzeniem, dopuszczalny poziom składowej elektrycznej pola
elektromagnetycznego (parametr charakteryzujący oddziaływanie pól elektromagnetycznych) dla
zakresu częstotliwości 3MHz do 300 MHz, wynosi 7V/m. W przeprowadzonych badaniach
dokonanych przez WIOŚ w 2008 roku na Placu Mickiewicza w Przeworsku nie stwierdzono
przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych.
Gospodarka odpadami
Miasto Przeworsk posiada wyeksploatowane i zrekultywowane składowisko odpadów
komunalnych przy ul. Czarnieckiego w Przeworsku. Jest to teren o pow. 2.0033 ha. Usługi
w zakresie odbierania odpadów i ścieków od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta
Przeworska świadczą podmioty posiadające zezwolenia Burmistrza.
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Odpady są odbierane z częstotliwością różną przez poszczególne podmioty, ale zgodną
z zapisami Regulaminu. Ścieki są odbierane na zgłoszenie właściciela nieruchomości przez
Przeworską Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o. w Przeworsku. Odpady opakowaniowe ze szkła
i tworzyw sztucznych zbierane w systemie „gniazdowym” - odbiera firma Recykling – Centrum
Jarosław i w systemie segregacji „u źródła” w zabudowie jednorodzinnej – odbiera je Miejski
Zakład Gospodarki Komunalnej w Leżajsku.
Świadczeniem usług zbierania i transportem odpadów komunalnych stałych z terenu miasta
Przeworsk zajmują się następujące firmy posiadające stosowne zezwolenia:
 Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. , 37-200 Przeworsk , Plac Mickiewicza 8,
 Trans-Formers Karpatia Sp. z o.o. Zakład w Przemyślu ul. Wernyhory 23 , 37-700 Przemyśl,
 Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 37-300 Leżajsk ul. Żwirki i Wigury 3,
 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu , 37-500 Jarosław
ul. Przemyska 15,
 „Stare Miasto-Park” Sp. z o.o. Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk.
Natomiast na odbiór oraz transport nieczystości ciekłych na terenie miasta Przeworska
posiadają zezwolenia :
- Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. , 37-200 Przeworsk , Plac Mickiewicza 8,
- Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. , 37-300 Leżajsk ul. Żwirki i Wigury 3,
- „Stare Miasto-Park” Sp. z o.o. Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk.
Tabela 2. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie miasta
Odzysk
Rodzaj odpadu
Ilość
Źródła
Unieszkodliwianie
(procesy
(kod)
/Mg/
pochodzenia
(procesy)
odzysku)
Gospodarstwa
20 03 01 1995,56
domowe,
Niesegregowane
handel
dopełnienie
Składowiska
(zmieszane)
obiekty
składowiska
odpadów
odpady komunalne 3530,05
użyteczności
w Przeworsku
publicznej,
w ramach
szkoły, zakłady
rekultywacji
produkcyjne

Data
realiza
cji
2007 r.
2008 r.

Źródło: UM Przeworsk

Na terenie objętym rewitalizacją powstają i będą powstawać odpady, które wytwarzają
mieszkańcy, jednostki publiczne, jednostki kulturowe, zakłady usługowe tj. odpady komunalne
oraz wytwarzane są inne odpady nie zaliczane do odpadów komunalnych pochodzące z terenów
przemysłowych i usługowych. Odpady są gromadzone w odpowiednich pojemnikach i wywożone
z terenu miasta zgodnie z zasadami przyjętymi w mieście Przeworsk oraz przepisami prawa.

1.1.4 Własność gruntów i budynków
Obecnie Przeworsk zajmuje obszar 22 km² (2215 ha). Spośród 15 grup rejestrowych
na terenie miasta występuje 11 podstawowych form własności. Nie ma natomiast na terenie
miasta gruntów wspólnot gruntowych i gruntów wojewódzkich. Dominującą formą własności jest
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własność osób fizycznych, która zajmuje 1632 ha powierzchni ogólnej (tj. 73,67 %). Drugą pod
względem wielkości jest grupa gruntów Skarbu Państwa z wyłączeniem przekazanych
w użytkowanie wieczyste 161 ha (7,26 %), kolejną grupą są grunty gmin 139 ha (6,27 %) oraz
Skarbu Państwa przekazane w użytkowanie wieczyste 121 ha (5,46 %). Pozostałe grunty to
przekazane w użytkowanie wieczyste grunty gmin, grunty kościołów, powiatów, spółdzielni
mieszkaniowych i spółek prawa handlowego.
Spośród różnych grup własności w Przeworsku dominuje grupa własności gruntów osób
fizycznych. Przeważają w niej grunty osób fizycznych wchodzące w skład gospodarstw rolnych 951 ha (58,27 % tej grupy). Zdecydowaną większość stanowią grunty orne - 792 ha (83,2 %), sady 9 ha, łąki - 42 ha i pastwiska - 43 ha, a także grunty rolne zabudowane. Pozostałe grunty stanowią
tereny mieszkalne, drogi oraz zurbanizowane tereny niezabudowane. Niewielką powierzchnię
zajmują tereny zadrzewione (1 ha). Znaczącą rolę odgrywają grunty osób fizycznych nie
wchodzących w skład gospodarstw rolnych. Zajmują one 681 ha, z czego 426 ha (62%) stanowią
grunty orne, 17 ha - sady, 30 ha - łąki, 28 ha - pastwiska, 30 ha - grunty rolne zabudowane, 106 ha
stanowią tereny mieszkaniowe. 1
Tabela 3. Własność gruntów w Przeworsku wg grup rejestrowych w 2007 r.
Grupa
rejestrowa
Grupa 1
Grupa 2
Grupa 3

Wyszczególnienie gruntów wchodzących
w skład grupy
Grunty Skarbu Państwa z wyłączeniem gruntów
przekazanych w użytkowanie. wieczyste
Grunty Skarbu Państwa przekazane w użytkowanie
wieczyste
Grunty Skarbu Państwa, przedsiębiorstw państwowych
i innych państwowych osób prawnych.

Pow.
% udział
ogólna
w
gruntów powierzchni
w ha
ogólnej
161

7,26

121

5,46

1

0,04

Grupa 4

Grunty gmin i związków międzygminnych
z wyłączeniem gruntów przekazanych do użytkowania

139

6,27

Grupa 5

Grunty gmin i związków międzygminnych przekazanych
w użytkowanie wieczyste

50

2,25

Grupa 7
Grupa 8
Grupa 9

Grunty osób fizycznych
Grunty spółdzielni
Grunty kościołów i związków wyznaniowych

1632
17
32

73,67
0,76
1,44

Grupa 11

Grunty powiatów i związków powiatów
z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie

27

1,21

11
24
2 215

0,49
1,08
100

Grupa 12
Grupa 15

Grunty powiatów przekazane w użytkowanie wieczyste
Grunty spółek prawa handlowego i innych
Razem

Źródło: Leszek Kisiel 2008: Bariery rozwoju przestrzennego Przeworska związane ze stanem własności i strukturą
przestrzeni miast [w]: Współczesne problemy rozwoju społeczno-ekonomicznego Podkarpacia ze szczególnym
uwzględnieniem turystyki, Przeworsk.
1

Leszek Kisiel 2008: Bariery rozwoju przestrzennego Przeworska związane ze stanem własności i strukturą przestrzeni
miasta,: Współczesne problemy rozwoju społeczno-ekonomicznego Podkarpacia ze szczególnym uwzględnieniem
turystyki. Przeworsk.
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Kompleks gruntów osób fizycznych dominuje w południowej i południowo-wschodniej części
miasta. Również duży obszar gruntów osób fizycznych występuje w północnej części Przeworska,
która oddzielona jest od centrum obszarem linii kolejowej Kraków-Przemyśl oraz strefą
przemysłową.
W południowej części dominują grunty powyżej 1 ha. Ma to swoje uzasadnienie historyczne,
związane jest z dawnym kształtem pozostałości pól łanowych, gdyż grupa ta dominuje na dawnych
przedmieściach, głównie w tzw. Budach Przeworskich - do 1922 r. odrębnej wsi, Mokrej Stronie do 1934 r. odrębnej wsi, jak i Gorliczynie oraz Aleksandrowie i Burdaszu. Były to typowo rolnicze
obszary podprzeworskich wsi oraz folwarków zajmujące dobre gleby. Natomiast w północnej
części wyraźnie zwiększa się liczba gospodarstw poniżej 1 ha. Ich liczba związana jest głównie
działkami powstałymi z parcelacji folwarku ordynacji Lubomirskich.
Grunty Skarbu Państwa, z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste,
obejmują łącznie 7 podgrup osób, organów i jednostek organizacyjnych posiadających prawa
do nieruchomości Skarbu Państwa. W Przeworsku grunty Skarbu Państwa zajmują 161 ha, tj. 7,26
% ogólnej powierzchni ewidencyjnej. W grupie tej największą powierzchnię (71 ha) zajmują grunty
w trwałym zarządzie państwowych jednostek organizacyjnych, stanowiące 44 % gruntów
zaliczonych do tej grupy. Są to grunty stanowiące tereny komunikacyjne (drogi i tereny kolejowe 27 ha) należące do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (droga E4), Podkarpackiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich (droga nr 835) oraz PKP i kolei wąskotorowej, a także grunty pod
wodami rzek (rzeka Mleczka – 25 ha), będące w zarządzie Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych.
Część tych gruntów to grunty orne (12 ha) oraz łąki i pastwiska i grunty pod rowami (5 ha).
Dużą powierzchnię 56 ha stanowią grunty Skarbu Państwa wchodzące w skład jego zasobów
nieruchomości SP. W tej podgrupie dominują również grunty pod drogami (13 ha) i inne tereny
zabudowane, a także użytki rolne (39 ha) głównie pastwiska i łąki (20 ha) oraz grunty orne (18 ha),
w większości dzierżawione przez osoby fizyczne bądź nieużytkowane rolniczo. Trzecią podgrupę
stanowią grunty Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 28 ha. Stanowią je głównie grunty orne
oraz łąki w większości w dzierżawie. Brak jest w Przeworsku gruntów Lasów Państwowych, Agencji
Mienia Wojskowego i Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Grunty Skarbu Państwa przekazane
w użytkowanie wieczyste zajmują 121 ha, tj. 5,46 % ogólnej powierzchni ewidencyjnej. Największy
udział mają grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym państwowych osób prawnych
73 ha (tj. 60 %). Są to głównie grunty PKP jako tereny kolejowe (58 ha), a także tereny
przemysłowe (21 ha) i inne zabudowane (14 ha). Pozostałe grunty Skarbu Państwa są
w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych (10 ha). Stanowią je głównie tereny mieszkaniowe
zabudowane i przemysłowe dawnych przedsiębiorstw państwowych bądź spółdzielni. Natomiast
grunty Skarbu Państwa, przedsiębiorstw państwowych i innych państwowych osób prawnych
zajmują jedynie 1 ha powierzchni i stanowią je tereny zabudowane. Ważną rolę w strukturze
własności odgrywają grunty gmin i związków międzygminnych. W grupie tej na 139 ha (6,27 %)
największą powierzchnię stanowią grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości
(133 ha). Są to głównie grunty pod drogami (56 ha), tereny rekreacyjne (10 ha), tereny
zabudowane przemysłowe, mieszkaniowe (5 ha). Dużą powierzchnię (37 ha) stanowią grunty
orne, łąki i pastwiska. Pozostałą część gruntów stanowi podgrupa gruntów gminy przekazanych
w trwały zarząd (6 ha) gminnym jednostkom organizacyjnym. Natomiast grunty gmin i związków
międzygminnych przekazanych w użytkowanie wieczyste zajmują 50 ha powierzchni tj. 2,25%.
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Powierzchnię 10 ha stanowią grunty przekazane w użytkowanie osobom fizycznym pod tereny
mieszkaniowe oraz użytki rolne. Niewielka powierzchnia użytkowana jest przez spółdzielnię
mieszkaniową (1ha) pod tereny zabudowane. Pozostałe 39 ha to grunty innych osób.
Grunty spółdzielni stanowią 17 ha (tj. 0,76% ogólnej powierzchni) i zajmują główne tereny
mieszkaniowe i drogi wewnętrzne spółdzielni mieszkaniowych. W Przeworsku zorganizowane są
trzy spółdzielnie mieszkaniowe. Największą jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Przeworsku
skupiająca się w obrębie kilku różnych osiedli miejskich: ulic Konopnickiej, Szpitalnej, Sienkiewicza,
Jagiellońskiej oraz Krasickiego. Obejmuje ona w większości obszar dawnych dóbr martwej ręki
(ul. Konopnickiej, Sienkiewicza i Szpitalnej).
Natomiast Spółdzielnia Mieszkaniowa Misiągiewicza zajmuje kompleks budynków i mieszkań
zakładowych dawnych Zakładów Naprawy Taboru Kolejowego w Gniewczynie (obecnie Fabryka
Wagonów Gniewczyna S.A.). Trzecią jest Przyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa przy
Cukrowni, obejmująca osiedle mieszkaniowe byłej Cukrowni Przeworska przy ul. Skłodowskiej
i Lubomirskich.
Grunty kościołów i związków wyznaniowych stanowią 32 ha, tj. 1,44% ogółu gruntów.
Dominują tu użytki rolne 29 ha (grunty orne 24 ha) skupione w północno zachodniej części miasta,
pozostała część to tereny zabudowane kościołów i klasztorów. Grunty te stanowią pozostałość
po dobrach martwej ręki znacjonalizowanych na podstawie ustawy z 1950 roku2. Większość
gruntów została zabudowana osiedlami mieszkaniowymi oraz zabudową przemysłową (wzdłuż
ul. Głębokiej) i rozparcelowana na działki budownictwa jednorodzinnego (os. Sobieskiego,
os. Poniatowskiego, os. Sienkiewicza, tzw. Plebanka). Grunty powiatu stanowią głównie obszary
zabudowane oraz grunty pod drogami.3
Struktura przestrzeni miasta
W strukturze przestrzeni miasta Przeworska można wyróżnić kilka stref związanych z dawnym
i obecnym użytkowaniem terenów miejskich, tworząc jego strukturę funkcjonalno-przestrzenną.
Są to zróżnicowane jednostki morfo-genetyczne. Pierwszą strefą jest bardzo duży obszar rolniczy
skupiający się w południowej, południowo-wschodniej i wschodniej części miasta. Występuje on
także w północnej części powyżej linii kolejowej Kraków-Przemyśl oraz w północno-zachodniej
części miasta. Strefa ta położona jest na obszarze dawnych wsi Mokra Strona i Budy Przeworskie,
włączonych do miasta w dwudziestoleciu międzywojennym oraz Gorliczyny włączonej w 1976 r.
Są to głównie obszary niezabudowane, intensywnej gospodarki rolnej na bardzo dobrych glebach.
Podkreślenia wymaga fakt, iż w Przeworsku 75% gruntów stanowią użytki rolne, z czego aż 94,6%
użytków zajmują gleby klas od I do III podlegające ochronie. Istotnym jest również to,
iż zdecydowana większość tych gruntów jest własnością osób fizycznych, charakteryzują się jednak
one ogromnym rozdrobnieniem. Obszar ten jest bardzo słabo skomunikowany z resztą miasta.

2

3

Ustawa z 20 marca 1950 r. o przejęciu przez państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania
gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego. Na jej podstawie upaństwowieniem bez odszkodowania objęto
wszystkie grunty kościołów, bez względu na ich powierzchnię, z wyłączeniem gospodarstw rolnych słuŜących osobistym
dochodom proboszczów, nieprzekraczających 50 ha
Leszek Kisiel: Bariery rozwoju przestrzennego Przeworska związane ze stanem własności i strukturą przestrzeni miasta,
w: Współczesne problemy rozwoju społeczno-ekonomicznego Podkarpacia ze szczególnym uwzględnieniem turystyki.
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Prócz przecinających je dróg E4 i Drogi nr 835 pozostałe stanowią drogi gruntowe jako drogi
dojazdowe do pól.
Druga strefa to obszary intensywnej zabudowy mieszkaniowej skupionej w czterech częściach
miasta. Pierwsza z nich skupia się w zachodniej części miasta na os. Sobieskiego, Poniatowskiego,
Sikorskiego, Sienkiewicza i Szpitalnej. Jest to obszar dużych osiedli mieszkaniowych
wielorodzinnych i jednorodzinnych ograniczony od zachodu granicą miasta Przeworska i od
wschodu drogą powiatową ul. Studzińska - Szpitalna.
Tabela 4. Struktura użytkowania gruntów w Przeworsku
Wyszczególnienie
Powierzchnia ogółem w tym:
Użytki rolne
Tereny mieszkaniowe/osiedlowe
Tereny komunikacyjne
Grunty pod wodami
Grunty leśne i zadrzewione
Grunty przemysłowe
Grunty zabudowane
Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe
Tereny różne i nieużytki
Pozostałe

ha

%

2 213
1 668
138
174
25
8
38
78
25
17
42

100
75,4
6,2
7,9
1,1
0,4
1,7
3,5
1,1
0,8
1,9

Źródło: na podstawie danych z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przeworsku,
wg stanu na 01.01.2007 r. wg. L. Kisiel

Przeważają tu funkcje mieszkaniowe i handlowe oraz usługi medyczne w związku z lokalizacją
na tym terenie szpitala rejonowego, przychodni i aptek. Drugi obszar intensywnej zabudowy
jednorodzinnej to obszar typowej ulicówki dawnej wsi Mokra Strona, wzdłuż dróg ul. Wiejska
i Żytnia. Trzeci obszar to osiedla mieszkaniowe centrum miasta, zarówno zabudowy wielo- jak
i jednorodzinnej oraz zwarta zabudowa starego miasta z Rynkiem i ulic przyległych. Teren ten to
równocześnie najbardziej rozwinięta strefa intensywnej działalności usługowo – handlowej,
a także funkcji komunikacyjnych.
W bezpośrednim sąsiedztwie tego terenu występuje strefa terenów zielonych i tereny
urządzeń rekreacyjnych w postaci Zespołu Pałacowo-Parkowego, Zajazdu Skansenu „Pastewnik”
oraz boisk sportowych i basenów. Czwartym obszarem jest teren zabudowy jednorodzinnej,
tzw. za stacją, na północ od linii Kraków-Przemyśl i na wschód od linii Przeworsk - Rozwadów.
To głównie teren rozwijającego się budownictwa jednorodzinnego i niewielkich funkcji handlowousługowych.
Trzecia strefa to obszary przemysłowe i składowe skupione w środkowej i północnej części
miasta. Jest to strefa kompleksu dawnej Cukrowni Przeworsk, tzw. podzamcza i dawnej WSK,
zlokalizowana w sąsiedztwie linii kolejowej Kraków - Przemyśl, druga skupiona wzdłuż drogi
ul. Głęboka, trzecia przy ul. Gorliczyńskiej na obszarze Gayer - Hosaja (dawnego POM-u)
i Zakładów TRAX – BRW, na zachód od linii kolejowej Przeworsk - Rozwadów. O ile dwie pierwsze
strefy dysponują dogodną komunikacją, o tyle trzecia strefa, która w ostatnich latach wykazuje
ogromną dynamikę rozwoju, posiada bardzo niekorzystny system dróg dojazdowych. Komunikacja
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z tą strefą przemysłowo-składową następuje poprzez centrum miasta oraz tereny intensywnej
zabudowy jednorodzinnej, co w wielu wypadkach stwarza niekorzystne warunki rozwoju oraz
konflikty z mieszkańcami. Zwłaszcza, że dominują tu firmy z branży budowlanej i centra
logistyczne, które opierają się w dużej mierze na ciężkim transporcie ciągników siodłowych.
Charakterystyczne we wszystkich obszarach przemysłowych w Przeworsku jest to, że skupiają się
one w starych obszarach centralnej części miasta. Brak jest natomiast terenów dla nowych stref
przemysłowych, co wynika z braku gruntów komunalnych lub Skarbu Państwa na obszarach
przewidzianych pod taką zabudowę.4

1.1.5 Zasoby infrastruktury technicznej miasta
Miasto Przeworsk stanowi ważny węzeł komunikacyjny województwa podkarpackiego,
w którym krzyżują się drogi o znaczeniu międzynarodowym, krajowym i regionalnym. Na sieć dróg
miasta Przeworska składają się drogi wojewódzkie, krajowe, powiatowe oraz drogi gminne.
Miasto przecinają droga międzynarodowa E-4 Zgorzelec - Przemyśl - Lwów, droga krajowa Nr 4
Jędrzychowice – Korczowa (wzdłuż ulic: Łańcucka, Krakowska, Jagiellońska, Lwowska) droga
wojewódzka Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska (wzdłuż ulic: Gorliczyńskiej, Tysiąclecia,
Słowackiego i Węgierska). Sieć dróg krajowych przebiegających przez teren miasta wynosi 4,731
km.
Przez teren Miasta Przeworska przewidywany jest przebieg autostrady A4. Miasto będzie
połączone z autostradą planowanym węzłem „Przeworsk”, zlokalizowanym na terenie gminy
Przeworsk.
Łączna długość dróg powiatowych na terenie Przeworska wynosi 17,632 km. W przypadku dróg
powiatowych na terenie Przeworska występuje znaczna potrzeba w zakresie ich budowy,
modernizacji i odnowienia.
Tabela 5. Wykaz dróg powiatowych na terenie miasta Przeworska oraz potrzeby modernizacyjne
Długość
Budowa Modernizacja
Odnowa
Lp.
Nazwa ulicy
[ km ]
[ km ]
[ km ]
[ km ]
1.
Chruściela
1,500
0,400
2.
Cukrowniana
0,480
0,480
3.
Czarnieckiego
1,068
1,068
Czarnieckiego
4.
0,358
0,358
Boczna
5.
Dworcowa
0,460
0,460
6.
Dynowska
0,595
0,595
7.
Gimnazjalna
0,450
0,450
8.
Głęboka
0,451
0,150
9.
Kasprowicza
0,625
0,625
10. Konopnickiej
0,328
0,328
11. Kościuszki
0,224
0,224
4

Leszek Kisiel: Bariery rozwoju przestrzennego Przeworska związane ze stanem własności i strukturą przestrzeni miasta,
w: Współczesne problemy rozwoju społeczno-ekonomicznego Podkarpacia ze szczególnym uwzględnieniem turystyki.
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Krasickiego
Lubomirskich
Lwowska
Misiągiewicza
Niepodległości
Piłsudskiego
Pod Chałupkami
Pod Rozborzem
Przejazd PKP
Studziańska
Szpitalna
Tkacka
Wiejska
Wojska Polskiego
Razem

0,996
0,929
0,213
1,584
0,769
0,250
0,759
0,300
0,084
0,804
0,580
0,525
1,950
1,350
17 632

0,480

1,584
0,242
0,300
0,084
0,454
0,525
1,950
1,350
8,764

0,996
0,300
0,213
0,500
4,392

Źródło: UM Przeworsk

Drogi gminne na terenie Przeworska mają łączną długość 31,352 km, w tym 73%, tj. 22,9 km
stanowią drogi utwardzone. Plany inwestycyjne dotyczące dróg gminnych na terenie Przeworska
to: budowa nowych odcinków: 7,72 km, modernizacja: 2,50 km, odnowa nawierzchni: 15,42 km.
Przeworsk stanowi także ważny węzeł kolejowy w regionie. Przez miasto przebiega linia
kolejowa Szczecin - Wrocław - Kraków - Przeworsk - Przemyśl - Kijów oraz linia kolejowa
o znaczeniu lokalnym Przeworsk - Rozwadów - Lublin. W mieście ma również swój początek
kolejka wąskotorowa „Mały Expres Podgórzanin”, kursująca na trasie Przeworsk - Dynów,
wykorzystywana obecnie w celach turystycznych.
Telekomunikacja
Przeworsk jest obsługiwany łącznością przewodową przez jednego operatora, Telekomunikację
Polską S.A. W mieście jest zainstalowana cyfrowa centrala telefoniczna do, której podłączeni są
abonenci. Stan telefonizacji w Przeworsku zmienia się z roku na rok. Wskaźnik liczby abonentów
na 1000 mieszkańców w mieście wzrósł z 258,2 w roku 1999 do 279,8 w roku 2002.
Obecnie na terenie Przeworska trwają prace przy rozbudowie systemu łączności przewodowej.
Są one prowadzone w centrum miasta i na poszczególnych osiedlach mieszkaniowych. Ich
wykonanie pozwoli na podłączenie praktycznie każdego nowego abonenta.
Przeworsk jest również w zasięgu działania telefonii komórkowej kilku operatorów. Na terenie
miasta działalność w zakresie usług telekomunikacji bezprzewodowej prowadzą: ORANGE, ERA
GSM, PLUS, PLAY których obszar działania jak i liczba użytkowników sukcesywnie powiększa się.
Działania podejmowane na rynku usług teletechnicznych mają na celu osiągnięcie powszechnej
dostępności, przez dalszą rozbudowę sieci abonenckiej, do wielkości wyrażającej się zakładanym
wskaźnikiem gęstości telefonicznej 30 abonentów na 100 mieszkańców. Zakłada się również ciągłe
poszerzanie wachlarza oferowanych usług, które daje korzystanie z centrali cyfrowej, np.:
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internet, transmisja danych, systemy przywoławcze, telewizja kablowa, multimedialne usługi DSL,
czy prywatne sieci wirtualne5.
Wodociągi i kanalizacja
Przeworsk wyposażony jest w sieć wodociągową, z której korzysta 99,5% mieszkańców miasta.
Zaopatrzeniem miasta w wodę zajmuje się Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. Woda
pobierana jest z dwóch źródeł podziemnych: w Gniewczynie Łańcuckiej i miejscowości Rozbórz Trojony powiązanej z dwoma stacjami uzdatniania wody. Ujęcie wody w Gniewczynie Łańcuckiej
związane jest ze stacją uzdatniania wody Przeworsk I, natomiast ujęcie w Rozbórzu - Trojanach
ze stacją uzdatniania wody we wsi Rozbórz.
Tabela 6. Wskaźniki zaopatrzenia w wodę mieszkańców miasta Przeworsk
Wyszczególnienie

2006

połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych
i zbiorowego zamieszkania w szt.
woda dostarczona gospodarstwom domowym w dam3
ludności korzystająca z wodociągów w osobach
długość sieci wodociągowej ogółem w km

2007

2008

2 219

2 239

2 248

393

409, 7

406,9

14 947

14 997

15 011

72,3

80,6

80,6

Źródło: GUS

Łączna długość sieci wodociągowej na terenie Przeworska (bez przyłączy do budynków) w 2008
r. wynosiła 80,6 km. Największe inwestycje w zakresie sieci wodociągowej na terenie miasta
zostały zrealizowane w roku 2000 i 2001, oddano wówczas do użytku łącznie 2,4 km sieci.
Najwięcej podłączeń do budynków wykonano w roku 2001, ich liczba wyniosła 62. W 2008 r.
korzystający z instalacji było 95,3 % ogółu ludności miasta.
Koncepcja zaopatrzenia miasta Przeworska w wodę do roku 2010 zakłada, że podstawowym
ujęciem wody dla miasta będzie ujęcie Rozbórz - Trojany. Zgodnie z nią wszelkie działania
modernizacyjne systemu zaopatrzenia miasta w wodę powinny iść w kierunku rozbudowy tego
ujęcia oraz modernizacji stacji Uzdatniania Wody Rozbórz. Ujęcie w Gniewczynie Łańcuckiej
będzie eksploatowane do „śmierci technicznej”. Docelowo zasilanie Przeworska w wodę odbywać
się będzie wyłącznie z ujęcia Rozbórz - Trojany rozbudowanego o 2 nowe studnie wiercone
o łącznej wydajności eksploatacyjnej około 40 m3/h6.
Działalność związaną z gospodarką ściekową na terenie miasta Przeworska prowadzi
Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o w Przeworsku. Długość sieci kanalizacyjnej
na terenie miasta wynosiła w 2008 r. 91,2 km. W 2008 r. liczba mieszkańców korzystających
z usług kanalizacyjnych wynosiła 14 127.
Oczyszczalnia ścieków Przeworskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o obsługuje obecnie
mieszkańców Przeworska oraz gminy Zarzecze (miejscowości: Żurawiczki, Maćkówka oraz Zalesie).
5

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przeworska

6

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przeworska

28

Lokalny program rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2009-2013

Oczyszczalnia miejska została rozbudowana z myślą o perspektywie rozwoju miasta oraz
włączeniu sąsiednich miejscowości. Przepustowość oczyszczalni wynosi 6000 m3/d, obecnie
posiada ona rezerwy wynoszące od 2000-2500 m3/d.
Tabela 7. Kanalizacja w mieście Przeworsk
Wyszczególnienie

2006

2007

2008

83,6

91,2

91,2

Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i
zbiorowego zamieszkania (km)

1 641

1 644

1 657

Zużycie wody w gospodarstwach domowych w dam3

584,5

590,3

724,0

Długość sieci (km)

Źródło: UM Przeworsk

W roku 2008 r. z kanalizacji korzystało 89,7% mieszkańców miasta. Zgodnie z kierunkami
rozwoju systemu odprowadzania ścieków zawartymi w Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przeworska do oczyszczalni przewiduje się także
transport ścieków sanitarnych z gminy Przeworsk (miejscowości: Gorliczyna, Grzęska, Urzejowice,
Rozbórz, Mirocin, Ujezna i Studzian) oraz miejscowości Dębów w gminie Gać, gdzie realizuje się
budowę sieci rozdzielczej. Plany inwestycyjne dotyczące wykonania sieci kanalizacyjnej na terenie
przeworska w latach 2006-2010 wynoszą - 6,7 km, a na lata 2011 - 2015 - 3,8 km.
Elektroenergetyka
Gospodarka elektroenergetyczna na terenie Przeworska prowadzona jest przez Zamojską
Korporację Energetyczną S.A. w Zamościu oraz kilka zakładów posiadających własne stacje
transformatorowe. Miasto zasilane jest napięciem średnim o wartości 15 kV ze stacji redukcyjnej
110/15 kV zlokalizowanej we wschodniej części miasta. Stacja redukcyjna w Przeworsku, w której
zainstalowane są dwa transformatory o mocy znamionowej po 25 MVA pracuje na napięciu
pierwotnym 110 kV. Jest ono doprowadzane liniami wysokiego napięcia od zachodu ze stacji
Głuchów koło Łańcuta, natomiast od wschodu wyprowadzone jest z niej napięcie do stacji
redukcyjnej Przemyśl.
Sieć rozdzielcza średniego napięcia poprzez linie napowietrzne i kablowe rozgałęzia
się na terenie miasta i doprowadza napięcie do stacji transformatorowych. Te z kolei są źródłem
zasilania konsumpcyjnej i oświetleniowej sieci niskiego napięcia bezpośrednio obsługującej
odbiorców zlokalizowanych na terenie Przeworska.
Tabela 8. Odbiorcy i zużycie energii elektrycznej w mieście Przeworsk
Wyszczególnienie
liczba odbiorców ogółem
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2006

2007

2008

5 375

5 351

5 379
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zużycie energii elektrycznej na niskim napięciu (MW/H)
zużycie energii na 1 odbiorcę ogółem w kW/h

10 245

10 150

10 453

640,3

634,3

653,3

* jako ilość mieszkańców przyjęto 16 000
Źródło: GUS Przeworsk

Moc zainstalowana w stacji redukcyjnej w Przeworsku zapewnia zasilanie miasta w energię
elektryczną w stanie obecnym jak i prognozowaną w przyszłości. W celu poprawy warunków
napięciowych odbiorców istniejących jak i możliwości podłączenia nowych, modernizacji
i rozbudowie podlegał będzie jedynie system sieci średnich i niskich napięć.
Po roku 2010 planowane jest wybudowanie dodatkowego powiązania stacji redukcyjnej
w Przeworsku ze stacją w Dynowie linią 110 kV, poprowadzoną w obrębie miasta równolegle do
linii istniejącej Przeworsk - Przemyśl7.
Gazownictwo
Za dostawę i przesył gazu do Przeworska odpowiedzialny jest Zakład Gazowniczy w Jarosławiu,
natomiast za jego dystrybucję na terenie miasta Rozdzielnia Gazu w Przeworsku. Do Przeworska
gaz dostarczany jest dwoma gazociągami wysokoprężnymi Φ 700 mm relacji Jarosław-Sędziszów
i Φ 400 mm relacji Jarosław-Sędziszów. Na terenie miasta znajdują się 3 stacje redukcyjno pomiarowe I stopnia i 9 stacji II stopnia.
Długość gazowej sieci rozdzielczej w Przeworsku liczy 59,7 km, natomiast liczba przyłączy do
budynków mieszkalnych w roku 2002 wynosiła 1859. Z sieci gazowej korzystało 4028 gospodarstw
domowych przy średnim zużyciu 681 m3. Zużycie gazu na 1 odbiorcę w gospodarstwach
domowych w Przeworsku spadło o blisko 10% w porównaniu z rokiem 1999. Spowodowane jest to
zastępowaniem urządzeń gazowych do przygotowywania posiłków i ciepłej wody urządzeniami
elektrycznymi.
Tabela 9. Sieć gazowa oraz odbiorcy i zużycie gazu w gospodarstwach domowych w Przeworsku
Wyszczególnienie

2006

długość czynnej sieci ogółem w m
połączenia do budynków w szt.
ludność korzystająca z sieci gazowej
odbiorcy gazu/gospodarstwa domowe
odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem/gos.dom.
zużycie gazu w tys. m3
zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań w tys. m3

2007

68 704

68 904

69 757

1 986

2 006

2 036

13 504

13 517

13 553

4 174

4 193

4 195

117

117

784

3 499,70

3 590,50

3 412,40

1 228,6

963,9

941,3

Źródło: GUS

7
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W ostatnich latach systematycznie wzrasta zapotrzebowanie na gaz do celów grzewczych.
Spowodowane jest to budową nowych kotłowni gazowych oraz modernizacją istniejących
kotłowni węglowych w celu dostosowania na paliwo gazowe.
Ciepłownictwo
Zaopatrzenie w ciepło dla obiektów użyteczności publicznej, budownictwa usługowego
i przemysłu oraz budownictwa wielorodzinnego w Przeworsku zapewnia około 85 kotłowni
lokalnych oraz elektrociepłownia Cukrowni Przeworsk. Budownictwo jednorodzinne ogrzewane
jest z indywidualnych kotłowni zasilanych gazem lub węglem oraz piecami węglowymi.
Istniejące lokalne kotłownie węglowe były sukcesywnie modernizowane i zamieniane na
gazowe. Kotłownie opalane gazem to:
 kotłownia w budynku Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta,
 kotłownia przy Miejskim Ośrodku Kultury,
 kotłownia ogrzewająca przedszkole nr 2 i 3,
 2 kotłownie osiedlowe Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Krasickiego,
 kotłownia Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Konopnickiej,
 2 kotłownie Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ul. Piłsudskiego,
 kotłownia osiedlowa przy ul. Jagiellońskiej,
 kotłownia Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Sienkiewicza 10.
Zmiany te były przeprowadzone zgodnie przyjętym Uchwałą Rady Miasta Przeworska z dnia
4.04.2002 r. „Planem zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i gazową miasta Przeworska”.
Roczna produkcja energii cieplnej w Przeworsku wynosiła 62,3 MW, w tym dla celów
mieszkaniowych wytwarzane jest 26,0 MW, natomiast dla celów przemysłowych - 29,5 MW.
Przesył energii cieplnej w mieście odbywa się przez system sieci cieplnych, których długość wynosi
ogółem: 5,2 km, sieci rozdzielcze: 3,2 km, przyłącza: 2,0 km.
W najbliższych latach należy spodziewać się zwiększenia zużycia ciepła w porównaniu
ze stanem obecnym do 64,6 MW w roku 2005. Przewidywany wzrost nastąpi przede wszystkim
w budownictwie jednorodzinnym. Nie przewiduje się wzrostu zapotrzebowania ciepła dla
budownictwa przemysłowego. W Przeworsku zaznacza się i postępuje proces oszczędnego
gospodarowania paliwami i energią. Powodem takiego działania są m.in.:
 rosnące ceny paliw i gazu,
 nowoczesne metody zmniejszania strat ciepła w budynkach,
 wprowadzanie układów grzewczych o wyższej sprawności energetycznej,
 eliminowanie przestarzałych kotłowni i sieci ciepłowniczych,
 stosowanie regulacji automatycznej,
 realizacja programów termomodernizacyjnych.

1.1.6 Identyfikacja problemów w obszarze przestrzennym
Głównymi aspektami występujących problemów w obszarze przestrzennym są:
 brak środków na kosztowną modernizację obiektów zabytkowych, sakralnych
i historycznych,
 szybki proces niszczenia zabytkowej tkanki urbanistycznej, sakralnej i pozostałej,
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 degradacja techniczna, estetyczna i społeczna obszarów zabudowy o charakterze
historycznym,
 niewykorzystane potencjalne obiekty turystyczne,
 zaniedbana i niszczejąca substancja zabytkowa,
 zbyt mała liczba miejsc parkingowych w centrum i przy obiektach użyteczności
publicznej,
 niejednolita zabudowa o niskich walorach estetycznych,
 niewystarczające zaplecze budownictwa komunalnego i socjalnego.
Dzięki realizacji zakładanych zadań objętych planem rewitalizacji będzie można powoli
realizować główne aspekty problemów występujących na obszarze miasta. Dzięki realizacji planu
rewitalizacji główne zadania LPR miasto Przeworsk będzie miało możliwość podejmowania innych
inwestycji oraz bardzo ważne dla miasta zdobywać nowych inwestorów strategicznych.

1.2 Sfera gospodarcza
1.2.1 Główni pracodawcy – struktura i trendy
Podmioty gospodarcze działające na terenie miasta reprezentują przede wszystkim branżę
spożywczą, odzieżową, meblarską, budowlaną i chemiczną. Działające na terenie miasta podmioty
gospodarcze to przede wszystkim firmy małe zatrudniające poniżej 50 pracowników. W grupie tej
dominują mikroprzedsiębiorstwa (do 10 pracowników). W roku 2002 grupa ta stanowiła 93%
wszystkich podmiotów funkcjonujących w mieście. Na przestrzeni lat w grupie mikro zostało
zarejestrowanych najwięcej nowych podmiotów. W Przeworsku zauważalne jest ponadto
zmniejszenie się liczby podmiotów średnich (od 50 do 200 pracowników). W końcu roku 2003
w Przeworsku zarejestrowanych było 275 sklepów różnych branż, które dawały pracę ponad 650
mieszkańcom. W mieście funkcjonują również 3 targowiska stałe, o łącznej powierzchni 16 900 m2
oraz 6 punktów sprzedaży paliw. Można zatem stwierdzić, że sieć placówek handlowych
w Przeworsku jest rozwinięta w stopniu wystarczającym.
Do najważniejszych firm o znacznej renomie krajowej i zagranicznej należą: „Trax-BRW”
Sp. z o.o., „O.K.” Owocowe Koncentraty Sp. z o.o., B&P ENGINEERING Sp. z o.o. oraz Zakłady
Gumowe „Geyer & Hosaja” Sp. z o.o. Duże znaczenie mają także zakłady odzieżowe „Men's Field”
Sp. z o.o. oraz „Alex” Sp. z o.o.
Branża budowlana na terenie miasta reprezentowana jest przez „Hydrobud – Przeworsk”
Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Budowlane „Resbex” Sp. z o. o., „Megastyl” Krzysztof Niemiec oraz
Villergran Stolarka - Fabrykę Okien Szewpol znajdującą się w pobliżu miasta. Dzięki dobrym
połączeniom komunikacyjnym, w Przeworsku zlokalizowane zostało centrum logistyczne firmy
„DAMIANEX” S.A. - należącej do Central European Distribution Corporation - grupy polskich
hurtowni alkoholi, notowanej na amerykańskiej giełdzie NASDAQ.
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1.2.2 Liczba i struktura podmiotów gospodarczych
Tabela 10. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze Regon wg sektorów
własnościowych
Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze Regon
wg sektorów własnościowych
ogółem
podmioty gospodarki narodowej ogółem
państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego ogółem
spółki handlowe
państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego, gospodarstwa
pomocnicze
podmioty gospodarki narodowej ogółem
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
spółki handlowe
spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego
spółdzielnie
fundacje
stowarzyszenia i organizacje społeczne
ogółem
sektor publiczny
sektor prywatny
ogółem
sektor prywatny
ogółem
sektor prywatny
ogółem
sektor publiczny
sektor prywatny
ogółem
sektor prywatny
ogółem
sektor publiczny
sektor prywatny
ogółem
sektor prywatny
ogółem
sektor publiczny
sektor prywatny
ogółem
sektor prywatny
ogółem
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Ilość
jednostek
1 363
63
44
3
1
1 306
1 036
59
18
13
2
39
1 369
63
1 306
6
6
123
123
3
2
1
105
105
477
1
476
37
37
68
1
67
57
57
165
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sektor publiczny
sektor prywatny
ogółem
sektor prywatny
ogółem
sektor publiczny
sektor prywatny
ogółem
sektor publiczny
sektor prywatny
ogółem
sektor publiczny
sektor prywatny

10
155
17
17
35
23
12
152
5
147
124
4
120

Źródło: GUS

Liczba osób prowadząca działalność gospodarczą na terenie powiatu przeworskiego wybranych
branżach na 2008 rok:
 przetwórstwo przemysłowe - 313,
 budownictwo - 380,
 handel i naprawy - 1129,
 transport gospodarka magazynowa i łączność - 245,
 hotele i restauracje - 77,
 pośrednictwo finansowe - 126,
 obsługa nieruchomości - 240.
Rozwój wymienionych firm oraz wspomniana aktywność gospodarcza mieszkańców
Przeworska znacząco wpłynął na spadek bezrobocia. Na koniec 2005 roku liczba bezrobotnych
zmniejszyła się w stosunku do 2001 roku (z najwyższym bezrobociem) o 10,2% i zbliżyła się do
poziomu roku 2000. Podobna tendencja miała miejsce na całym Podkarpaciu, gdzie od 2002 roku
liczba zarejestrowanych bezrobotnych zaczęła spadać: w roku 2002 r. zmniejszyła się o 3,9%,
w 2003 r. – o 2,7%, zaś w 2004 r. była mniejsza o 6,7% w porównaniu z rokiem poprzednim.

1.2.3 Zatrudnienie – struktura i podział według branż zatrudnienia
Z punktu widzenia rynku pracy w Przeworsku największe znaczenie ma sektor usługowy
nierynkowy, w którym zawiera się administracja publiczna, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
edukacja, ochrona zdrowia i pomoc społeczna. Na koniec roku 2007 zatrudnionych było w nim 21
833 osoby, co stanowiło 36,8% ogółu pracujących. Sektor przemysłowy - w którym mieści się
przetwórstwo przemysłowe, wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczna, gaz i wodę oraz
budownictwo - zmniejszył się w ostatnich latach ze względu na likwidacje niektórych zakładów
(w 2007 roku pracujący w przemyśle było 2 177 osób stanowili 30,8% ogółu pracujących).
Jak widać z poniżej załączonej tabeli zanotowano brak osób pracujących w rolnictwie jaki
usługach nierynkowych. Wynikiem tego jest coraz lepiej rozwijający się rynek przemysłowy i usługi
rynkowe
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Tabela 11. Zestawienie głównych rynków pracy
Ogółem
Rolnictwo,
łowiectwo,
Wyszczególnienie
W tym
leśnictwo,
Ogółem
kobiety
rybactwo
Gmina Miejska
Przeworsk

6 059

2 889

brak

Przemyśl
i
budownict
wo
2 177

Usługi
rynkowe

nierynkow
e

1 833

brak

Źródło: GUS

Wśród zarejestrowanych bezrobotnych w mieście od 2007 roku największą grupę stanowiły
osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym oraz z wykształceniem zasadniczym
zawodowym. Najmniejsza liczebnością charakteryzuje się grupa osób bezrobotnych
z wykształceniem średnim ogólnokształcącym, na co ma wpływ dalsze kontynuowanie nauki
i zdobywanie zawodu przez młodzież_ posiadającą takie wykształcenie.

1.2.4 Identyfikacja problemów w obszarze gospodarczym
Analizując stan gospodarki obszaru rewitalizowanego można zidentyfikować następujące
problemy:
 Niewystarczająco rozwinięty przemysł rolno-spożywczy i przetwórczy.
 Duże rozdrobienie gospodarstw rolnych.
 Niski stopień specjalizacji produkcji rolnej.
 Słabe zainteresowanie ze strony inwestorów zewnętrznych.
 Brak regionalnego i lokalnego kapitału.


1.3 Strefa społeczna
Na terenie Przeworska zlokalizowane są instytucje zaspokajające potrzeby znacznej części
mieszkańców powiatu w zakresie szkolnictwa, opieki zdrowotnej, opieki społecznej oraz usług
kulturalnych. W mieście funkcjonują 4 przedszkola, 3 szkoły podstawowe oraz gimnazjum.
W obszarze miasta funkcjonują także dwie szkoły ponadgimnazjalne: Zespół Szkół Zawodowych
oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych. Doskonałe zaplecze edukacyjne tworzą
również dwa zespoły szkół średnich, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych oraz Państwowa
Szkoła Muzyczna im. Mieczysława Karłowicza.

1.3.1 Struktura demograficzna
Jedną z głównych składowych kształtujących procesy rozwojowe w mieście są jego mieszkańcy.
Ważna jest zarówno ich liczba, jak również struktura związana z takimi cechami jak: wiek,
wykształcenie, innowacyjność czy przedsiębiorczość. W Przeworsku już od dłuższego czasu liczba
ludności maleje. Najwięcej osób zamieszkiwało miasto w roku 1997 (16 458 osób), natomiast
najmniej w roku 2004 (15 713). W latach 1995-2007 zaludnienie spadło o 670 osób (4,1%). Było to
wynikiem zarówno zmniejszającego się przyrostu naturalnego, choć utrzymującego się na
poziomie dodatnim, ale przede wszystkim ujemnego salda migracji ludności. Przewaga odpływu
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nad napływem ma tu miejsce od 1997 roku i trwa z różnym natężeniem do chwili obecnej. W roku
2003 ujemne saldo migracji wyniosło aż 119 osób. Wśród napływających do Przeworska
przeważają osoby ze wsi, natomiast odpływ ludności następuje również na wieś. Kierunek
odpływu z Przeworska na wieś powoduje zwiększanie się gęstości zaludnienia w strefie
podmiejskiej.
Wśród mieszkańców Przeworska przeważają kobiety, które w końcu roku 2004 stanowiły
52,2% ludności miasta, a współczynnik feminizacji wyniósł 108 i nie odbiegał od wskaźników
wojewódzkich. Najliczniej reprezentowaną grupą wiekową są osoby w wieku 40-49 lat, ich liczba
w roku 2001 stanowiła 16% ogółu ludności miasta. Kolejne miejsca pod względem liczebności
w strukturze wiekowej mieszkańców Przeworska zajmują grupy w wieku 30-39 lat (13% ludności),
50-59 lat (12% ogółu mieszkańców) oraz mieszkańcy w przedziale wiekowym od 19-24 lat,
stanowiący 11% ogółu ludności.
Tabela 12. Stan ludności miasta Przeworska w latach 2006-2008
Przyrost
Lata
Ludność ogółem
naturalny na
Saldo migracji
1000 mieszk.
2006
15 688
1,8
-58
2007
15 737
3,9
-17
2008
15 751
2,5
-89

Bezrobotni
zarejestrowani
1069
979
839

Źródło: GUS Bank danych Regionalnych.

Dużym problemem miasta, zauważalnym w ostatnich latach jest ogromy spadek liczby ludności
w wieku przedprodukcyjnym. W Przeworsku pod koniec 1995 r. grupa ta liczyła 5126 osób
i stanowiła 31,2% ogółu populacji. Na przestrzeni lat 1995-2007 obniżyła się o 1984 osoby
tj. o prawie 39%.
W 2007 r. ludność w wieku 0-17 lat stanowiła już tylko niespełna 19,9% ogółu mieszkańców
Przeworska. Istotnym elementem siły produkcyjnej społeczeństwa, określającym wielkość
potencjalnych zasobów pracy i rozmiary zatrudnienia, jest ludność w wieku produkcyjnym.
Populacja ta w Przeworsku w 1995 r. liczyła 9393 osób. W kolejnych latach systematycznie się
zwiększała i pod koniec 2007 r. liczyła już 10344 osób (65,7%), a więc w porównaniu z 1995 r. była
o ponad 8,5% większa. Zwiększony odsetek ludności w wieku produkcyjnym jest
charakterystyczną cechą wszystkich miast Podkarpacia w 2007r. wynosił 66,3% ogółu
mieszkańców miast podczas, gdy na wsi 60,9%. Kolejną grupą zaznaczającą stały choć nieco
mniejszy wzrost jest ludność w wieku poprodukcyjnym. Jej udział w ogólnej liczbie ludności
Przeworska wzrósł w latach 1995-2007 z 11,5% do 14,3% (w województwie: z 14,3% do 15,3%).
Wśród mieszkańców Przeworska w wieku poprodukcyjnym widoczna jest znaczna przewaga
kobiet nad mężczyznami, udział kobiet w tej grupie stanowił ponad 69,4%, co jest związane ze
statystycznie dłuższym okresem życia.

1.3.2 Poziom i struktura bezrobocia
Poziom bezrobocia w 2008 r. w Przeworsku przedstawia się następująco:
- ogólna liczba osób bezrobotnych - 893,
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- liczba bezrobotnych kobiet - 504,
- liczba bezrobotnych mężczyzn - 389.
W trudniejszej sytuacji na przeworskim rynku pracy są kobiety. W 2005 roku wśród ogółu
pozostających bez pracy kobiet było 652, co stanowiło 52,6%. Tendencja ta utrwaliła się pod
koniec lat 90-tych, zwłaszcza, że duża część zlikwidowanych zakładów (Jarlan, Vistula, Comindex)
spowodowała utratę pracy głównie przez kobiety. Należy jednak stwierdzić, że liczba
bezrobotnych kobiet na terenie miasta powoli, ale stale maleje od roku 1998, kiedy to kobiety
stanowiły 57% zarejestrowanych bezrobotnych, a na koniec 2005 roku 52,6%.
Wśród bezrobotnych zarejestrowanych w Przeworsku przeważają ludzie w wieku 25-34 lat
oraz ludzie młodzi do 24 roku życia. Pierwsza grupa stanowi 35,1%, a druga 26,7% ogółu
bezrobotnych (łącznie bezrobotnych do 35 lat – jest 61,8%). Wyróżnik wieku wśród bezrobotnych
jest nieco inny niż w województwie podkarpackim, gdzie dominują bezrobotni w grupie wiekowej
powyżej 35 roku życia. Jednak również w Przeworsku zauważalna jest tendencja wzrastającego
udziału bezrobotnych w starszych grupach wiekowych, np. w grupie osób w wieku 45-54 lat.

1.3.3 Bezpieczeństwo publiczne
Jedną z najważniejszych wartości kształtujących jakość życia mieszkańców każdej jednostki
terytorialnej jest stan ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego. Organami znaczącymi
w dziedzinie utrzymywania tego stanu na terenie miasta są:
 Komenda Powiatowa Policji
 Straż Miejska
 Pogotowie Ratunkowe (Dział Pomocy Doraźnej)
 Komenda Powiatowa Straży Pożarnej
 Centrum Powiadamiania Ratunkowego.
Policja
Do podstawowych zadań Policji należy ochrona życia, zdrowia i mienia obywateli przed
bezprawnymi na nie zamachami oraz ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym
również w miejscach publicznych, w środkach komunikacji publicznej i w ruchu drogowym.
Zajmuje się ona skutecznym wykrywaniem przestępstw i wykroczeń oraz ściganiem sprawców
tych czynów, co wpływa na poprawę poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców miasta.
Zadania te realizuje 120 funkcjonariuszy zatrudnionych w Komendzie Powiatowej Policji
w Przeworsku, pracujących w sekcjach:
 Służby dyżurne.
 Policyjny telefon zaufania.
 Sekcja prewencji i ruchu drogowego.
 Rewir dzielnicowych.
 Ognisko patrolowo interwencyjne.
 Sekcja kryminalna.
 Zespół do walki z przestępczością gospodarczą.
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Tabela 13. Przestępstwa odnotowane na terenie miasta Przeworska w latach 2007-2008.
Lata

Rodzaj przestępstw na terenie miasta

2007

2008

61

6

2

8

Kradzieże z włamaniem

38

20

Kradzieże cudzej rzeczy

44

43

Razem

145

77

16

7

Rozbój, wymuszenia
Bójki, pobicia

Nieletni sprawcy czynów karalnych*
* Sąd Rejonowy w Przeworsku
Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Przeworsku

Utrzymaniem ładu i porządku publicznego na terenie miasta Przeworska zajmują się
funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku oraz Straży Miejskiej. Na terenie
miasta w roku 2007 zanotowano 145 przestępstwa w tym przestępstwa kryminalne stanowiły
54,8% ogółu popełnionych przestępstw. Zagrożenie przestępczością na terenie miasta Przeworska
ma wyraźna tendencję spadkowa.
Innym rodzajem zdarzeń, rzutujących na stan bezpieczeństwa w mieście są wypadki w ruchu
drogowym, których liczba w poszczególnych latach utrzymuje się na względnie stałym poziomie.
Tabela 14. Wypadki drogowe w Przeworsku w latach 2007 – 2008
Lata

Wypadki drogowe na terenie miasta
2007

2008

34

29

Zabici

2

2

Ranni

40

39

Wypadki

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Przeworsku.

Najbardziej niebezpiecznym odcinkiem drogi jest międzynarodowa trasa E 40 przebiegająca
przez centrum miasta, gdzie dochodzi do największej liczby kolizji i wypadków drogowych.
W tym względzie najbardziej niebezpieczne są ulice: Krakowska, Łańcucka, Jagiellońska
i Lwowska.8 Na tym odcinku drogi co roku odnotowuje się dużą liczbę kolizji drogowych, a w 2004
r. liczba wypadków drogowych stanowiła aż 46 % ogólnej liczby wypadków na terenie miasta
Przeworska.

8

Źródło: tamŜe
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Straż Miejska
Straż Miejska w Przeworsku reprezentowana jest przez komendanta oraz 4 funkcjonariuszy,
posiadających specjalistyczne przeszkolenie w zakresie kontroli ruchu drogowego. Wykonuje ona
swoje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego przede wszystkim poprzez stałe patrole
na ulicach i osiedlach, ciągłą realizację zgłaszanych interwencji, utrzymywanie stałej łączności
między jednostkami Policji i Straży Miejskiej, wspólne z Policją organizowanie i prowadzenie służb
oraz działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Tabela 15. Interwencje Straży Miejskiej w Przeworsku w latach 2005-2008
Lata

Wykroczenia przeciwko
Bezpieczeństwu w komunikacji
Obyczajności publicznej
Bezpieczeństwu osób i mienia
Zdrowiu
Urządzeniom użytku publicznego
Ustawie o utrzymaniu porządku i czystości
Ustawie o wychowaniu w trzeźwości
Porządkowi i spokojowi publicznemu
Aktom prawa miejscowego (przepisy porządkowe)
Inne

2005
530
34
31
35
23
217
30
18
4
1

2006
445
32
28
44
27
21
28
22
2
6

2007
530
43
36
2
10
159
17
11
4
1

2008
435
32
14
0
20
117
18
8
3
1

Źródło: Straż Miejska w Przeworsku

Funkcjonariusze Straży Miejskiej realizując swoje zadania udzielają pouczeń, nakładają
mandaty oraz kierują wnioski do Sądu za wykroczenia zawarte w Kodeksie wykroczeń, a także za
wykroczenia przeciwko różnorodnym ustawom i innym aktom prawa miejscowego.
Straż Miejska w Przeworsku jest wyposażona w środki przymusu bezpośredniego, do których
należą: kajdanki – 4 szt., pałka obronna wielofunkcyjna - 4 szt., ręczne miotacze gazu – 4 szt.,
środki łączności – 4 radiotelefony, natomiast nie jest wyposażona w środki transportu.9
Pogotowie ratunkowe
Pogotowie ratunkowe jest najbardziej utrwaloną w świadomości społecznej instytucją
interweniującą w stanach zagrożenia życia lub zdrowia człowieka.
Pogotowie ratunkowe w Przeworsku udziela pomocy mieszkańcom miasta Przeworska oraz
powiatu przeworskiego, dysponując 3 zespołami wyjazdowymi dyżurującymi przez całą dobę,
w których skład wchodzą 2 karetki wypadkowe ogólnolekarskie i 1 karetka reanimacyjna. 10
W latach 2002 - 2004 na terenie powiatu dochodziło corocznie do około 4 800 interwencji tych
zespołów, z czego około 800 dotyczyło wypadków, a pozostałe zachorowań i transportów
medycznych.11
9

Źródło: StraŜ Miejska w Przeworsku
Źródło: Dział Pomocy Doraźnej przy SP ZOZ w Przeworsku.
11
Źródło: tamŜe
10
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Straż Pożarna
Do podstawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej należy rozpoznawanie zagrożeń
pożarowych i innych miejscowych zagrożeń, organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych
w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze.
Kadra zawodowa KP PSP liczy 34 osoby pracujące w systemie zmianowym 24/48 - III zmiany
oraz 11 osób pracujących w systemie codziennym 8 h, zajmujące się sprawami
administracyjnymi.12
Tabela 16. Interwencje KP PSP na terenie miasta Przeworska w latach 2006-2008.
Lata

2006

2007

2008

Pożar

41

52

36

Miejscowe zagrożenie

173

185

214

Wypadki na terenie miasta

47

65

58

Źródło: Powiatowa Straż Pożarna w Przeworsku.

KP PSP posiada: 3 samochody gaśnicze (1 ciężki i 2 średnie), lekki samochód ratownictwa
technicznego, podnośnik hydrauliczny o wysięgu 18 metrów, 2 samochody kwatermistrzowskie
(średni z przyczepą oraz lekki), 2 samochody operacyjne w tym 1 samochód lekki ratowniczo
rozpoznawczy, pompy szlamowe, sprzęt oddymiający pomieszczenia, poduszki pneumatyczne
wysokociśnieniowe, sprzęt hydrauliczny (nożyce i rozpieracze), sprzęt do ratownictwa wodnego
(ponton z silnikiem oraz łódź), pilarki do drewna, piły do stali i betonu, sprzęt oznakowania
i zabezpieczenia terenu działań.13
Centrum Powiadamiania Ratunkowego
W Przeworsku funkcjonuje Centrala Powiadamiania Ratunkowego (telefony alarmowe).
Telefon ratunkowy jest obowiązującym numerem alarmowym w UE. Numer 112 funkcjonuje we
wszystkich sieciach telefonii GSM. Centrum Powiadamiania Ratunkowego swoją funkcję
utrzymywania bezpieczeństwa publicznego realizuje poprzez:
 przyjmowanie zgłoszeń o zagrożeniach, jego kwalifikacji i selekcji, stosując odpowiednie
procedury postępowania,
 dysponowanie do działań sił i środków, według planu ratowniczego, uwzględniając
współdziałanie wszystkich podmiotów systemu,
 koordynację w zakresie wspomagania prowadzonych działań ratowniczych na podstawie
potrzeb kierującego działaniem,
 ocenę gotowości sytemu ratowniczego do podjęcia działań ratowniczych,
 monitorowanie powstania i rozwoju możliwych zagrożeń,
12
13

Źródło: tamŜe
Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej w Przeworsku
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 ostrzeganie służb ratowniczych i ludności o możliwości powstania nadzwyczajnych
zagrożeń,
 informowanie o powstałych zagrożeniach, przebiegu działań ratowniczych władz
samorządowych,
 analizowanie i prognozowanie rozwoju powstałych zdarzeń i przebiegu działań
ratowniczych, tworzenie powiatowych ratowniczych baz danych.
Kierowanie wywołań alarmowych do poszczególnych służb odbywa się w ramach obszaru
powiatów. Dyspozytor przyjmujący zgłoszenia z numeru 112 - przekazuje informacje o zagrożeniu
właściwym służbom. Istnieje tutaj stała wymiana informacji pomiędzy pogotowiem ratunkowym
a PSP, zarówno podczas dysponowania jednostek do zdarzeń jak również w czasie prowadzonych
działań ratunkowych na miejscu akcji, zapewniając możliwość jednoczesnego dojazdu do miejsca
zdarzenia przez obydwie służby. Wzajemne wdrażanie się strażaków i służb medycznych w tajniki
prowadzonych przez siebie działań w dużym stopniu poprawia współdziałanie na miejscu
zdarzenia.
Ochrona Zdrowia
Przeworsk jest centrum medycznym dla mieszkańców miasta i całego powiatu. Podstawowym
elementem tego systemu jest szpital powiatowy, który bezpośrednio realizuje obowiązek ochrony
zdrowia, poprzez zapewnienie ogółowi ludności zamieszkującej na obszarze jego działania opieki
zdrowotnej w ramach opieki stacjonarnej i specjalistycznego lecznictwa ambulatoryjnego oraz
rehabilitacji i podstawowej opieki zdrowotnej. Zadaniem szpitala jest:
 udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach opieki stacjonarnej i ambulatoryjnej,
 prowadzenie dokumentacji medycznej osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych,
 zagwarantowanie praw pacjenta osobom korzystającym ze świadczeń zdrowotnych,
 zapewnienie środków farmaceutycznych, materiałów medycznych, pomieszczeń oraz
wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia,
 kształcenie pracowników szpitala,
 wykonywanie zadań w zakresie spraw obronnych i bezpieczeństwa publicznego.
Szpital w ramach sprawowanej opieki stacjonarnej i ambulatoryjnej udziela między innymi
świadczeń zdrowotnych dotyczących profilaktyki, diagnostyki, lecznictwa, pielęgnacji
i rehabilitacji. Bezpośrednio obowiązek ochrony zdrowia w szpitalu realizuje personel medyczny,
reprezentowany przede wszystkim przez lekarzy, w tym lekarzy specjalistów oraz pielęgniarki.
Według danych SP ZOZ Szpital Powiatowy w Przeworsku liczy 336 łóżek. Funkcjonuje w nim 15
oddziałów, w których pracuje 56 lekarzy, 270 pielęgniarek i położnych, 36 osób udzielających
świadczeń medycznych (na podst. art. 35 ust. 1 pkt. 2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej),
66 pozostałych pracowników medycznych zatrudnionych w oddziałach. W 2006 r. przebywało
w nim 33 215 pacjentów.
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Tabela 17. Oddziały, liczba łóżek i personelu w Szpitalu Powiatowym w Przeworsku w 2006 r.

Oddział/jednostka

PołożniczoGinekologiczny
Chorób
Wewnętrznych

Liczba
udzielających
świadczeń
Liczba lekarzy
Liczb
Liczba
zatrudnionych medycznych na
a
pielęgniarek
podst. art. 35
na podstawie
łóżek
i położnych
ust. 1 pkt. 2
umowy o pracę
ustawy
o zakładach
opieki

Liczba
pozostałych
pracowników
medycznych
zatrudnionych
w oddziałach

Liczba
pacjentów

27

6

1

29

1

2 193

43

6

-

18

2

1 370

Urologii

20

3

-

12

1

1 042

Chirurgii

30

4

1

19

2

1 275

UrazowoOrtopedyczny

25

6

1

18

3

1 652

Dziecięcy

28

4

-

14

1

1 238

Neurologii
z pododdziałem
udarowym

34

5

4

23

1

1 315

49

4

-

23

15

788

15

3

-

12

3

447

5

3

4

20

-

96

19

2

-

13

-

710

-

1

-

16

8

-

33

7

2

22

3

1 515

8

-

2

18

7

13 972

-

2

21

13

19

5 602

336

56

36

270

66

33 215

Rehabilitacyjny
z pododdziałem
rehabilitacji
neurologicznej
Geriatryczny
Intensywnej
Terapii
i Anestezjologii
Noworodków
Blok Operacyjny
Kardiologii
Szpitalna Izba
Przyjęć
Dział Pomocy
Doraźnej
RAZEM

Źródło: SP ZOZ Przeworsk 2007 r.
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Przy SP ZOZ w Przeworsku obecnie istnieją 23 poradnie specjalistyczne, tj.: cukrzycowa,
endokrynologiczna, gastrologiczna, kardiologiczna, skórno-wenerologiczna, neurologiczna,
gruźlicy i chorób płuc, reumatologiczna, rehabilitacyjna, leczenia wad postawy u dzieci, dla kobiet,
chirurgiczna, urazowo-ortopedyczna, preluksacyjna, okulistyczna, otolaryngologiczna, urologiczna,
zdrowia psychicznego, osób uzależnionych od alkoholu, medycyny pracy, medycyny szkolnej,
patologii noworodka, chorób zakaźnych oraz 2 gabinety stomatologiczne przy Szkołach
Podstawowych Nr 1 i Nr 2, poradnia dziecięca.
Na terenie Przeworska funkcjonują niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, oferujące usługi
medyczne odpłatnie i nieodpłatnie - na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Należą do nich:
 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „AWMED”,
 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SAN-MED”,
 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SALUS”,
 Specjalistyczne Gabinety Lekarskie „Eskulap”.
Ponadto na terenie miasta opiekę medyczną zapewnia szereg specjalistycznych prywatnych
gabinetów lekarskich. W Przeworsku działa 9 aptek, oferujących leki gotowe jak i przygotowywane
na zamówienie, z których przynajmniej jedna pełni dyżur całodobowo, a także w niedziele
i święta.

1.3.4 Struktura organizacji pozarządowych
Strefa organizacji pozarządowych jest obszarem działania na rzecz innych ludzi, dla wszystkich
i dla siebie. To sfera, która jest niezależna od administracji (dlatego nie mieści się w sektorze
pierwszym), której działalność nie jest nastawiona na zysk (dlatego też nie zalicza się do strefy
biznesu). Często organizacje pozarządowe określa się także jako wolontarystyczne. Wynika to
z faktu, iż ich działalność opiera się w większości na pracy ochotników – wolontariuszy, a jedynym
zyskiem czy zapłatą za pracę jest satysfakcja.
W skład otoczenia biznesu wchodzą między innymi instytucje wsparcia, inaczej określane
instytucjami otoczenia biznesu, czy też otoczeniem podmiotowym biznesu, które mogą w aktywny
sposób kształtować rozwój przedsiębiorczości na danym terenie. Ogólnie są to podmioty
infrastruktury usługowej, które wspomagają prowadzenie działalności gospodarczej, jak: izby
i stowarzyszenia gospodarcze, agencje i fundacje rozwoju lokalnego i regionalnego, instytucje
pośrednictwa finansowego, przedsiębiorstwa doradcze, edukacyjne (szkoły wyższe i instytuty
badawcze), związki ekologiczne i inne tzw. szczególne grupy wpływu14. Najczęściej wyróżnia się
następujące rodzaje tych instytucji:
 instytucje promocyjno-szkoleniowo-doradcze,
 zarządzania i biznesu, ośrodki informacji gospodarczej, firmy konsultingowe;
 instytucje promocyjno-handlowe (targi, wystawy, giełdy),
 izby i stowarzyszenia gospodarcze,
 inkubatory przedsiębiorczości i centra wspierania biznesu,

1

M. Bednarczyk, Regionalne otoczenie przedsiębiorstw zagranicznych na przykładzie województwa krakowskiego, w: M.
Haffer, S. Sudoł, Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości, Wyd. UMK, Toruń 1999, s. 194.
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 agencje i fundacje rozwoju regionalnego i lokalnego15.
Zakres prowadzonej przez nie działalności sprawia, że w szeregu sfer aktywności, w których
firma może natrafiać na bariery dla swojego rozwoju możliwe jest wsparcie ze strony
wymienionych wyżej podmiotów. Mogą one służyć pomocą merytoryczną, jak również
kapitałową, celem wsparcia rozwoju sektora MSP, a także dzięki swej działalności mogą inicjować
powstawanie nowych firm. Celem właściwego kształtowania postaw przedsiębiorczości możliwe
jest wykorzystanie różnorodnych instrumentów, które mogą być kreowane przez instytucje
otoczenia biznesu. Można je podzielić na:
 usługi szkoleniowe.
 usługi informacyjne, w tym także promocja regionu (np. przez działalności wydawniczą).
 usługi doradcze.
 usługi finansowe (np. udzielanie poręczeń).
 promocję innowacji i postępu technologicznego16.
Zmiany społeczno-gospodarcze zachodzące w całym kraju, zapoczątkowane w latach 90.,
nie ominęły również Przeworska. Proces przekształceń gospodarki polskiej wywołał wiele zjawisk,
niezwykle silnie oddziałujących na mechanizmy funkcjonowania podmiotów gospodarczych
powiatu jak również rozszerzenie działalności instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości Instytucji Otoczenia Biznesu. W całym powiecie proces restrukturyzacji i dostosowania do nowych
realiów miał polegać z jednej strony na restrukturyzacji głównych sektorów gospodarki, a z drugiej
- na rozwoju sektora prywatnego małych i średnich przedsiębiorstw. Procesy restrukturyzacji
mogą zachodzić w warunkach samoczynnego działania mechanizmów rynkowych
lub w warunkach wspomagania tych procesów przez różne instytucje zaangażowane w procesy
rozwoju regionalnego17. W latach 1995-2005 widać znaczący wzrost liczby zarejestrowanych
podmiotów gospodarczych na terenie powiatu przeworskiego o blisko 53%.
Przedstawione zmiany z pewnością nie przebiegałyby tak dynamicznie, gdyby nie instytucje
wspierające rozwój przedsiębiorczości omawiane jako Instytucje Otoczenia Biznesu, które działają
na terenie powiatu przeworskiego. Najbardziej dynamiczne to:
 Przeworskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych,
 Biuro Leżajskiego Stowarzyszenia Rozwoju,
 Biuro Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego,
 Oddział Powiatowy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 Gminne Centrum Informacji,

15

Z. Szymla, Rola Agencji Rozwoju Regionu Krakowskiego we wspieraniu rozwoju gospodarczego regionu, w:
Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy, J. Targalski (red.), wyd. AE w Krakowie, Kraków 1999, s.
237.
16
Podziału dokonano na podstawie: W. Czternasty, T. Kujaczyński, Problemy rozwoju …, Z. Szymla, Rola Agencji …, K.
Kaszuba, Bank światowy i pozarządowe instytucje non profit a kreowanie przedsiębiorczości wśród bezrobotnych, w: K.
Jaremczuk (red.), Przedsiębiorczość w procesie przemian strukturalnych w Europie Środkowo-Wschodniej, Wyd. PR,
Rzeszów 1999, s. 304.
17
L. Kurasz , Przemiany w zakresie usług powiatu przeworskiego w latach 1990-2006, w: Uwarunkowania społecznoekonomiczne rozwoju turystyki Karpat Wschodnich, Fedan R., Kisiel L., Makieła Z. (red.), Urząd Miasta Przeworska i
PSWIG, Przeworsk 2007.s. 203-215.
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Poszczególne instytucje w istotny sposób wpływają na kreowanie postaw
przedsiębiorczości, jak również wspierają podmioty cierpiące na niedobór wielu zasobów
niezbędnych do prawidłowego rozwoju firmy. Jest jeszcze jednak wiele do zrobienia, a szczególnie
ważną rolę do odegrania mają władze samorządowe. Mogą one nie tylko przeznaczyć część
swoich budżetów na wsparcie różnorakich przedsięwzięć związanych z rozwojem
przedsiębiorczości na danym terenie, lecz także wpływać na poprawę poziomu współpracy z tymi
instytucjami jak i inicjować wspólne przedsięwzięcia. Instytucje otoczenia biznesu, funkcjonujące
w mieście i powiecie przeworskim są jeszcze zbyt słabe organizacyjnie, by w pełni samodzielnie
zabezpieczyć potrzeby przedsiębiorców i zaktywizować bezrobotnych.
Wykaz znaczących organizacji pozarządowych działających w Przeworsku
 Polski Związek Filatelistów Okręg Rzeszów Koło Nr 75
 Przeworskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych
 Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych
 Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U"
 Stowarzyszenie Ludowe „Cechowa Ferajna”
 Stowarzyszenie Miłośników Sieci Komputerowych - Planeta w Przeworsku
 Orkiestra Dęta
 Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Zarząd Koła
 Towarzystwo Miłośników Przeworska i Regionu w Przeworsku
 Stowarzyszenie Obrony Wartości Człowieka i Ojczyzny RP (OPP)
 Stowarzyszenie Przeworsk - Powiat Bezpieczny (OPP)
 Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Gimnazjum Nr 1
 Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Bratek”
 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II „Jedynka”
 Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Podstawowej Nr 2 im. H. Kołłątaja (OPP)
 Stowarzyszenie Kulturalne „Gloria” (OPP)
 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Alternatywnych Źródeł Energii
 Stowarzyszenie Przyjaciół Sanktuarium Opatrzności Matki Bożej w Niżankowicach (OPP)
 Stowarzyszenie Sympatyków MKS Orzeł 1945 Przeworsk
 Konwent Kierowników Jednostek Komunalnych Województwa Podkarpackiego

1.3.5 Grupy społeczne wymagające wsparcia w ramach programu rewitalizacji
Niekorzystna sytuacja na rynku pracy, pauperyzacja społeczeństwa powodują,
że w codziennym życiu mieszkańców Przeworska pojawiają się liczne problemy, obejmujące
swoim zasięgiem coraz rozleglejsze dziedziny rzeczywistości i coraz młodsze pokolenia. Wzrasta
liczba Przeworszczan, którzy nie są w stanie we własnym zakresie zaspokoić podstawowych
potrzeb życiowych oraz pokonać samodzielnie pojawiających się trudnych sytuacji życiowych,
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Trudności te powodują, że część
społeczności Przeworska poszukuje różnych form pomocy, w tym też z pomocy społecznej,
świadczonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku.
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Tabela 18. Liczba rodzin i osób w rodzinach objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w latach 2006-2008 r.
Liczba rodzin (gospodarstw
Liczba osób w rodzinach
Rok
domowych)
2006
505
1734
2007
439
1451
2008
395
1243
Źródło: MOPS Przeworsk

Analizując dokumentację Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz problemy społeczne
mieszkańców Przeworska, wyróżnić można grupy wymagające wsparcia:
1. Dotknięci ubóstwem.
2. Bezrobotni.
3. Rodziny bezradne w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa
domowego.
4. Niepełnosprawni i długotrwałe lub ciężko chorzy.
5. Uzależnieni od alkoholu.
Dotknięci ubóstwem
Ubóstwo najogólniej można określić jako stan niezaspokojenia pewnych potrzeb człowieka,
uznanych za podstawowe, niezbędne do normalnego rozwoju i funkcjonowania w danym
społeczeństwie.18 Pod pojęciem „podstawowe potrzeby” należy rozumieć przede wszystkim
wyżywienie, ubranie, leki, mieszkanie itp. Podstawowe przyczyny ubóstwa można podzielić na
trzy grupy:
 czynniki tkwiące w indywidualnych cechach, zdolnościach, charakterze i postawie
życiowej człowieka np.: brak aspiracji, zdolności, umiejętności, niechęć do pracy i nauki;
 czynniki zewnętrzne niezależne od jednostki np.: nierówność szans, dyskryminacja,
niesprawiedliwość, recesja, bezrobocie, miejsce zamieszkania;
 czynniki wynikające ze słabej i nieskutecznej polityki społecznej państwa, prowadzonej
metodami nie motywującymi do aktywności pozwalającej na wychodzenie z ubóstwa
np.: podatki.19
Ubóstwo bardzo często nie występuje jako pojedynczy problem w gospodarstwie domowym,
lecz może współistnieć w różnorodnych zależnościach z bezrobociem, brakiem mieszkania,
wielodzietnością, samotnym wychowaniem dzieci, chorobą i niepełnosprawnością, uzależnieniami
czy przestępczością. W pomocy społecznej ubóstwo stanowi główny powód przyznawania pomocy
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku. W roku 2004 rodziny dotknięte
problemem ubóstwa stanowiły 66,4 % ogółu rodzin objętych pomocą MOPS (tj. 72,1 % wszystkich
osób korzystających z pomocy). Na przestrzeni lat zauważalny jest znaczny wzrost liczby rodzin
i osób w rodzinach borykających się z problemem ubóstwa, korzystających z pomocy MOPS
w Przeworsku.

18

Zob. Tadeusz Kamiński, Ubóstwo – definicje, przyczyny i pomiary zjawiska, w: Roczniki Naukowe Caritas 1998 –
Ubóstwo, s. 11.
19
Por. tamŜe s. 18.
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Bezrobotni
Bezrobocie stało się w ostatnich latach najdotkliwszą kwestią społeczną. Traktowane jest ono
jako jedna z najważniejszych przyczyn ubóstwa, rozumianego nie tylko jako pozbawienie
materialnych podstaw egzystencji, ale też jako poważne ograniczenie możliwości prawidłowego
funkcjonowania społecznego.20 Za bezrobotną uznaje się jednostkę zdolną do pracy,
a jednocześnie pozostającą przymusowo w bezczynności zawodowej, która nie może
w określonym czasie znaleźć pracy odpowiadającej jej kwalifikacjom zawodowym.21
Tabela 19. Liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku z MOPS Przeworsk w roku 2007.
Ogólna liczba bezrobotnych

Bezrobotni z prawem do zasiłku

863

67

kobiety

516

kobiety

mężczyźni
347

37

mężczyźni
30

Źródło: MOPS Przeworsk

Duże zagrożenie niesie ze sobą bezrobocie długotrwałe, powodując trwałe wykluczenie
z rynku pracy, wykluczenie społeczne co sprawia, że bezrobotny (wraz ze swoja rodziną) staje się
człowiekiem, który z uwagi na swe obecne położenie jest w dużym stopniu uzależniony od innych
osób i instytucji (dalszej rodziny, pomocy społecznej, organizacji charytatywnych).
Bezpośrednim, najbardziej widocznym i dotkliwym skutkiem bezrobocia jest utrata zasiłku dla
bezrobotnych oraz obniżenie standardu materialnego rodziny, co wręcz wymusza na niej
konieczność korzystania ze świadczeń pomocy społecznej.
Rodziny bezradne w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa
domowego
Innym ważnym problemem, wpływającym na pojawianie się trudnych sytuacji życiowych jest
bezradność (poczucie braku sprawczości) rodzin w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
i prowadzeniu gospodarstwa domowego. Zmieniające się warunki ekonomiczne, czynniki
psychospołeczne i kulturowe oraz osłabienie więzi międzyludzkich stają się przyczyną zaburzeń
w funkcjonowaniu rodzin. Głównym zagrożenie w prawidłowym pełnieniu przez nią
podstawowych funkcji jest bezrobocie, brak zainteresowania rodziców przyszłością dzieci,
propagowanie konsumpcyjnego stylu życia, upadek autorytetu szkoły, czy też zły wpływ mediów
i środowiska rówieśniczego. Niezaradność rodziny w opiece i wychowywaniu własnych dzieci, stan
bierności w stosunku do nich, nieadekwatne zachowania w różnych sytuacjach opiekuńczych
i wychowawczych łączą się często z uzależnieniem od środków psychoaktywnych, przemocą

20

Tadeusz Kamiński, Bezrobocie jako rzeczywistość przeŜywana; bezrobotni – bezuŜyteczni – zmarginalizowani,
w Roczniki Naukowe Caritas – 2002, s. 95.
21
M. Olędzki, Polityka zatrudnienia, Warszawa 1988, s. 37.
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domową, zaburzeniem równowagi systemu rodzinnego w sytuacjach kryzysowych, bądź też
z problemami w pełnieniu ról rodzicielskich, małżeńskich, zawodowych.
Na przestrzeni lat 2006-2008 nastąpił spadek liczby rodzin i osób w rodzinach, korzystających
z pomocy MOPS w Przeworsku ze względu na bezradność w sprawach opiekuńczo
wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego (w tym z powodu wielodzietności,
co jest powiązane ze zmniejszeniem się przyrostu naturalnego w mieście). W tym samym
przedziale czasowym wzrosła liczba rodzin i osób w rodzinach niepełnych, objętych pomocą
społeczną.
Tabela 20. Rodziny objęte pomocą MOPS w Przeworsku z uwagi na bezradność w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego w latach 2006 – 2008.
Rok 2006

183

Liczba osób
w
rodzinach
905

91

313

155
W tym:
77

54

334

45

Liczba
rodzin
Ogółem
Rodziny
niepełne
Rodziny
wielodzietne

Rok 2007
Liczba
rodzin

Rok 2008

Liczba osób
w
rodzinach
656

144

Liczba
osób w
rodzinach
541

288

67

216

285

64

363

Liczba
rodzin

Źródło: MOPS Przeworsk

Z powodu skutków społecznych i narastania problemu na szczególną uwagę zasługuje
niewydolność wychowawcza i w prowadzeniu gospodarstwa domowego, pojawiająca się
w rodzinach wielodzietnych oraz niepełnych, których liczba wzrasta przede wszystkim z uwagi na
coraz powszechniejszą akceptację wszelkich związków nieformalnych i rozwodów, czemu
towarzyszy też podważanie wartości życia rodzinnego. W rodzinach tych występują szczególnie
problemy dotyczące zaspakajania potrzeb bytowych, bezrobocie, a sytuacja ekonomiczna tych
rodzin na ogół jest gorsza niż sytuacja przeciętnej rodziny. Poszukiwanie pracy i podejmowanie
dodatkowych prac zarobkowych sprawia, że rodzicom pozostaje mało czasu na dłuższe kontakty
z dzieckiem i wypełnianie obowiązków rodzicielskich, co z kolei ma wpływ na występowanie
problemów wychowawczych. Pojawiające się trudności materialno - bytowe powodują u rodziców
utratę pewności siebie i zwątpienie we własną wartość. Zdarza się, że zamykają się w sobie,
ulegają zmianom nastroju, depresjom i uzależnieniom. Niewydolność wychowawcza rodziców
burzy poczucie bezpieczeństwa u dzieci oraz destabilizuje środowisko wychowawcze.22
W Przeworsku dzieci z rodzin marginalizowanych mogą szukać pomocy w szkołach, gdzie są
organizowane zajęcia wyrównawcze, świetlicowe oraz socjoterapeutyczne, Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej czy też w świetlicy profilaktyczno-wychowawczej przy Fundacji
„Wzrastanie”, jednakże z powodu rozmiarów problemu nadal istnieje w mieście wysokie
zapotrzebowanie na placówki, gdzie dzieci pozbawione w domu rodzinnym opieki, ochrony
i miłości będą mogły się czuć bezpiecznie, oczekiwać troski ze strony dorosłych oraz liczyć na
wsparcie i pomoc w kształtowaniu własnej tożsamości i poczucia wartości, rozwiązywaniu
22

„Psychologia wychowawcza” B. Strupczewska, Warszawa 1990
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bieżących spraw, trudności i problemów szkolnych, socjalnych, rodzinnych jak i psychologicznych,
akceptując społecznie przyjęte postawy i normy.
Niepełnosprawni i długotrwale lub ciężko chorzy
Kryteriami objęcia pomocą społeczną, uwzględnionymi przez ustawę o pomocy społecznej23 ,
są między innymi niepełnosprawność oraz długotrwała lub ciężka choroba. Każdą z tych sytuacji
można rozumieć jako ograniczenie lub niemożność wypełniania zadań życiowych i ról społecznych
zgodnie z przyjętymi normami prawnymi i społecznymi. Za niepełnosprawne należy uznać te
osoby, których stan fizyczny, psychiczny i umysłowy powoduje trwałe lub okresowe utrudnienia,
ograniczenia lub wręcz uniemożliwia pełnienie ról i zadań społecznych na poziomie społecznie
przyjętych kryteriów. Osoby niepełnosprawne to osoby posiadające stopień niepełnosprawności
orzeczony przez Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, lekarza orzecznika ZUS lub
KRUS, jak również inne osoby z dysfunkcjami fizycznymi, psychicznymi i umysłowymi. Osoby
z takimi dysfunkcjami oraz ciężko i długotrwale chore nie zawsze są utożsamiane
z niepełnosprawnymi, gdyż nie zawsze posiadają prawne orzeczenie o niepełnosprawności,
dlatego też trudno jest jednoznacznie określić liczebność osób niepełnosprawnych.
Tabela 21. Liczba rodzin i osób w rodzinach korzystających ze świadczeń MOPS w Przeworsku
z powodu niepełnosprawności i długotrwałej lub ciężkiej choroby latach 2006 – 2008.
Rok 2006
Liczba
rodzin
niepełnosprawność 225
długotrwała
lub 277
ciężka choroba

Rok 2007

Liczba
osób w
rodzinach
792
900

Liczba
rodzin
197
282

Liczba
osób w
rodzinach
656
900

Rok 2008
Liczba
rodzin
181
261

Liczba
osób w
rodzinach
579
806

Źródło: MOPS Przeworsk

W roku 2008 z pomocy MOPS Przeworsk skorzystało 181 rodziny z problemem
niepełnosprawności oraz 261 rodzin z problemem długotrwałej lub ciężkiej choroby – co
stanowiło odpowiednio 33 i 34 % ogółu rodzin korzystających z pomocy ośrodka.
Problemami niepełnosprawnych i ciężko chorych mieszkańców Przeworska, oprócz Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej (gdzie zapewnia się pomoc w formie pieniężnej, rzeczowej oraz usług
opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania i specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi) zajmują się głównie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;
Dom Pomocy Społecznej; szpital przy SP ZOZ; Warsztaty Terapii Zajęciowej, także organizacje
pozarządowe – Polski Czerwony Krzyż; Polski Związek Niewidomych; Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów; Związek Inwalidów Wojennych; Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Koło
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym. Przeworsku istnieje potrzeba kompleksowych działań
i utworzenia systemowych rozwiązań integrujących dorosłe osoby z zaburzeniami psychicznymi,
pozostające w swoim środowisku ze środowiskiem lokalnym. Działania te pozwalałyby na
23

zob. Ustawa z dnia 12. III. 2004 r o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z 2004 r.)
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zatrzymanie osób niepełnosprawnych w dotychczasowym środowisku, objęcie ich dostosowaną
do potrzeb terapią oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i uczestnictwo w życiu
społecznym.
Uzależnieni od alkoholu
Jednym z głównych problemów społecznych dzisiejszych czasów, będącym powodem
problemów osobistych i rodzinnych, stały się uzależnienia – m. in. od alkoholu, narkotyków, leków
i innych środków psychoaktywnych, tytoniu, komputera, internetu, mass mediów, młodzieżowych
grup popkultury, pracy, seksu, jedzenia czy też ćwiczeń fizycznych w nadmiarze. Uzależnienie te
jednak, mimo tego że stanowią problem nie są jeszcze na terenie Przeworska dobrze
zdiagnozowane. Szczególnie widoczny i rozpowszechniony w naszym mieście, jest złożony i trudny
do przezwyciężenia problem nadużywania alkoholu, który dotyka wielu mieszkańców - bez
względu na ich wiek, płeć i status społeczny.
Alkohol od wielu lat jest środkiem ogólnie i łatwo dostępnym – w Przeworsku w roku 2004
funkcjonowało 51 punktów sprzedaży alkoholu.24 Szczególnym problemem jest bliskość granicy
wschodniej, skąd przemycany jest tani alkohol trafiający do miasta i w który zaopatrują się
mieszkańcy. Na skutek nadużycia alkoholu w roku 2004 do izby wytrzeźwień odwieziono 72
mieszkańców Przeworska.25 Mimo tego, że zgodnie z obowiązującym prawem młodzież nieletnia
nie może samodzielnie kupić alkoholu, to jednak istnieją młodzi ludzie uzależnieni od alkoholu,
a wiek pierwszego z nim kontaktu obniża się.26 Można zaobserwować powszechnie stosowanie
zachęty do picia alkoholu i stwarzanie sytuacji sprzyjających jego spożywaniu. Szczególnego
znaczenia nabiera społeczne przyzwolenie picia alkoholu, kultywowane w wielu rodzinach,
a nawet daje się zauważyć zjawisko tzw. dziedziczenia alkoholizmu.27 Skutki nadużywania napojów
alkoholowych dotykają nie tylko jednostki „pijące”, ale całe ich rodziny. Rodziny te maja problemy
z prawidłowym pełnieniem swoich funkcji opiekuńczych wychowawczych i socjalizacyjnych,
zmieniają swój sposób funkcjonowania tak, aby przystosować się do drastycznych zmian
zachowań osoby nadużywającej alkoholu.
Tabela 22. Rodziny i osoby w rodzinach korzystające z powodu alkoholizmu z pomocy MOPS
Przeworsk w latach 2006 – 2008.
Rok

Liczba rodzin

Liczba osób w rodzinach

2006
2007
2008

24
28
20

74
84
66

Źródło: MOPS Przeworsk

24

Źródło: KPP Przeworsk
Źródło: tamŜe
26
Zob.: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, www.parpa.com.pl
27
Por. A. Dodziuk, W. Kamecki, Wyjść z matni, Warszawa 1994, str 21-38
25
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W rozwiązywaniu problemów związanych z nadużywaniem alkoholu przez mieszkańców
miasta, łagodzeniem jego skutków w rodzinie, a także zapobieganiem powstawania tego zjawiska,
oprócz tutejszego ośrodka zajmują się następujące instytucje i stowarzyszenia:
 Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 Poradnia uzależnień,
 Klub Abstynenta „Bratek” – dla mężczyzn,
 Klub „Al-Anon” – dla kobiet,
 Punkt Konsultacyjno – Informacyjny ds. Uzależnień i Ofiar Przemocy,
 Policja,
 Straż Miejska,
 szkoły podstawowe, gimnazja i ponadgimnazjalne,
 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna,
 świetlica profilaktyczno – wychowawcza przy Fundacji „Wzrastanie”.
Przeworsk zatem posiada dość szeroką bazę podmiotów, których zadania są ukierunkowane
na pomoc osobom i rodzinom zagrożonym lub mającym problemy z nadużywaniem alkoholu,
jednak istnieje konieczność zawiązania ściślejszej współpracy, wymiany informacji i ustalenia
wspólnych kierunków działań w celu skutecznego przeciwdziałania temu zjawisku.
Pomoc rodzinom z problemem alkoholowym dotyczy nie tylko osób uzależnionych
i współuzależnionych, ale przede wszystkim powinna obejmować dzieci, które pozbawione
równowagi psychosocjalnej pozostają na marginesie życia społecznego i z trudnością wchodzą
w dorosłość.28 Dzieci z rodzin dotkniętych takim problemem są zagubione, bezbronne, skryte,
mają zaburzenia emocjonalne związane z lękiem, a także często są ofiarami przemocy fizycznej
i psychicznej. Dzieci alkoholików czują się bardzo często osamotnione, nie mogą polegać na
swoich rodzicach, biorą na siebie nadmierną odpowiedzialność za problemy rodzinne i przejmują
obowiązki dorosłych, nie umiejąc korzystać w sposób naturalny z radości wieku dziecięcego.
Nierzadko pozostawione bez opieki, nie maja zapewnionych warunków do prawidłowego rozwoju,
maja trudności z nauką, a także z przystosowaniem się do życia społecznego.
Z obserwacji pracowników socjalnych tutejszego ośrodka wynika, że do czerwca 2005 r.
z pomocy MOPS Przeworsk skorzystało 17 rodzin borykających się z problemem nadużywania
alkoholu, z których co najmniej 36 dzieci wymaga objęcia pomocą socjoterapeutyczną.
Istnieje zatem dosyć duże zapotrzebowanie na tego typu pomoc, dlatego też mimo szeroko
rozbudowanej bazy instytucji pomagających rodzinom z problemem alkoholowym, szczególny
nacisk należy położyć na poszerzenie bazy placówek pełniących funkcję opiekuńczą,
wychowawczą i społeczną wobec dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w których członkowie
nadużywają alkohol.

1.3.6 Identyfikacja problemów w obszarze społecznym
 Starzenie się społeczności miasta.
 Duży odpływ ludzi młodych, wykształconych.
 Niski poziom wykształcenia niektórych grup mieszkańców.

28

Zob. Długi cień uzaleŜnienia. Dziecko alkoholika-jego problemy w dzieciństwie i w Ŝyciu dorosłym, w: Wspólne tematy Nr
3/2003 str 23-28
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 Wysoki poziom przestępczości na obszarach, gdzie kumulują się problemy gospodarcze
i społeczne.
 Wzrost liczby osób objętych opieką społeczną – konieczność zintensyfikowania tej sfery
funkcjonowania Miasta.
 Zagrożenie wykluczeniem społecznym, ubóstwem i patologiami.
 Niedostateczny monitoring.
 Poprawa warunków życia mieszkańców to także działania w zakresie wyeliminowania
zagrożenia powodziowego. Możliwe to będzie dzięki kompleksowym rozwiązaniom
w zakresie budowy systemu przeciwpowodziowego oraz współdziałanie w tym zakresie
z Podkarpackim Zarządem Melioracji Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.
 Niekorzystna sytuacja na rynku mieszkaniowym. Należy wspierać działalność
Przeworskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Niezbędnym jest sukcesywne
uzbrajanie terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. Budownictwo
mieszkaniowe powinno stać się ważnym czynnikiem aktywizującym lokalny wzrost
gospodarczy oraz wpływać na zmniejszenie bezrobocia. Należy także poszukiwać nowych
możliwości wsparcia budownictwa komunalnego.
 Niezbędne jest podjęcia działań ukierunkowanych na ograniczenie bezrobocia w mieście.
W tym celu należy stworzyć „Pakt na rzecz zatrudnienia”. Zaangażowane w jego
realizację powinny być, oprócz władz miasta, organizacje pozarządowe działające
w sferze społecznej, lokalni przedsiębiorcy, instytucje okołobiznesowe, media oraz
podmioty kulturalne i edukacyjne. Stworzenie tak szerokiej platformy współdziałania
umożliwi lepszą realizację założonych celów i powodzenie akcji.

1.4 Tabela z podstawowymi danymi statystycznymi wg. sektorów
Zagospodarowanie przestrzenne
Rok

długość sieci
wodociągowej ogółem
w km

Zasoby
mieszkaniowe w tym osób
fizycznych

Długość
dróg gminnych
w km

2006

72,3

4829

28

2007

80,6

4851

28

2008

80,6

4 895

28

Strefa gospodarcza
Rok

Liczba podmiotów
gospodarczych

Bezrobotni zarejestrowani

Dochód Gminy na jednego
mieszkańca

2006

1 344

1 069

1 816,54

2007

1 342

979

1 926,46

2008

1 369

893

2 54,89

Rok

Strefa społeczna
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Ludność ogółem

Przyrost naturalny
na 1 000 mieszkańców

Ludność w wieku
produkcyjnym

2006

15 688

1,8

10 315

2007

15 737

3,9

10 344

2008

15 751

2,5

10 383

1.5 Analiza SWOT
Punktem wyjścia prac nad przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji była diagnoza
stanu rozwoju miasta i określenie prawdopodobnej drogi jego rozwoju.
W oparciu o zebrane dane dotyczące sfery przestrzennej, społecznej i gospodarczej
zbilansowano korzystne i niekorzystne cechy miasta oraz zidentyfikowano atuty i bariery rozwoju
w zakresie problematyki rewitalizacji. Na tym etapie przygotowania Programu analiza stanu
istniejącego posłużyła do:
 wyznaczenia granic obszarów rewitalizowanych,
 wyznaczenia celów i kierunków Programu.
Do analizy wykorzystano informacje pochodzące z publikowanych i niepublikowanych oraz
pierwotnych i wtórnych materiałów źródłowych. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć
materiały statystyczne wydane przez Główny Urząd Statystyczny oraz informacje z Powiatowego
Urzędu Pracy w Przeworsku. Niezastąpione okazało się także Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego. Część II. Kierunki rozwoju i polityka przestrzenna z 2002 r.
oraz artykuł L. Kisiela – „Zarys zmian społeczno-gospodarczych w mieście Przeworsku w latach
1990-2005”, zamieszczony w książce Gimnazjum i Liceum w Przeworsku.
Analiza dotyczy sytuacji, w jakiej obecnie znajduje się miasto, pozwala zrozumieć koncepcję
rozwoju ekonomicznego, daje również możliwość określenia wzrostu gospodarczego poprzez
zinwentaryzowanie istniejących zasobów. Syntetyczne podsumowanie i ocenę stanu wyjściowego
w postaci analizy SWOT przedstawia poniższa tabela.
Tabela 23. Syntetyczne zestawienie uwarunkowań rozwoju Przeworska: mocne i słabe strony,
szanse i zagrożenia
OBSZAR PRZESTRZENNY
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

Położenie miasta na głównych szlakach
komunikacyjnych.

Brak obwodnicy miejskiej.

Ważny węzeł kolejowy (linie w trzech
kierunkach).

Wyeksploatowane składowisko odpadów
komunalnych.
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Centrum administracyjno -usługowohandlowe o znaczeniu ponad lokalnym.

Niewystarczająco rozwinięty przemysł
rolno-spożywczy i przetwórczy.

Walory turystyczno – krajobrazowe.

Stan nawierzchni dróg i chodników (szczególnie
dróg, których zarządcą są jednostki niezależne od
Miasta).

Przewaga gleb wysokich klas bonitacyjnych.

Zły stan techniczny niektórych obiektów
zabytkowych.

Kolejka wąskotorowa.

Zły stan nawierzchni dróg, szczególnie
powiatowych, wojewódzkich.
Niedostateczna ilość parkingów.
Słabo rozwinięta baza hotelowo-gastronomiczna.
Słabo rozwinięta infrastruktura turystyki
rowerowej.
OBSZAR GOSPODARCZY

Dobrze rozwinięta sieć placówek usługowohandlowych.

Trudności w pozyskaniu inwestorów.

Dobrze rozwinięta sieć banków oraz
działalność instytucji otoczenia biznesu.

Struktura gospodarstw rolnych, duże
rozdrobienie.

Duży udział gruntów ornych, w tym użytków
rolnych w ogólnej powierzchni miasta.

Niski stopień specjalizacji produkcji rolnej.

Korzystne warunki glebowo-klimatyczne
do rozwoju produkcji żywności ekologicznej.

Brak terenów inwestycyjnych.

Ważny węzeł kolejowy z linami
wychodzącymi w trzech kierunkach.

Brak terenów pod budownictwo mieszkaniowe.

Dobre połączenie drogowe ze stolicą
województwa.
Dobrze rozwinięta sieć wodociągowa
i kanalizacyjna.
Wysoki stopień zgazyfikowania miasta.
Posiadająca znaczne rezerwy oczyszczalnia
ścieków.
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OBSZAR SPOŁECZNY
Poziom wykształcenia i kwalifikacje ludności.

Ujemne saldo migracji.

Dobrze rozwinięta sieć szkół podstawowych.

Znaczne zasoby wolnej, niewykorzystanej siły
roboczej.

Usługi zdrowotne o znaczeniu
ponadlokalnym (szpital powiatowy).

Bezrobocie.

Szeroki profil kształcenia w szkołach
średnich.
Dobrze rozwinięty system pomocy
społecznej.
Dobrze rozwinięta sieć placówek
kulturalnych. Zabytki historyczne.
Działalność licznych klubów sportowych.
Dobrze rozwinięta baza rekreacyjnosportowa.
SZANSE

ŻAGROŻENIA
Zwiększona ilość zdarzeń komunikacyjnych,
chemicznych i chemiczno-ekologicznych (węzeł
drogowy).

Budowa obwodnicy dla miasta.

Bliskość potencjalnych rynków na Wschodzie
i Południu.

Występowanie z brzegów rzeki Mleczki.

Dodatni przyrost naturalny

Migracja ludzi młodych i wykształconych.

Stworzenie atrakcyjnych programów
zatrudnienia dla ludzi młodych.

Proces starzenia się społeczeństwa.

System zachęt i pomocy przy powstawaniu
nowych firm.

Spadek udziału osób w wieku
przedprodukcyjnym.

Działalność Towarzystwa Budownictwa
Społecznego.

Trudności ze zbytem produktów rolnych.

Rozwój sektora rolno - spożywczego
i przetwórstwa.

Rosnący ruch tranzytowy przez miasto.

Zapotrzebowanie na zdrową żywność.

Niepełne wykorzystanie posiadanych walorów
kulturalnych i turystycznych.
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Pogłębiające się różnice infrastrukturalne
pomiędzy dużymi ośrodkami miejskimi a małymi
miastami.

Integracja z UE - dostępność dotacji
na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.
Zagraniczne środki pomocowe na inwestycje
w dziedzinie infrastruktury.
Szersza promocja potencjału miasta.
Lepsze wykorzystanie kolejki wąskotorowej
do celów turystycznych.
Wzrost zainteresowania aktywnymi formami
wypoczynku. Utworzenie ścieżek
rowerowych.
Umowy partnerskie z miastami
Realizacja istniejących planów
perspektywicznego rozwoju.
Polityka władz przyjazna inwestorom.
Współpraca z powiatem i województwem.

II. POWIĄZANIA PROGRAMU ZE STRATEGICZNYMI DOKUMENTAMI
DOTYCZĄCYMI REGIONU I MIASTA
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2009 – 2013 jest
komplementarny z dokumentami strategicznymi Województwa Podkarpackiego oraz zgodny
z zasadą programowania. Założenia LPR Gminy Miejskiej Przeworsk wpisują się zakres lokalnych
wytycznych dotyczących rozwoju przestrzennego. Program powiązany więc jest z:
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego,
 Strategię Rozwoju Województwa Podkarpackiego,
 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta
Przeworska.
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2.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa
Podkarpackiego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 jest
najważniejszym instrumentem polityki rozwoju regionu dla nowej perspektywy finansowej. Celem
nadrzędnym RPO WP jest wzrost krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki oraz
poprawa dostępności przestrzennej Podkarpacia. Przyjęte w RPO WP cele szczegółowe:
1. Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki opartej na wiedzy.
2. Poprawa dostępności i atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez realizacje przedsięwzięć
w zakresie sieci komunikacyjnej i energetycznej.
3. Stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie.
4. Zapobieganie degradacji środowiska oraz zagrożeniom naturalnym i technologicznym,
a także efektywna gospodarka zasobami naturalnymi.
5. Tworzenie warunków dla rozwoju kapitału społecznego poprzez inwestycje w edukacje,
ochronę zdrowia, pomoc społeczna, sport i rekreacje.
6. Wzrost udziału turystyki w gospodarce regionu oraz ochrona dziedzictwa kulturowego
i rozwój instytucji kultury.
7. Zmniejszenie występujących wewnątrz województwa różnic rozwojowych.
Cele te realizowane będą poprzez zidentyfikowane osie priorytetowe określające podstawowe
rozwiązania strategiczne na poziomie regionalnym:
 Oś priorytetowa 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka.
 Oś priorytetowa 2. Infrastruktura techniczna.
 Oś priorytetowa 3. Społeczeństwo informacyjne.
 Oś priorytetowa 4. Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom.
 Oś priorytetowa 5. Infrastruktura publiczna.
 Oś priorytetowa 6. Turystyka i kultura.
 Oś priorytetowa 7. Spójność wewnątrzregionalna.
 Oś priorytetowa 8. Pomoc techniczna.

2.2 Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego
Strategia na lata 2007-2020 jest trzecim dokumentem programowym przygotowanym przez
Zarząd Województwa od momentu wprowadzenia reformy ustrojowej i administracyjnej państwa
i ustanowienia województwa samorządowego jako podmiotu realizującego własną politykę
regionalną. Obecny dokument, obejmujący szeroki przedział czasowy, powstał w warunkach
członkostwa Polski w Unii Europejskiej i wynikających z niego nowych szans, praw oraz
zobowiązań. Zmienił się wiec nie tylko punkt odniesienia, którym obecnie nie jest już wyłącznie
Polska, lecz zjednoczona Europa, ale również sposób określania własnych możliwości w oparciu
o innowacyjność technologiczna i organizacyjna oraz uczestnictwo w globalnej, zintegrowanej
gospodarce i finansach.
Cel główny Strategii obejmuje podniesienie krajowej i międzynarodowej konkurencyjności
gospodarki regionu poprzez wzrost jej innowacyjności, a tym samym efektywności, która stworzy
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warunki do zwiększenia zatrudnienia oraz wzrostu dochodów i poziomu życia ludności. Zgodnie
z założeniami programu, „Województwo podkarpackie powinno stać się obszarem
zrównoważonego rozwoju, integrującym cele społeczne, ekologiczne i gospodarcze oraz
zapewniającym możliwości realizacji potrzeb społeczeństwa i osiąganie wysokiego standardu
życia.”
W ramach Strategii wyznaczono strategiczne obszary i wyznaczono cele, których realizacja
określona jest w priorytetach rozwoju. Wśród celów strategicznych znalazły się:
 Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki poprzez rozwijanie
przedsiębiorczości, zwiększanie jej innowacyjności oraz podniesienie atrakcyjności
inwestycyjnej regionu,
 Poprawa dostępności komunikacyjnej i infrastruktury technicznej województwa,
 Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich sprzyjający powstawaniu rentownych
gospodarstw rolnych oraz kreowaniu pozarolniczych źródeł dochodów,
 Poprawa jakości środowiska oraz zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych
i wartości
 krajobrazowych,
 Wspieranie rozwoju gospodarczego regionu, wykorzystanie potencjału turystycznego
i dziedzictwa kulturowego oraz ochrona wartości przyrodniczo-krajobrazowych,
 Bezpieczeństwo zdrowotne ludności.

2.3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego
Dokumentem planistycznym zawierającym zasady polityki przestrzennej miasta Przeworska
jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przeworska
uchwalone przez Radę Miasta Przeworska uchwałą nr LV/354/2002 z dnia 7 października 2002 r.
opracowane przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie Oddział
Zamiejscowy w Przemyślu.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem
o charakterze strategicznym, określającym wizje i cele rozwoju przestrzennego miasta
Przeworska. Zostało ono opracowane zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15 poz. 139 z późn. zm.) i obejmuje obszar
całej Gminy w jej granicach administracyjnych.
Za główne cele i kierunki polityki przestrzennej w Studium przyjęto:
„Obszary zabudowane Miasta Przeworska są przewidziane do utrzymania i stopniowej
rehabilitacji, przekształceń lub sanacji. Oznacza to, że nie przewiduje się likwidacji terenów
przeznaczonych wcześniej pod zabudowę. Należy jednak owe tereny poddać procesom
przekształceń i rehabilitacji. Polegać to będzie na:
 porządkowaniu linii zabudowy
 porządkowaniu linii ogrodzeń i chodników
 wprowadzaniu elementów ładu przestrzennego takich jak ujednolicenie kolorystyki
dachów (z zaleceniem co do kąta pochylenia, kierunków układu kalenic, stosowanego
materiału itp.) dążenie do zachowania jednakowej średniej wysokości zabudowy
mieszkaniowej i usługowej (bez dominant, agresywnych form ), przemyślane lokowanie
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obiektów użyteczności publicznej cechujących się większą skalą lub znamienitością funkcji
i formy, dobór dobrych gatunkowo materiałów wykończeniowych ścian, chodników,
ogrodzeń, dbałość o detal architektoniczny.
Zapisy LPR są zgodne z przyjętymi w Studium celami dotyczącymi kształtowania kompozycji
urbanistycznej i zachowania ładu przestrzennego, tj.:
 kształtowanie i lokalizowanie nowej zabudowy osiedleńczej i usługowej w sposób
skoordynowany przestrzennie z istniejącymi obiektami architektury drewnianej
i murowanej,
 zapewnienie pomocy finansowej i technicznej przy remontach i odbudowie obiektów
zabytkowych,
 zachowanie istniejącej proporcji zieleni i zadrzewień w terenach zainwestowania a nawet
powiększanie tych terenów,
 sukcesywne sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla
kształtowania nowej zabudowy i podziału terenów na działki budowlane,
 w zabudowie osiedleńczej przekształcanej coraz bardziej w nierolniczą dopuszczanie
obiektów hodowlanych tylko w miejscach i na warunkach nie pogarszających stanu
środowiska.”
Obszary rewitalizowane określone w LPR Gminy Miejskiej Przeworsk zostały wyznaczone
w oparciu o uwarunkowania rozwoju oraz kierunki rozwoju i politykę przestrzenną określoną
w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przeworska.

2.4 Plany zagospodarowania przestrzennego
Obecnie miasto Przeworsk posiada 31 uchwalonych i obowiązujących miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, które zajmują łącznie 72,83 ha), co w stosunku do terenu całej
gminy stanowi 3,32 % jej powierzchni (dane z 1998r ). Miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego stanowią zbiór uporządkowanych norm i zasad kształtowania przestrzeni.
Na pozostałych terenach, dla których miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego straciły
ważność zasady realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych ustalane są w drodze decyzji o warunkach
zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Tabela 24. Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp) na terenie
Gminy Miejskiej Przeworsk (powierzchnia miasta – 2 198 ha) – 1998 r.
Pow.
Rok
obszaru
% pow. Gminy
L.p.
Nazwa planu
wejścia
objętego
miejskiej
w życie
planem
1. MPZP Terenu przy ul. Mostowej

2,80 ha

1998

0,12 %

2. MPZP Terenu przy ul. Gorliczyńskiej

0,70 ha

1998

0,03 %

0,75 ha

1998

0,03 %

4. MPZP Terenu przy ul. Konopnickiej

1,20 ha

1998

0,05 %

5. MPZP Terenu przy ul. Dynowska – Lubomirskich

6,60 ha

1998

0,30 %

3.

MPZP Terenu Rekreacyjno- Wypoczynkowego
przy ul. Wojska Polskiego
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6. MPZP Terenu przy ul. Łańcucka – Niepodległości

1,35 ha

1998

0,06 %

7. MPZP Terenu „Tatarski Kopiec”

0,80 ha

1998

0,03 %

8. MPZP Terenu przy ul. Misiągiewicza – 11 Listopada

6,76 ha

1998

0,30 %

9. MPZP Terenu przy ul. Dworcowa – Kołłątaja

0,50 ha

1998

0,02 %

10. MPZP Zabudowy Mieszkaniowej „Dworcowa”

2,70 ha

1999

0,12 %

MPZP Terenu Usługowo – Magazynowego
„Studziańska”

1,20 ha

1999

0,05 %

12. MPZP Terenu Usługowego „Gorliczyńska II”

2,80 ha

1999

0,12 %

13. MPZP Zespołu Usługowego „Podzamcze”

3,00 ha

1999

0,13 %

11.

14.

MPZP Terenu Zabudowy Jednorodzinno-Usługowej
„Kąty”

1,20 ha

1999

0,05 %

15.

MPZP Zabudowy Jednorodzinnej i Zagrodowej „Pod
Roborzem”

2,50 ha

1999

0,11 %

0,30 ha

2000

0,01 %

0,70 ha

2000

0,03 %

1,92 ha

2000

0,08 %

11,80 ha

2000

0,53 %

0,35 ha

2001

0,01 %

1,45 ha

2001

0,06 %

0,33 ha

2001

0,01 %

5,00 ha

2001

0,22 %

MPZP „Wierzbowa –Tkacka – Kaspr. – Wojska
Polskiego” I etap
MPZP Zabudowy Jednorodzinno – Usługowej
17.
przy ul. Krasickiego
16.

18. MPZP Terenu przy ul. Okopowa – 11 Listopada
MPZP Osiedla Budownictwa Jednorodzinnego
„11 Listopada”
MPZP Rozbudowy Zakładu Przetwórstwa
20.
Owocowego
MPZP Budynku Kościoła Rzymskot. i Zabud.
21.
Mieszkan. Jednorodzinnego
19.

22. MPZP Zabudowy Garażowej
MPZP Zabudowy Jedn.-Usług. „Misiągiewicza-11
Listopada II”
MPZP Zabudowy Jedn.-Usług. na dz. 1615 i 1621 przy
24.
ul. Pod Rozborzem
25. MPZP „Pod Rozborzem II”

1,90 ha

2002

0,08 %

3,26 ha

2003

0,14 %

26. MPZP „Misiągiewicza – Pszenna”

4,80 ha

2003

0,21 %

27. MPZP „Orląt Lwowskich”

2,41 ha

2003

0,10 %

28. MPZP „Studziańska II”

0,72 ha

2003

0,03 %

29. MPZP „Kilińskiego”

0,20 ha

2004

0,009 %

30. MPZP „Chruściela”

1,13 ha

2004

0,05 %

31. MPZP „Misiągiewicza – kolej wąskotorowa”

1,70 ha

2005

0,07 %

23.

Razem:
Źródło: UM Przeworsk
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III.

STRESZCZENIE NIETECHNICZNE OCENY ODDZIAŁYWANIA
PROGRAMU NA ŚRODOWISKO

Głównym celem programu rewitalizacji jest stworzenie odnowy przestrzennej, społecznej,
kulturowej, mieszkaniowej, gospodarczej i ekologicznej części miasta Przeworska. W tym celu
w przedmiotowym zadaniu uwzględniono aspekty środowiskowe w szczególności w celu
wspierania zrównoważonego rozwoju oraz we wdrożeniu prawa wspólnotowego w dziedzinie
ochrony środowiska.
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Przeworsk jest dokumentem planistycznym,
który zawiera wykaz określonych zadań mających na względzie dobro lokalnej społeczności.
Prawidłowa realizacja przedsięwzięć zawartych w LPR, we wszystkich trzech aspektach:
przestrzennym, gospodarczym i społecznym, uwarunkowana jest ochroną istniejących
ekosystemów.
Realizacja zadań wyszczególnionych w LPR to głównie inwestycje, które będą przejściowo
ingerować w środowisko, przede wszystkim na etapie ich realizacji, m.in.:
 hałas spowodowany pracą sprzętu mechanicznego,
 emisja zanieczyszczeń, powstających w wyniku pracy aktywności silników spalinowych
pojazdów mechanicznych i pojazdów ciężkich obsługujących prace budowlane,
 odpady pochodzące z robót ziemnych i budowlanych.
Uciążliwości te nie będą miały charakteru ponadnormatywnego. Przy prawidłowym wykonaniu
zadań uciążliwości te są przejściowe, odwracalne i trwające w określonym okresie czasu.
Przy ocenie oddziaływania na środowisko zadań ujętych w LPR, zwrócono uwagę na poniższe
aspekty: różnorodność biologiczną, zwierzęta i rośliny, ludzi, wodę, powietrze i środowisko
akustyczne, powierzchnię ziemi, krajobraz i zabytki, klimat zasoby naturalne. Realizacja zadań
przyczyni się do osiągnięcia zakładanych celów z równoczesnym poprawieniem warunków
środowiskowych na określonych obszarach.
Harmonogram realizacji zadań powinien byś tak skonstruowany, aby uwzględniał technologię
robót i równocześnie ograniczy kumulację uciążliwych oddziaływań. O realizacji zadań związanych
z budową lub przebudową uzbrojenia podziemnego, beneficjenci będą powiadamiali wszystkich
zarządców sieci, tak by w jednym czasie pracami objęte zostały wszystkie wymagające tego sieci
na danym terenie. Aby zminimalizować niekorzystne oddziaływania inwestycji na środowisko, tj.
zmniejszyć uciążliwości inwestycji na otoczenie, zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji, będą
podejmowane działania, m.in.:
 prawidłowe zabezpieczanie techniczne sprzętu i placu budowy,
 stosowanie odpowiednich technologii, materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych,
 właściwe kierowanie pracami,
 dotrzymywanie terminów wykonywania prac budowlanych,
 nadzór nad skutecznością i jakością realizacji,
 stosownie wysokiej klasy rozwiązań technicznych,
 ograniczanie i oszczędzanie podczas budowy surowców takich jak: woda, piasek i energia,
 maskowanie elementów dysharmonijnych dla krajobrazu.
Działania zaplanowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji pozytywnie wpłyną na
elementy środowiska, m.in. na:
61

Lokalny program rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2009-2013

 klimat akustyczny (naprawa nawietrzni dróg, termomodernizacja budynków, itp.)
 krajobraz miasta (poprawa estetyki przestrzennej),
 poziom życia i bezpieczeństwa społeczności lokalnej (remont chodników, poprawa
oświetlenia).
Zadania zaplanowane do realizacji w ramach LPR dla Gminy Miejskiej Przeworsk obejmują
tereny znajdujące się poza granicami obszarów NATURA 2000 (Europejskiej Sieci Ekologicznej).
Organ odpowiedzialny Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie po zbadaniu
wniosku dotyczącego projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Przeworsk na
lata 2009 – 2013 oświadczył, że projekt nie wywrze istotnego oddziaływania na obszar NATURA
2000. Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 stanowi
załącznik nr 1.
Zgodnie z Dyrektywą 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r.
w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. Urz. WE L 197
z 21.07.2001) Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk został przedłożony
Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Rzeszowie z wnioskiem o zajęcie stanowiska
w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla LPR Gminy
Miejskiej Przeworsk lata 2009-2013. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie po
wnikliwej analizie przedłożonej dokumentacji uznał za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy
Miejskiej Przeworsk na lata 2009 – 2013 – załącznik nr 2.
Podobnie, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, w zakresie sanitarno –higienicznym,
zasadnym uznał odstąpienie od ww. procedury - załącznik nr 3.
Burmistrz Miasta Przeworska biorąc pod uwagę powyższe opinie oraz uwarunkowania
określone w art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), odstąpił od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla
Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2009-2013” – załącznik nr 4.
Poddanie programu strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, o której mowa w Dziale
IV UOOŚ, nie zwalnia z obowiązku poddania odrębnej procedurze oceny oddziaływania każdego
z przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub mogących znacząco
oddziaływać na obszary Natura 2000, projektowanych na terenie, którego dotyczy program
rewitalizacji.
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IV.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU REWITALIZACJI

4.1 Okres programowania
Okres realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji przewidziany jest na lata 2009 - 2013. Ma
to ścisły związek z członkostwem Polski w Unii Europejskiej, w której obowiązuje 7-letni okres
planowania budżetu. Obecnie trwa okres budżetowania 2007 - 2013, w ramach którego
przewidziano (również dla naszego kraju) konkretne instrumenty finansowe, za pomocą których
można wspierać rozwój obszarów miejskich. Trudno natomiast na obecnym etapie przewidzieć,
jakie narzędzia dostępne będą w kolejnym okresie programowania Unii Europejskiej, dlatego też
w ramach LPR należy stworzyć jak najszersze możliwości realizacji konkretnych zadań i projektów
w przyszłości.
Zasięg terytorialny LPR będzie stały dla całego okresu programowania i dotyczył będzie lat
2009 - 2013. W razie przeobrażeń społecznych w Przeworsku istnieje możliwość rozszerzenia
oddziaływania Programu w następnym okresie programowania na inne, nie ujęte w pierwszej
wersji, obszary lub rezygnacji z obszarów, które nie będą już w wyniku działań rewitalizacyjnych
w latach 2009 – 2013 spełniać określonych kryteriów.

4.2 Zasięg terytorialny rewitalizowanego obszaru i otoczenia
Zgodnie z warunkami zapisanymi w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa
Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 oraz prawodawstwem Wspólnoty, obszary miejskie
poddawane rewitalizacji zostają określone w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Ich granice są
wyznaczone na podstawie krytycznej analizy (w tym wniosków różnych podmiotów
współuczestniczących w procesie rewitalizacji) przeprowadzonych dla potrzeb przygotowania
Lokalnego Programu Rewitalizacji.

R1
OBSZAR
LUBOMIRSKICH
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R2
OBSZAR
ZACHODNI

R3
OBSZAR
STARE MIASTO

64

Lokalny program rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2009-2013

R4
OBSZAR
ZDEGRADOWANY POPRZEMYSŁOWY

W wyniku przeprowadzonej analizy wyodrębniono cztery obszary, w ramach których będą
realizowane projekty inwestycyjne zgodnie z założeniami Lokalnego Programu Rewitalizacji
dla Gminy Miejskiej Przeworsk. Na mapach zostały oznaczone jako:
- R 1 OBSZAR LUBOMIRSKICH,
- R 2 OBSZAR ZACHODNI,
- R 3 OBSZAR STARE MIASTO,
- R 4 OBSZAR ZDEGRADOWANY - POPRZEMYSŁOWY.
Dokonując wyboru obszarów wymagających rewitalizacji wzięto pod uwagę kryteria określone
w art. 47 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r., tj. takie
czynniki jak poziom:
1. wysokim poziomem ubóstwa i wykluczenia,
2. wysoką stopą długotrwałego bezrobocia,
3. niekorzystnymi trendami demograficznymi,
4. niskim poziomem wykształcenia, wyraźnym deficytem kwalifikacji i wysokim wskaźnikiem
przerywania kształcenia,
5. wysokim poziomem przestępczości i wykroczeń,
6. szczególnie wysokim stopniem degradacji środowiska ,
7. niskim wskaźnikiem prowadzenia działalności gospodarczej,
8. wysoką liczbą imigrantów, grup etnicznych i mniejszościowych lub uchodźców,
9. porównywalnie niskim poziomem wartości zasobu mieszkaniowego
10. niskim poziomem wydajności energetycznej budynków.
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R 1 OBSZAR LUBOMIRSKICH – rewitalizowany w zakresie mieszkalnictwa, obejmujący ulice:
Lubomirskich, Marii Curie – Skłodowskiej, Dynowską.
R 2 OBSZAR ZACHODNI - rewitalizowany w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych, za wyjątkiem
działań dotyczących mieszkalnictwa, obejmujący ulice: Lubomirskich, Gorliczyńską, Pod Parkiem,
Krakowską, Łańcucką.
R 3 OBSZAR STARE MIASTO - rewitalizowany w zakresie mieszkalnictwa oraz przedsięwzięć
inwestycyjnych, obejmujący ulice: Rynek, Kazimierzowską, Kilińskiego, Bernardyńską, Kościelną,
ks. Adama Ablewicza, Lwowską, Wąską, Wałową, Krakowską, Marsz. Józefa Piłsudskiego,
Grunwaldzką, Tadeusza Kościuszki, Gimnazjalną, Wojska Polskiego, Krętą, Tkacką, Kąty, Stolarską,
Szkolną.
R 4 OBSZAR ZDEGRADOWANY POPRZEMYSŁOWY – rewitalizowany w zakresie przedsięwzięć
sportowo – rekreacyjnych, obejmujący teren poprzemysłowy (tzw. odstojniki) po nieistniejącej już
Cukrowni Przeworsk, przyległy od strony południowej do ul. Budowlanych, od strony zachodniej
ograniczony korytem rzeki Mleczki, od północnej sąsiadujący z terenami zagospodarowanymi na
potrzeby oczyszczalni ścieków, od wschodniej przyległy do drogi gminnej.
Na obszarach tych występują zjawiska związane z ubóstwem i zagrożeniami patologią, wynikające
z trwałego bezrobocia, zagrożenia bezpieczeństwa oraz kumulacją obiektów zdegradowanych
technicznie o niskim standardzie wyposażenia.

Typy projektów:
 przebudowa i remont obiektów poprzemysłowych, łącznie z adaptacją na cele
gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne,
wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji
istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym,
 uzupełnienie istniejącej zabudowy, remont istniejących użytkowanych oraz niezagospodarowanych budynków na cele: gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne,
społeczne i kulturalne wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia przyczyniające się
do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze
rewitalizowanym (za wyjątkiem budynków o charakterze mieszkalnym),
 kompleksowe przygotowanie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą,
z wyłączeniem infrastruktury służącej mieszkańcom,
 zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym budowa nowych obiektów na cele
gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne,
 tworzenie i rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego w celu podniesienia
bezpieczeństwa.
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Kryteria wyznaczania OBSZARU LUBOMIRSKICH R1 – rewitalizowanego w zakresie mieszkalnictwa, obejmujący ulice: Lubomirskich, Marii Curie –
Skłodowskiej, Dynowską.
Kryterium

Wysoki poziom
ubóstwa i
wykluczenia

Wysoka stopa
długotrwałego
bezrobocia

Wysoki poziom przestępczości
i wykroczeń*

Niski wskaźnik
prowadzenia działalności
gospodarczej

Porównywalnie niski poziom
wartości zasobu
mieszkaniowego*

Wskaźnik

Liczba osób
korzystających z
zasiłków pomocy
społecznej na 1 tys.
ludności

Udział długotrwale
bezrobotnych wśród
osób w wieku
produkcyjnym

Liczba przestępstw
na 1 tys. ludności

Liczba zarejestrowanych
podmiotów gospodarki
narodowej na 100 osób

Udział
budynków bez
wodociągów
do ogólnej
liczby
budynków (w
%)

Liczba
budynków
wybudowanych
przed rokiem
1989/do
ogólnej liczby
budynków (w
%)

9,1

83,8

Wartość
referencyjna
wskaźnika dla
województwa
podkarpackiego
Wartość dla
obszaru
objętego
wsparciem
Wartość
referencyjna
wskaźnika dla
miasta Przeworska
Źródło danych

83

Odchylenie powyżej
wartości
referencyjnej

5,8

Odchylenie powyżej
wartości
referencyjnej

Czyny karalne osób
nieletnich na 1 tys.
nieletnich

19,7

10,2

Odchylenie
powyżej wartości
referencyjnej

Odchylenie powyżej
wartości
referencyjnej

6,7

Odchylenie poniżej
wartości referencyjnej

Odchylenie
powyżej
wartości
referencyjnej

Odchylenie
powyżej
wartości
referencyjnej

109,11

7,63

29,53

0

4,36

-

-

78,92

8,60

4,89

0,44

8,69

-

-

Urząd Miasta
Przeworska,
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Przeworsku

Powiatowy Urząd
Pracy
w Przeworsku

Powiatowa Komenda Policji w Przeworsku
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Kryteria wyznaczania OBSZARU ZACHODNIEGO R2 – rewitalizowanego w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych, za wyjątkiem działań dotyczących
mieszkalnictwa, obejmujący ulice: Lubomirskich, Gorliczyńską, Pod Parkiem, Krakowską, Łańcucką,
Kryterium

Wysoki poziom
ubóstwa i
wykluczenia

Wysoka stopa
długotrwałego
bezrobocia

Wysoki poziom przestępczości
i wykroczeń*

Niski wskaźnik
prowadzenia działalności
gospodarczej

Porównywalnie niski poziom
wartości zasobu
mieszkaniowego*

Wskaźnik

Liczba osób
korzystających z
zasiłków pomocy
społecznej na 1 tys.
ludności

Udział długotrwale
bezrobotnych wśród
osób w wieku
produkcyjnym

Liczba przestępstw
na 1 tys. ludności

Liczba zarejestrowanych
podmiotów gospodarki
narodowej na 100 osób

Udział budynków
bez wodociągów
do ogólnej liczby
budynków (w %)

Liczba
budynków
wybudowanyc
h przed
rokiem
1989/do
ogólnej liczby
budynków (w
%)

9,1

83,8

Odchylenie
powyżej wartości
referencyjnej

Odchylenie
powyżej
wartości
referencyjnej

Wartość
referencyjna
wskaźnika dla
województwa
podkarpackiego
Wartość dla
obszaru
objętego
wsparciem
Wartość
referencyjna
wskaźnika dla
miasta Przeworska
Źródło danych

83

Odchylenie powyżej
wartości
referencyjnej

5,8

Odchylenie powyżej
wartości
referencyjnej

Czyny karalne osób
nieletnich na 1 tys.
nieletnich

19,7

10,2

Odchylenie
powyżej wartości
referencyjnej

Odchylenie powyżej
wartości
referencyjnej

6,7

Odchylenie poniżej
wartości referencyjnej

99,64

4,36

26,41

1,2

7,92

-

-

78,92

78,92

8,60

4,89

0,44

-

-

Urząd Miasta
Przeworska,
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Przeworsku

Powiatowy Urząd
Pracy
w Przeworsku

Powiatowa Komenda Policji w Przeworsku
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Kryteria wyznaczania OBSZARU STARE MIASTO R3 – rewitalizowanego w zakresie mieszkalnictwa i przedsięwzięć inwestycyjnych, obejmujący ulice: Rynek,
Kazimierzowską, Kilińskiego, Bernardyńską, Kościelną, ks. Adama Ablewicza, Lwowską, Wąską, Wałową, Krakowską, Marsz. Józefa Piłsudskiego,
Grunwaldzką, Tadeusza Kościuszki, Gimnazjalną, Wojska Polskiego, Krętą, Tkacką, Kąty, Stolarską, Szkolną
Kryterium

Wysoki poziom
ubóstwa i
wykluczenia

Wysoka stopa
długotrwałego
bezrobocia

Wysoki poziom przestępczości
i wykroczeń*

Niski wskaźnik
prowadzenia działalności
gospodarczej

Porównywalnie niski poziom
wartości zasobu
mieszkaniowego*

Wskaźnik

Liczba osób
korzystających z
zasiłków pomocy
społecznej na 1 tys.
ludności

Udział długotrwale
bezrobotnych wśród
osób w wieku
produkcyjnym

Liczba przestępstw
na 1 tys. ludności

Liczba zarejestrowanych
podmiotów gospodarki
narodowej na 100 osób

Udział budynków
bez wodociągów
do ogólnej liczby
budynków (w %)

Liczba
budynków
wybudowanyc
h przed
rokiem
1989/do
ogólnej liczby
budynków (w
%)

9,1

83,8

Odchylenie
powyżej wartości
referencyjnej

Odchylenie
powyżej
wartości
referencyjnej

Wartość
referencyjna
wskaźnika dla
województwa
podkarpackiego
Wartość dla
obszaru
objętego
wsparciem
Wartość
referencyjna
wskaźnika dla
miasta Przeworska
Źródło danych

83

Odchylenie powyżej
wartości
referencyjnej

5,8

Odchylenie powyżej
wartości
referencyjnej

Czyny karalne osób
nieletnich na 1 tys.
nieletnich

19,7

10,2

Odchylenie
powyżej wartości
referencyjnej

Odchylenie powyżej
wartości
referencyjnej

6,7

Odchylenie poniżej
wartości referencyjnej

85,81

6,22

19,59

1,35

17,77

-

-

78,92

78,92

8,60

4,89

0,44

-

-

Urząd Miasta
Przeworska,
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Przeworsku

Powiatowy Urząd
Pracy
w Przeworsku

Powiatowa Komenda Policji w Przeworsku
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Nazwa obszaru

Zasięg terytorialny
Północna części miasta Przeworska przy ul. Lubomirskich (od strony
wschodniej) obejmuje zabudowę o funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej oraz
inne obiekty aktualnie nieużytkowane.
W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Przeworska teren ten oznaczony został jako obszary zabudowane.

OBSZAR
LUBOMIRSKICH
R1

Na obszarze znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków:
 Kolejka wąskotorowa – decyzja nr A-463,
 Dom przy ul. Lubomirskich 12 – decyzja nr A-861,
 Dom przy ul. Lubomirskich 1D – decyzja nr A-836.
Dla części tego obszaru obejmującej teren z budynkiem wielorodzinnym
wpisanym do rejestru zabytków pod nr A-861 Rada Miasta Przeworska w dniu
13.11.1997 r. uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
podtrzymując dotychczasowe funkcje w tym budynku „adaptowany w planie IIkondygnacyjny budynek mieszkalny-wielorodzinny – wpisany do rejestru.
Na obszarze przewidziano do objęcia rewitalizacją obiekty istniejące znajdujące
się w granicach tego obszaru, w tym obiekty wpisane do rejestru zabytków.
Ograniczony od strony zachodniej rzeką Mleczką, od strony północnej terenem
oczyszczalni ścieków, od strony wschodniej ul. Gorliczyńską i ul. Pod Parkiem,
od strony południowej ul. Krakowską i Łańcucką.

OBSZAR
ZACHODNI
R2

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Przeworska w ramach omawianego obszaru wykazano:
 obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
 tereny zabudowane wymagające przekształceń lub rehabilitacji,
 obiekty ważniejszych usług publicznych, obiekty związane z turystyką
i rekreacją oraz obiekty sportowe, tereny zieleni publicznej oraz odcinek
koryta rzeki Mleczki,
 strefa „B” ochrony zachowanych elementów zabytkowych,
 strefa „K” ochrony krajobrazu kulturowego,
 udokumentowane stanowiska archeologiczne,
 tereny zalewane wodami Q1% (o prawdopodobieństwie wystąpienia raz na
100 lat).
Na obszarze znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków:
 Pałac Lubomirskich – decyzja nr A-21/56,
 Zespół Pałacowo-Parkowy – decyzja nr A-36,
 Dom ul. Krakowska 21 – decyzja nr A-727,
 Dom przy ul. Lubomirskich 1A – decyzja nr A-862,
 Zespół zabudowy drewnianej o charakterze skansenu – decyzja nr A-225,
na terenie którego znajduje się „Dwór z Krzeczowic” wpisany do rejestru
decyzją nr A-913,
 Willa ul. Marii Curie Skłodowskiej 4A – decyzja nr A-139.
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Dla części tego obszaru Rada Miasta Przeworska podjęła uchwały:
 w dniu 27.05.1999 r. nr IX/54/99 o uchwaleniu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zespołu usługowego „Podzamcze”,
określając przeznaczenie terenów po b. Zakładzie Handlu na potrzeby usług
różnych branż wraz z podtrzymaniem rezerwacji terenu na potrzeby usług
zdrowia w budynku przy ul. Skłodowskiej 4A, wpisanym do rejestru zabytków
pod nr A-139.
 w dniu 25.01.2001 r. Rada Miasta Przeworska podjęła uchwałę nr
XXXI/217/2001 o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zabudowy garażowej w Przeworsku, określając przeznaczenie
części terenu przemysłowego „Cukrowni” w Przeworsku na potrzeby
zabudowy garażowej.
 Na przedmiotowym obszarze przewidziano do objęcia rewitalizacją obiekty
istniejące znajdujące się w granicach tego obszaru oraz nowe zadania
inwestycyjne.
Stare miasto Przeworska ograniczone od strony północnej ulicami: Krakowską,
Marsz. Józefa Piłsudskiego, Grunwaldzką, Tadeusza Kościuszki, Gimnazjalną,
Wojska Polskiego, od strony południowej ulicami: Krętą, Tkacką, Kąty,
Stolarską, od strony wschodniej ulicą Szkolną.
W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Przeworska w ramach omawianego obszaru wykazano:
• obszary zabudowane,
• obszary wymagające przekształceń lub rehabilitacji,
• ważniejsze kościoły i klasztory,
• obiekty ważniejszych usług publicznych,
• strefa „A” pełnej ochrony konserwatorskiej,
• strefa „E” ochrony ekspozycji zabytkowych obiektów lub zespołów obiektów,
• udokumentowane stanowiska archeologiczne,
• tereny zalewane wodami Q1% .
OBSZAR
STARE MIASTO
R3

Obszar starego miasta jest zainwestowany. Funkcją wiodącą tego obszaru jest
rola centrotwórcza – usługa trzech poziomów obsługi ludności (podstawowe,
ogólno miejskie i ponadlokalne). Program usługowy w związku
z przekształceniami gospodarczymi zmienia się od kilku lat, w zależności od
potrzeb mieszkańców. Równorzędną funkcją wiodącą obszaru jest obsługa
ruchu turystycznego związanego z wartościami kulturowymi Przeworska.
Funkcją uzupełniającą jest budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne
i jednorodzinne.
Dominantę zabudowy rynku miejskiego znajdującego się na przedmiotowym
obszarze stanowi budynek Ratusza pochodzący z XVII w. wpisany do rejestru
zabytków pod poz. A-307, który powinien uzyskać funkcje reprezentacyjne.
Jednostka strukturalna w centrum miasta stanowi zespół kwartałów
zabytkowej zabudowy staromiejskiego układu urbanistycznego z XIV wieku
wpisanego do rejestru zabytków poz. A-712. Plan miasta średniowiecznego
oparty został o schemat szachownicowy z prostokątnym rynkiem i parami ulic
wychodzących
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z jego naroży, z dostosowaniem do terenu usytuowania oraz przebiegu
ówczesnych szlaków komunikacyjnych. W wyniku tych uwarunkowań plan
miasta posiada wydłużony kształt, zamknięty po wybudowaniu obwarowań
w formę owalu, na którego osi podłużnej usytuowane są dominanty sylwety
miasta: Ratusz w części środkowej i dwa klasztory na obu końcach.
Obwarowania miejskie wpisane zostały do rejestru zabytków pod poz. A-260.
Całość historycznego zespołu urbanistycznego położona jest w ścisłej strefie
ochrony konserwatorskiej, której podlega zarówno układ urbanistyczny
jak i poszczególne obiekty zabytkowe. Obszar ten powinien zostać poddany
rewaloryzacji pojętej jako proces ciągły dotyczący aspektów przekształceń
techniczno-estetycznych, a także organizacyjno-prawnych, których celem jest
uzyskanie pożądanych efektów funkcjonalno-przestrzennych dla współczesności, z zachowaniem szacunku dla przeszłości.
W granicach obszaru znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków:
 Układ urbanistyczny – decyzja nr A-712,
 Mury obronne – decyzja nr A-260,
 Ratusz – decyzja nr A-307,
 Zespół klasztorny oo. Bernardynów – decyzja nr A-303,
 Zespół poklasztorny oo. Bożogrobców – decyzja nr A-309,
 Klasztor ss. Miłosierdzia – decyzja A-374,
 Dom drewniany ul. Wałowa 9 – decyzja A-714,
 Dom ul. Rynek 3 – decyzja A-180,
 Dom ul. Bernardyńska 3 – decyzja A-327,
 Dom ul. Bernardyńska 5 – decyzja A-399,
 Dom ul. Bernardyńska 9 – decyzja A-468,
 Dom ul. Piłsudskiego 4 – decyzja A-470,
 Dom ul. Kilińskiego 23 – decyzja A-355,
 Dom ul. Kilińskiego 25 – decyzja A-356,
 Dom ul. Kilińskiego 27 – decyzja A-357.
Na części obszaru obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego „Kilińskiego” uchwalony przez Radę Miasta Przeworska
uchwałą z dnia 23.10.2003 r. Nr XIII/94/03, który przeznaczył część terenu po
zakładzie przemysłowym – dziewiarskim „Jarlan”, na cele usług zdrowia.
Na obszarze przewidziano do objęcia rewitalizacją obiekty oraz tereny
znajdujące się w granicach tego obszaru.

OBSZAR
ZDEGRADOWANY
POPRZEMYSŁOWY
R4

Teren obejmujący teren poprzemysłowy (tzw. odstojniki) po nieistniejącej już
Cukrowni Przeworsk, przyległy od strony południowej do ul. Budowlanych, od
strony zachodniej ograniczony korytem rzeki Mleczki, od północnej sąsiadujący
z terenami zagospodarowanymi na potrzeby oczyszczalni ścieków,
od wschodniej przyległy do drogi gminnej.
Na obszarze planowana jest budowa obiektu sportowo-rekreacyjnoturystycznego.
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4.3 Podział na projekty i zadania inwestycyjne
Tabela 25. Podział na projekty - tereny miejskie - (7.1 Rewitalizacja miast)

L.p.

Nazwa planowanego
działania

Czas
realizacji

Oczekiwane rezultaty

Instytucje
i podmioty
uczestniczące
we wdrażaniu

Lokalizacja
inwestycji

Nakład
do
poniesienia

1.

Renowacja ceglanej elewacji 2011kościoła, wieży i
2013
zabytkowych murów
obronnych.
Renowacja wnętrza –
renowacja zabytkowych
organów

- renowacja ceglanej elewacji kościoła i dawnego
klasztoru oraz wieży Bazyliki,
- przystosowanie wejścia na wieżę dla turystów,
- remont murów obronnych okalających bazylikę
(od str. północnej i wschodniej, łącznie z dawna
basztą obecnie dzwonnicą)
- renowacja zabytkowych organów

Parafia
rzymskokatolicka
p.w. Ducha
Świętego
w Przeworsku

ul. Kościelna 7

3 000 000

2.

Budowa „Domu Pielgrzyma” 2012w dawnym obiekcie Zespołu 2013
Klasztornego Bożogrobców

- roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe (zniszczonych
budynków gospodarczych)
- budowa domu pielgrzyma (stan surowy)
- roboty instalacyjne branży elektrycznej i sanitarnej
- stolarka okienna i drzwiowa
- wyposażenie obiektu

Parafia
ul. Kościelna 7
Rzymskokatolicka
p.w. Ducha
Świętego
w Przeworsku

2 500 0000

3.

Remont zespołu
klasztornego Sióstr
Miłosierdzia w Przeworsku

20122013

- remont zespołu klasztornego, głównie domu
pomocy społecznej

Zgromadzenie
SS Miłosierdzia

ul. Krakowska 1

1 500 000

4.

Konserwacja elewacji
kościoła, wieży, wirydarza
i klasztoru
OO. Bernardynów oraz
odnowienie wnętrza
Kościoła

20102013

- na zewn.: kontynuowanie renowacji ceglanej
elewacji kościoła, wieży oraz wirydarza
- wnętrze: kontynuacja wymiana posadzki
ceramicznej na marmurową; wykonanie
nowych stylizowanych ławek dla wiernych)

Parafia
rzymskokatolicka
p.w. Świętej
Barbary w
Przeworsku

ul. Bernardyńska
22

1 000 000
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L.p.

Nazwa planowanego
działania

Czas
realizacji

Oczekiwane rezultaty

Instytucje
i podmioty
uczestniczące
we wdrażaniu

Lokalizacja
inwestycji

5.

Renowacja budynków
2011i infrastruktury technicznej 2013
Przeworskiej Kolei
Wąskotorowej

- odnowienie elewacji zewnętrznej budynku
stacyjnego,
- wymiana pokrycia dachu
- wymiana stolarki okiennej
- wymiana stolarki drzwiowej
- remont instalacji wod.-kan.
- wymiana instalacji c.o., pieca i grzejników
- wykonanie łazienki z natryskiem
- odnowienie zabytkowego posterunku rewidentów
- odnowienie elewacji

Starostwo
Powiatowe
w Przeworsku

6.

Rewitalizacja parku

- prace konserwatorskie przy zabytkowym
drzewostanie
- uzupełnienie nasadzeń rzędowych (aleja lipowa,
kasztanowa, szpalery grabowe)
- odtworzenie klombów kwiatowych (byliny i kwiaty
jednoroczne)
- zaprojektowanie i nasadzenie skupisk krzewów
ozdobnych
- odtworzenie stawu w dolinie nad Mleczką
- rewitalizacja tarasów pomiędzy parkiem dolnym i
górnym
- wykonanie nowych nawierzchni alejek, schodów na
tarasy i podjazdów pod budynki
- zamontowanie stylizowanych ławek, koszy
i oświetlenia parku

Muzeum
ul. Park 2
w Przeworsku
Zespół
Pałacowo-Parkowy

20112013
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ul. Dynowska

Nakład
do
poniesienia
500 000

4 300 000
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L.p.

Nazwa planowanego
działania

Czas
realizacji

Oczekiwane rezultaty

Instytucje
i podmioty
uczestniczące
we wdrażaniu

Lokalizacja
inwestycji

Nakład
do
poniesienia

- oświetlenie punktowe elewacji pałacu
i oranżerii
- zamontowanie systemu monitoringu wizyjnego na
terenie parku
- remont ogrodzenia parku i bramy wjazdowej
od ul. Skłodowskiej i ul. Krakowskiej
7.

Rewaloryzacja dawnej
oficyny kuchennej

20112013

- wymiana stolarki okiennej
- osuszenie fundamentów i wykonanie izolacji
pionowej
- wykonanie płyty odbojowej wokół budynku
- remont elewacji
- remont dachu – wymiana pokrycia dachu, rynien
i rur spustowych
- adaptacja strychu na cele muzealne, wyposażenie w
sprzęt magazynowo-wystawienniczy
- przebudowa klatki schodowej

Muzeum
Ul. Park 2
w Przeworsku
Zespół
Pałacowo-Parkowy

770 000

8.

Rewaloryzacja oranżerii
i adaptacja na cele
działalności kulturalnej

20112013

-

wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej
wykonanie izolacji termicznej budynku
wykonanie elewacji
rekonstrukcja elewacji południowej z dekoracją
sztukatorską
- wykonanie instalacji c.o., elektrycznej,
wodnokanalizacyjnej, p.poż., antywłamaniowej
- wykonanie prac adaptacyjnych we wnętrzu
oranżerii: aranżacja wnętrz, wyposażenie

Muzeum
Ul. Park 2
w Przeworsku
Zespół
Pałacowo-Parkowy

1 560 000
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L.p.

Nazwa planowanego
działania

Czas
realizacji

Oczekiwane rezultaty

Instytucje
i podmioty
uczestniczące
we wdrażaniu

Lokalizacja
inwestycji

Nakład
do
poniesienia

w oświetlenie ekspozycyjne i system ekspozycyjny
do zawieszania prac, system nagłośnienia, zaplecze
sanitarne i socjalne
- wyposażenie oranżerii w sprzęt i urządzenia do
prowadzenia działalności kulturalnej
9.

Rewaloryzacja kompleksu
stajni, powozowni i Domu
Koniuszego oraz adaptacja
Domu Koniuszego
i powozowni na cele
muzealne

20112013

- osuszenie fundamentów i wykonanie izolacji
Muzeum
Ul. Park 2
pionowej
w Przeworsku
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
Zespół
- odtworzenie kompozycji elewacji, ocieplenie
Pałacowo-Parkowy
budynku, wykonanie tynków zewnętrznych
- wymiana pokrycia dachów i częściowa wymiana
więźby dachowej
- wykonanie płyty odbojowej wokół budynku
- adaptacja poddasza powozowni na cele
magazynowe
- zakup wyposażenia magazynowego
- przystosowanie budynków do potrzeb osób
niepełnosprawnych (wykonanie podjazdów,
zamontowanie szerszych otworów drzwiowych)
- remont kapitalny (budowlany) Domu Koniuszego
(wykonanie wszystkich przyłączy i instalacji
wewnętrznych, wykonanie tynków, podłóg, zaplecza
sanitarnego i socjalnego, adaptacja wnętrza
budynku na pracownie i sale wystawowe, zakup
wyposażenia wystawienniczego, tj. gablot
ekspozycyjnych i multimediów
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L.p.

Nazwa planowanego
działania

Czas
realizacji

Oczekiwane rezultaty

Instytucje
i podmioty
uczestniczące
we wdrażaniu

Lokalizacja
inwestycji

Nakład
do
poniesienia

10.

Renowacja budynku
2011mieszkalno-usługowego
2013
– wymiana azbestowego
pokrycia dachowego przy ul.
Rynek 20 w Przeworsku

- wymiana pokrycia dachowego
- utylizacja eternitu

Przeworskie
Towarzystwo
Budownictwa
Społecznego
Sp. z o.o.
(PTBS Sp z o.o.)

ul. Rynek 20

180 000

11.

Renowacja zabytkowego
budynku mieszkalnousługowego przy ul. Rynek
15 w Przeworsku

20112013

- wykonanie nowej elewacji
- odnowienie pokrycia dachowego
- remont części wspólnych

PTBS Sp. z o. o.

ul. Rynek 15

100 000

12.

Renowacja XVII-wiecznego
budynku przy ul. Rynek 5
w Przeworsku

20112011

- remont elewacji
PTBS SP. z o. o.
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
remont schodów zewnętrznych oraz wewnętrznych
ciągów komunikacyjnych
- wymiana pokrycia dachu

ul. Rynek 5

150 000

13.

Renowacja budynku
mieszkalno-usługowego
przy ul. Kościelna 2 w
Przeworsku

20112013

- renowacja części wspólnych i elewacji budynku.
malowanie pokrycia dachu (blachy)

PTBS SP. z o. o.

ul. Kościelna 2

14.

Renowacja XVII wiecznego 2012
budynku przy ul. Krakowska
21 w Przeworsku

- wymiana tynków elewacji
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
- remont dwóch tarasów
- remont klatki schodowej

PTBS SP. z o. o.

ul. Krakowska 21

160 000

15.

Renowacja zabytkowego
budynku mieszkalno-

- odnowienie i częściowe ocieplenie elewacji
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

PTBS SP. z o. o.

ul. Rynek 2

200 000

20112013
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L.p.

Nazwa planowanego
działania

Czas
realizacji

usługowego przy ul. Rynek 2
w Przeworsku

Oczekiwane rezultaty

Instytucje
i podmioty
uczestniczące
we wdrażaniu

Lokalizacja
inwestycji

Nakład
do
poniesienia

- odnowienie pokrycia dachowego
- remont schodów, zewnętrznych ciągów
komunikacyjnych oraz balkonów

16.

Renowacja zabytkowego
budynku mieszkalnego
sześciorodzinnego
przy ul. Lubomirskich 1 a
w Przeworsku

20112013

- wymiana pokrycia dachu budynku wpisanego do
rejestru zabytków (poz. a 862) wraz z systemem
rynnowym i obróbkami blacharskimi, z częściową
wymianą zgniłych desek podbicia pod blachą.
- odnowienie zachodniej fasady budynku wraz z
werandą. remont chodników przy budynku
mieszkalnym (1a,) izolacje fundamentów budynku
mieszkalnego wielorodzinnego (1a,). wykonanie
nowej nawierzchni – z kostki brukowej - na
chodnikach i dojściach do bloku. wykonanie
poziomej izolacji drogą iniekcji krystalicznej oraz
odgrzybienie ścian

Przyzakładowa
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
przy Cukrowni
Przeworsk
w Przeworsku

ul. Lubomirskich
1a

120 000

17.

Renowacja zabytkowych
budynków mieszkalnictwa
wielorodzinnego przy ul.
Lubomirskich 1c, 1d i 12
w Przeworsku

2011 –
2013

- usunięcie starych tynków,
- oczyszczenie muru
- wykonanie nowych tynków na elewacji
z zachowaniem istniejących elementów
architektonicznych
- wymiana okien na klatce schodowej i piwnicach
- odtworzenie czopuchów kominowych
- remont półkolistego balkonu z balustradą tralkową
- wykonanie nowego przyłącza energetycznego wraz
z tablicą rozdzielczą
- wykonanie nowej płyty odbojowej wokół budynku

Przyzakładowa
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
przy Cukrowni
Przeworsk
w Przeworsku

ul. Lubomirskich
1 c, 1d i 12

600 000
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L.p.

Nazwa planowanego
działania

Czas
realizacji

Oczekiwane rezultaty

Instytucje
i podmioty
uczestniczące
we wdrażaniu

Lokalizacja
inwestycji

Nakład
do
poniesienia

- remont chodników przy budynkach mieszkalnych
(1d i 12)
- izolacje fundamentów budynków mieszkalnych
wielorodzinnych (1d, 12)
- wykonanie nowej nawierzchni – z kostki brukowej na chodnikach i dojściach do bloku.
- wykonanie poziomej izolacji drogą iniekcji
krystalicznej oraz odgrzybienie ścian piwnic
18.

Renowacja
średniowiecznych murów
obronnych w Przeworsku

20102013

- renowacja murów miasta celem przywrócenia im
pierwotnego wyglądu zabezpieczenie przed dalszą
dewastacją

19.

Rewitalizacja zabytkowego 2009Ratusza wraz z otoczeniem 2012
w Przeworsku

20.

Rewitalizacja Rynku
i Placu Mickiewicza
w Przeworsku

20112013

- modernizacja nawierzchni rynku w nawiązaniu do
zaleceń konserwatora zabytków
- modernizacja sieci wod.-kan.

21.

Budowa mieszkań

2011-

- budowa mieszkań komunalnych i socjalnych

Gmina Miejska
Przeworsk

ul. Gimnazjalna/
Kilińskiego
ul. Tkacka

1 500 000

ul. Rynek 1

5 000 000

Gmina Miejska
Przeworsk

ul. Rynek

3 000 000

Gmina Miejska

ul. Lubomirskich

2 000 000

- wykonanie odwodnienia budynku
Gmina Miejska
- przetarcie i naprawa tynków elewacji
Przeworsk
- wymiana tynków cokołu
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
- szpachlowanie i malowanie tynków wewnętrznych
- cyklinowanie i lakierowanie parkietów i podłóg
- renowacja wieży ratuszowej – jako widokowej,
- budowa galerii
- nadanie ratuszowi nowych funkcji (turystycznej,
wystawienniczej, szkoleniowo – konferencyjnej)
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L.p.

Nazwa planowanego
działania
komunalnych i socjalnych
typowych w Przeworsku

Czas
realizacji
2013

Oczekiwane rezultaty

Instytucje
i podmioty
uczestniczące
we wdrażaniu

- rewitalizacja obiektów PKP i ich adaptacja na cele
mieszkaniowe i kulturalne

Przeworsk
Gmina Miejska
Przeworsk

22.

Renowacja budynku,
2011modernizacja instalacji oraz 2013
zagospodarowanie terenu
przyległego Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przeworsku

- remont dachu
- wymiana grzejników i instalacji grzewczej
- adaptacja pomieszczeń piwnicy, parteru i II piętra
budynku na cele administracyjne i gospodarcze
- remont schodów z przystosowaniem dla
niepełnosprawnych i remont schodów
wewnętrznych oraz remont dwóch ganków
- remont elewacji budynku, osuszanie i izolacja
fundamentów
- remont instalacji elektrycznej i sanitarnej
- zagospodarowanie przyległego terenu

23.

„Przeworski Zamysł” 2009program ratowania
2013
drewnianego, zabytkowego
budownictwa w ramach
urządzania ZajazduSkansenu „Pastewnik” w
Przeworsku

- kapitalny remont wszystkich budynków, które
Gmina Miejska
zostały przeniesione na teren Pastewnika,
Przeworsk
tj. D. URBANA, D. GACKI, D. MAŚLARZA,
D. SOWIŃSKIEGO, ZAJAZD „PASTEWNIK”
- modernizacja infrastruktury campingu
- kapitalny remont całego ogrodzenia obiektu
- remont dachu i zakończenie budowy dworku z
Krzeczowic
- kontynuacja programu „Przeworski zamysł”/kolejne
przeniesienie zabytkowych budynków i realizacja na
terenie „Pastewnika” (z ul. Tkacka 5, ul. Tkacka 1,
ul. św. Jana 8)
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Lokalizacja
inwestycji

ul. Krakowska 30

ul. Łańcucka 2

Nakład
do
poniesienia

350 000

4 000 000
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L.p.

Nazwa planowanego
działania

Czas
realizacji

Oczekiwane rezultaty

Instytucje
i podmioty
uczestniczące
we wdrażaniu

Lokalizacja
inwestycji

Nakład
do
poniesienia

- budowa kładki na rzece mleczka, łączącej zespół
parkowo - pałacowy z zajazdem-skansenem
„Pastewnik”
- budowa przystani kajakowej i zagospodarowanie
otoczenia tzw. „wyspy” na obiekty rekreacyjnowypoczynkowe
24.

Modernizacja zespołu
obiektów sportowych przy
ul. Budowlanych
w Przeworsku

20102013

25.

Remont zabytkowego
2010budynku Państwowej Szkoły 2013
Muzycznej I – stopnia
im. Mieczysława Karłowicza
w Przeworsku

- modernizacja płyty boiska
Gmina Miejska
- modernizacja trybun i zaplecza socjalnego obiektów Przeworsk
sportowych.
- monitoring

-

renowacja elewacji
stolarka
roboty instalacyjne
odnowienie ogrodzenia wraz z otoczeniem budynku

82

ul. Budowlanych

500 000

Państwowa Szkoła ul. Krakowska 20
Muzyczna I –
stopnia
Im. Mieczysława
Karłowicza w
Przeworsku

900 000
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Tabela 26. Podział na projekty – tereny zdegradowane poprzemysłowe - (7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych)
Instytucje
Nazwa planowanego
Czas
i podmioty
Lp.
Oczekiwane rezultaty
działania
realizacji
uczestniczące
we wdrażaniu
1. Rewitalizacja terenów
2010-2013 - rekultywacja terenów po odstojnikach byłej Cukrowni Gmina Miejska
poprzemysłowych Przeworsk - prace ziemne
Przeworsk
Budowa ośrodka
- budowa ciągów jezdnych (ścieżki rowerowe) i pieszych
rekreacyjno-turystyczno
- budowa parkingu
–sportowego przy ul.
- budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej
Budowlanych
(z drenami), bieżni lekkoatletycznej a w zakolach
w Przeworsku
boisko do siatkówki i koszykówki oraz miejsce na
przyrządy dla wielu dyscyplin lekkkoatletycznych)
- budowa kortu tenisowego (debel, singiel) wraz
z ogrodzeniem; przygotowanie boiska do siatkówki
plażowej
- budowa ogrodzenia całego obiektu
- przebudowa, powiększenie powierzchni istniejącej
przepompowni
- budowa małej architektury (muszla koncertowa,
ogródek jordanowski, altany, miejsca na ognisko,
miejsca widokowe, pergola, ławki, kosze na śmieci)
- nasadzenia roślinności (drzewa, krzewy, pnącza,
byliny) według istniejącego projektu.
modernizacja istniejącego zbiornika wodnego

83

Lokalizacja
inwestycji
ul. Budowlanych

Nakład
do
poniesienia
5 000 000
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4.4 Kryteria wyboru pilotażu i kolejność realizacji
Zadania inwestycyjne możliwe do realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji mają
zróżnicowany wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy wspieranych obszarów. Biorąc pod uwagę
fakt, iż wymienione wcześniej inwestycje nie wyczerpują pełnej listy przedsięwzięć, jakie będą
spełniały założenia niniejszego Programu, wybór zadań do realizacji będzie uzależniony od
dostępności środków oraz stopnia realizacji przez inwestycję celów LPR. W większości zadań
głównym inwestorem będzie Gmina Miejska Przeworsk. W przypadku tych projektów decydującym
kryterium wpływającym na wybór konkretnych rozwiązań będzie bieżąca dostępność środków
finansowych.
Ze względu na możliwość realizacji projektów wpisujących się w ramy Programu przez inne
jednostki publiczne realizacja, ważnych z punktu widzenia miejscowości przedsięwzięć, będzie
uzależniona od możliwości finansowych tych podmiotów.
Wyznaczając obszary problemowe wzięto pod uwagę:
 priorytety przyjęte dla potrzeb analizy wniosków do Lokalnego Programu Rewitalizacji,
 rozmieszczenie przestrzenne wniosków, w ramach poszczególnych priorytetów,
 wykaz siedzib organizacji pozarządowych, miejskich obiektów sportowych oraz obszary
 biedy i zagrożeń na terenie miasta Przemyśla,
 decyzję Prezydium Rzeszowskiej Rady Narodowej w Rzeszowie – Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków z dnia 20 maja 1972 r. znak KL.II-680/15/72 o wpisie do rejestru
zabytków układu urbanistycznego miasta Przemyśla Nr Rej. A-705/ 709.
Kryteria określające kwalifikację zagrożenia obszaru, na którym występują co najmniej dwa
z poniższych zjawisk:
 wysoki poziom bezrobocia mieszkańców,
 niski poziom wykształcenia mieszkańców,
 niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców,
 wysoki poziom wykluczenia i biedy,
 wyraźnie zanieczyszczone środowisko naturalne,
 komasacja obiektów o wartościach kulturowych, wpisanych do rejestru zabytków
 lub objętych ochroną konserwatorska – w złym stanie technicznym,
 zły stan techniczny istniejącej zabudowy mieszkaniowej,

4.5 Oczekiwane wskaźniki osiągnięć
Realizacja projektów ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji będzie skutkować polepszeniem
się sytuacji przestrzennej, społecznej i gospodarczej na rewitalizowanym obszarze. Znajdzie to swoje
odbicie w wartościach poszczególnych wskaźników, przyjętych jako mierniki powodzenia procesu:
 wskaźniki produktu,
 wskaźniki rezultatu,
 wskaźniki oddziaływania.
Produkty to konkretne przedsięwzięcia przeprowadzone w ramach danego projektu, są to
bezpośrednie, materialne efekty realizacji przedsięwzięcia, mierzone konkretnymi wielkościami.
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Do wskaźników produktu należą:
1. długość wybudowanych dróg na obszarach objętych rewitalizacją - km
2. długość zmodernizowanych dróg na obszarach objętych rewitalizacją - km
3. liczba wybudowanych obiektów infrastruktury drogowej - szt.
4. liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury drogowej - szt.
5. powierzchnia wybudowanych obiektów infrastruktury drogowej - m2
6. powierzchnia zmodernizowanych obiektów infrastruktury drogowej -m2
7. liczba budynków poddanych renowacji - szt.
8. powierzchnia budynków poddanych renowacji - m2
9. liczba budynków poddanych termorenowacji - szt.
10. powierzchnia budynków poddanych termorenowacji - m2
11. liczba budynków poddanych remontowi/przebudowie infrastruktury technicznej - zt.
12. powierzchnia budynków poddanych remontowi/przebudowie infrastruktury technicznej - m 2
13. długość wybudowanej infrastruktury komunalnej w zakresie ochrony środowiska - km
14. długość przebudowanej/wyremontowanej infrastruktury komunalnej
15. w zakresie ochrony środowiska - km
16. powierzchnia zdegradowanych dzielnic i obszarów miast poddanych rehabilitacji - m2
17. liczba projektów walki z przestępczością i poprawy bezpieczeństwa mieszkańców - szt.
18. powierzchnia usługowa w budynkach poddanych renowacji - m2
19. liczba budynków przebudowanych/wyremontowanych na cele edukacyjno/społeczne - szt.
20. powierzchnia budynków zmodernizowanych na cele edukacyjno/społeczne - m2
21. powierzchnia zmodernizowanej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej - m2
22. liczba zmodernizowanych lokalnych punktów informacji kulturalnej i turystycznej - szt.
23. powierzchnia terenów rewitalizowanych przeznaczonych na małą infrastrukturę - m2
24. liczba obiektów zmodernizowanych na cele kulturalne i turystyczne - szt.
25. powierzchnia obiektów zmodernizowanych na cele kulturalne i turystyczne - m2
26. liczba systemów zabezpieczeń w obiektach dziedzictwa kulturowego szt.
27. liczba nowych miejsc noclegowych - szt.
28. powierzchnia zmodernizowanych obiektów dziedzictwa kulturowego - m2
29. powierzchnia wyremontowanej i przebudowanej infrastruktury publicznej na terenie
zrewitalizowanym - m2

Rezultaty można zdefiniować jako korzyści, jakie wynikną dla beneficjenta bezpośrednio po
zakończeniu projektu w związku ze zrealizowanymi działaniami, tj. dostarczonymi mu
usługami/dostawami materialnymi/inwestycjami, określają zatem efekty, które zostaną osiągnięte
dzięki realizacji projektu.
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Do wskaźników rezultatu należą:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

liczba przestępstw w mieście szt.
wskaźnik wykrywalności przestępstw %
liczba przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie zrewitalizowanym szt.
liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki szt.
liczba obiektów zabezpieczonych przed zagrożeniami szt.
liczba nowych miejsc pracy powstała w wyniku realizacji
projektów turystycznych i kulturalnych - szt.
liczba osób korzystających z nowej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej osoby
powierzchnia usługowa faktycznie wykorzystywana - m2
liczba nowych przedsiębiorstw - szt.
liczba nowych punktów usługowych na terenach zrewitalizowanych - szt.

Oddziaływanie to długofalowe konsekwencje realizacji projektu, wykraczające poza
natychmiastowe efekty dla bezpośrednich beneficjentów oraz osób i organizacji pozostających poza
bezpośrednim oddziaływaniem projektu.
Do wskaźników oddziaływania należą:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

V.

wskaźnik bezrobocia wśród mieszkańców terenów zrewitalizowanych %
migracje z terenów poddanych rewitalizacji saldo
liczba mieszkańców na terenach zrewitalizowanych osoby
liczba pożarów, włamań do obiektów zabytkowych szt.
liczba korzystających z nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki osoby
liczba absolwentów szkół średnich na terenie zrewitalizowanym osoby
liczba utrzymanych miejsc pracy (w okresie 2 lat) szt.
liczba utrzymanych punktów usługowych (w okresie 2 lat)

PLAN FINANSOWY ORAZ ŹRÓDŁA FINANSOWANIA REALIZACJI
REWITALIZACJI NA LATA 2007-2013
I W LATACH KOLEJNYCH

Finansowa strona realizacji projektów ujętych w programie rewitalizacji przedstawiona została
w tabeli nr 27 zamieszczona w niej wszystkie zgłoszone przez beneficjentów projekty. Przedstawiając
źródła finansowania zadań objętych rewitalizacją przyjęto następujący podział:
 środki własne Miasta Przeworska i Powiatu przeworskiego,
 środki budżetu,
 środki własne spółdzielni mieszkaniowych i In. Beneficjentów,
 fundusze strukturalne Unii Europejskiej,
 środki z innych funduszy ogólnodostępnych.
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Funduszami strukturalnymi, których środki mogą być wykorzystane na zadania z zakresu
rewitalizacji jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny. Wybrane
przedsięwzięcia mogą być finansowane także przez:
 środki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 dotacje z programów Ministerstwa Kultury,
 środki od Konserwatora Zabytków,
 środki z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego,
 środki z Krajowego Funduszu Renowacji.
Przy założeniach niniejszego programu rewitalizacji budżet Miasta powinien być zaplanowany
w okresie lat 2009-2013 na kwotę: min 3 202 500 PLN - wkład własny dla projektowanych działań
inwestycyjnych Gminy Miejskiej Przeworsk. Planowane dotacje z funduszy unijnych wyniosą ok.
18 147 500 PLN. Cały Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Przeworsku wymagał
będzie nakładów w wysokości 40 460 000 PLN.
Dochody i wydatki związane z rewitalizacją uchwalane będą przez Radę Miasta w ramach
budżetu Gminy począwszy od 2010 r.
Zasady finansowania realizacji programu Rewitalizacji z budżetu miasta
Środki budżetu gminy zostaną przeznaczone w pierwszej kolejności na wdrożenie projektów,
które nie mogą być zrealizowane na zasadach rynkowych, a mają wysoką wartość społeczną lub
wpływową na podniesienie estetyki miasta lub usuwanie zjawisk kryzysowych w sferze ekonomicznej
i społecznej. Gmina zobowiązuje się przeznaczyć corocznie w swoim budżecie środki służące
finansowaniu zadań ujętych w projektach rewitalizacji – w całości lub części. Zakres i wielkość
finansowania będą określane w uchwale budżetowej. Poprzez przygotowanie Lokalnego Programu
Rewitalizacji będzie można przygotować projekty do realizacji.

Tabela 27. Plan finansowy realizacji rewitalizacji na lata 2009-2013

Źródła finansowania w latach 2009-2013

Lp.

1.

Instytucje
i podmioty
uczestniczące
we wdrażaniu

Parafia
rzymskokatolicka p.w.
Ducha Świętego
w Przeworsku

Dotacje
UE/ RPO
Województwa
Podkarpackiego na
lata 2007-2013, Oś
Priorytetowa
Spójność
wewnątrzregionalna
(działanie: 7.1
Rewitalizacja miast)

Nazwa projektu

Renowacja ceglanej
elewacji kościoła, wieży i
zabytkowych murów
obronnych.
Renowacja wnętrza –

2 550 000
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Wkład
własny

450 000

Kwota
ogólna

Inne

0

3 000 000
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renowacja zabytkowych
organów
Budowa „Domu
Pielgrzyma”
w dawnym obiekcie
Zespołu Klasztornego
Bożogrobców
2.

3.

4.

5.

6.

2 125 000

375 000

0

2 500 000

225 000

0

1 500 000

Zgromadzenie
SS Miłosierdzia

Remont zespołu
klasztornego Sióstr
Miłosierdzia
w Przeworsku

Parafia
rzymskokatolicka
p.w. Świętej
Barbary w Przeworsku

Konserwacja elewacji
kościoła, wieży, wirydarza
i klasztoru
OO. Bernardynów oraz
odnowienie wnętrza
Kościoła

850 000

150 000

0

1 000 000

Starostwo Powiatowe
w Przeworsku

Renowacja budynków
i infrastruktury technicznej
Przeworskiej Kolei
Wąskotorowej

425 000

75 000

0

500 000

Muzeum
w Przeworsku
Zespół
Pałacowo-Parkowy

Rewitalizacja parku

3 655 000

645 000

0

4 300 000

654 500

115 500

0

770 000

Rewaloryzacja oranżerii
i adaptacja na cele
działalności kulturalnej

1 326 000

234 000

0

1 560 000

Rewaloryzacja kompleksu
stajni, powozowni i Domu
Koniuszego oraz adaptacja
Domu Koniuszego
i powozowni na cele
muzealne

1 292 000

228 000

0

1 520 000

Renowacja budynku
mieszkalno-usługowego
– wymiana azbestowego
pokrycia dachowego przy
ul. Rynek 20 w Przeworsku

153 000

27 000

0

180 000

Renowacja zabytkowego
budynku mieszkalnousługowego przy ul. Rynek
15 w Przeworsku

85 000

15 000

0

100 000

Renowacja XVII-wiecznego
budynku przy ul. Rynek 5
w Przeworsku

127 500

22 500

0

150 000

42 500

7 500

0

50 000

Przeworskie
Towarzystwo
Budownictwa
Społecznego
Sp. z o.o. (PTBS Sp z
o.o.)

1 275 000

Rewaloryzacja dawnej
oficyny kuchennej

Renowacja budynku
mieszkalno-usługowego
przy ul. Kościelna 2 w
Przeworsku
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7.

8.

9.

Przyzakładowa
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
przy Cukrowni
Przeworsk

Gmina Miejska
Przeworsk

Państwowa Szkoła

Renowacja XVII-wiecznego
budynku przy ul.
Krakowska 21 w
Przeworsku

136 000

24 000

0

160 000

Renowacja zabytkowego
budynku mieszkalnousługowego przy ul. Rynek
2 w Przeworsku

170 000

30 000

0

200 000

Renowacja zabytkowego
budynku mieszkalnego
sześciorodzinnego
przy ul. Lubomirskich 1 a
w Przeworsku

102 000

18 000

0

120 000

Renowacja zabytkowych
budynków mieszkalnictwa
wielorodzinnego przy ul.
Lubomirskich 1c, 1d i 12
w Przeworsku

510 000

90 000

0

600 000

Renowacja
średniowiecznych murów
obronnych w Przeworsku

1 275 000

225 000

0

1 500 000

Rewitalizacja zabytkowego
Ratusza wraz z otoczeniem
w Przeworsku

4 250 000

750 000

0

5 000 000

Rewitalizacja Rynku
i Placu Mickiewicza
w Przeworsku

2 550 000

450 000

0

3 000 000

Budowa mieszkań
komunalnych i socjalnych
typowych w Przeworsku

1 700 000

300 000

0

2 000 000

Renowacja budynku,
modernizacja instalacji
oraz zagospodarowanie
terenu przyległego
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Przeworsku

297 500

52 500

0

350 000

„Przeworski Zamysł” program ratowania
drewnianego,
zabytkowego
budownictwa w ramach
urządzania ZajazduSkansenu „Pastewnik”
w Przeworsku

3 400 000

600 000

0

4 000 000

Modernizacja zespołu
obiektów sportowych przy
ul. Budowlanych w
Przeworsku

425 000

75 000

0

500 000

Remont zabytkowego

765 000

135 000

0

900 000
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Muzyczna I – stopnia
Im. Mieczysława
Karłowicza
w Przeworsku

budynku Państwowej
Szkoły Muzycznej I –
stopnia
im. Mieczysława
Karłowicza
w Przeworsku

30 141 000

5 319 000

35 460 000

Źródła finansowania w latach 2009-2013
Dotacje
UE/ RPO

Lp.

Instytucje
i podmioty
uczestniczące
we wdrażaniu

Gmina Miejska
Przeworsk
1.

VI.

Województwa
Podkarpackiego na
lata 2007-2013, Oś
Priorytetowa
Spójność
wewnątrzregionalna
(działanie: 7.2
Rewitalizacja
obszarów
zdegradowanych

Nazwa projektu

Rewitalizacja terenów
poprzemysłowych Budowa ośrodka
rekreacyjno-turystyczno
–sportowego przy ul.
Budowlanych
w Przeworsku

4 250 000

Wkład
własny

750 000

Kwota
ogólna

Inne

0

5 000 000

SYSTEM WDRAŻANIA WYBÓR PRAWNEJ FORMY
ZARZĄDZAJĄCEGO PROGRAMEM

Za realizację Lokalnego Programu Rewitalizacji odpowiada Gmina Miejska Przeworsk, która jest
jednostką samorządu terytorialnego, działającą na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1990 Nr 16 poz. 95 z poźn. zm.), innych ustaw oraz Statutu Miasta.
Wykonanie Programu nadzorować będzie Burmistrz Miasta wraz z pracownikami Urzędu Miasta
Przeworska.
System wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji powiązany będzie ściśle ze strukturą
organizacyjną Urzędu Miasta i innych jednostek organizacyjnych Miasta Przeworska.
Generalna zasada realizacji lokalnego programu rewitalizacji polega na przypisaniu merytorycznym
referatom (zgodnie z zakresami działania referatów), bądź jednostkom organizacyjnym miasta
(zgodnie z zapisami statutowymi) określonych przedsięwzięć zawartych w niniejszym programie.
Osobą odpowiedzialną za realizację zadania jest kierownik referatu (kierownik/dyrektor jednostki
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organizacyjnej miasta). Wśród struktur organizacyjnych biorących udział w realizacji LPR, wymienić
należy dwa typy podmiotów:

 podmioty

wykonawcze, tj. jednostki realizujące poszczególne zadania (projekty ujęte
w Programie),

 podmioty

zarządzające, czyli jednostki nadzorujące oraz koordynujące wdrożenie Programu,
jako całości, a przy tym prowadzące monitoring i ocenę programu.

VII. SPOSOBY MONITOROWANIA OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
Monitoring służy z jednej strony nadzorowi procesu rewitalizacji i realizacji w jego ramach
Projektów, minimalizacji ryzyka ich niepowodzenia i nieosiągnięcia zamierzonych efektów, z drugiej –
pozwala na ciągłą kontrolę planu strategicznego i umożliwia dokonanie niezbędnych aktualizacji
i zmian, jeśli w obranym horyzoncie czasowym nastąpi istotna zmiana uwarunkowań i czynników
rozwoju miasta. Monitorowanie jest procesem ciągłego gromadzenia odpowiednich danych,
ukazujących stopień realizacji programu oraz poddawania ich analizie, co pozwala na ocenę
skuteczności podejmowanych działań i ich realnego wpływu na poprawę życia mieszkańców.
Dodatkowo, umożliwia wprowadzenie ewentualnych zmian i korekt oraz zapobieganie lub łagodzenie
skutków wystąpienia zakłóceń, których nie można było zdiagnozować na etapie opracowywania
Programu.

7.1 System monitoringu Programu Rewitalizacji dla Miasta
Przeworska
Organem nadzorującym prawidłowy przebieg realizacji zadań ujętych w Programie Rewitalizacji
będzie powołany przez Burmistrza Miasta Przeworska Zespół Monitorujący, na czele z Pełnomocnik
ds. Rewitalizacji Gminy Miejskiej Przeworsk , który będzie:
 organizował posiedzenia zespołu, powołanego przez Burmistrza Miasta w celu opracowania
sprawozdania rocznego z realizacji LPR,
 przygotowywał i parafował sprawozdania roczne z realizacji LPR,
 przygotowywał fiszki ewaluacyjne LPR w celu stwierdzenia konieczności aktualizacji Programu.
Zespół Monitorujący będzie się zbierał co najmniej raz w roku. Ponadto, posiedzenia Komitetu
będą się odbywały w zależności od wdrażania Programu oraz Funduszy Strukturalnych w Polsce.
Posiedzenia Komitetu zwołuje Burmistrz Miasta. Wnioski z prac Komitetu Monitorującego będą
przedstawiane Radzie Miasta.

7.2 Sposoby oceny Programu Rewitalizacji
Ocena wyników realizacji Programu Rewitalizacji będzie dokonywana przez Zespół Monitorujący.
Będzie ona polegała na weryfikacji założeń przyjętych w Programie i dotyczących poszczególnych
przedsięwzięć, które wyrażone są w postaci odpowiednich wskaźników. Dla każdego projektu ujętego
w Programie na lata 2009 – 2013 przyjęto wskaźniki osiągnięcia celu w postaci produktu, rezultatu
i oddziaływania. Ich wartości będą podstawą do weryfikacji poszczególnych zadań, a tym samym
realizacji całego Programu. Zespół Monitorujący z przeprowadzonej oceny przygotuje raport wraz
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z oceną wdrażania programu. Za wykonanie poszczególnych zaleceń po dokonanej ocenie
odpowiedzialne będą merytoryczne referaty urzędu miasta, bądź jednostki organizacyjne.

7.3

Współpraca pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym
i organizacjami pozarządowymi

Rola partnerskiej współpracy w procesie rewitalizacji obszarów miejskich (w tym przy wdrażaniu
Programu Rewitalizacji oraz realizacji ujętych w nim projektów) jest szczególnie podkreślana
w dokumentach Unii Europejskiej, wszelkich wytycznych oraz publikacjach poświęconych procesom
rewitalizacji. Aby sprostać tym wymaganiom konieczna jest czytelna i otwarta na dialog komunikacja
społeczna. Ma ona zapewnić dostęp do informacji na temat celów i problemów rewitalizacji, zachęcić
społeczność lokalną do wyrażania własnych opinii i zbudować przyjazną atmosferę dla działań
podejmowanych przez wszystkie grupy zaangażowane w proces rewitalizacji.
Sposób zachęcenia innych podmiotów, w szczególności sektora prywatnego, do wsparcia
i zaangażowania się w proces rewitalizacji określi Zespół Monitorujący. Niezbędne jest także
pozyskanie zainteresowania i aktywność mieszkańców, którzy będą głównymi beneficjentami
planowanych działań. Szerokie informowanie lokalnej społeczności o planowanych działaniach oraz
o wielkości poniesionych nakładów finansowych, informacje o możliwościach pozyskania wsparcia
oraz źródłach finansowania, stanowić będą nie tylko narzędzie informacji, lecz także będą niezbędne
do powodzenia planowanej rewitalizacji.
Wdrażanie i realizacja programu zostaną szeroko zaprezentowane opinii społecznej przez podjęcie
skoordynowanych działań informacyjnych. LPR będzie umieszczony na stronie internetowej Urzędu
Miasta. Każdy z mieszkańców zarówno przedmiotowego obszaru, jak i całego miasta będzie miał
dostęp do pełnego tekstu dokumentu, planu działań przewidzianych do rewitalizacji w ramach
procesu, założonych efektów i sposobu finansowania.
Istotne fazy rewitalizacji będą omawiane podczas dyskusji publicznej z udziałem: przedstawicieli
władz Miasta, regionu, instytucji uczestniczących w realizacji polityki regionalnej oraz partnerów
społeczno-gospodarczych (przedstawicieli organizacji pozarządowych, nauki, kultury, biznesu,
samorządów zawodowych, itp.). Dyskusje (debaty) będą organizowane przez Zespół Monitorujący.

7.4

Public Relations Programu Rewitalizacji dla Miasta Przeworska

Plan promocji zatwierdzony przez Burmistrza Miasta, a także realizacja przez beneficjentów planu
promocji każdego projektu, który ujęto w niniejszym Programie i który pozyska dofinansowanie
w ramach RPO, odpowiadać powinien zaleceniom dotyczącym promocji unijnych źródeł
finansowania, określonych w dokumentach programowych oraz podręcznikach, dokumentach
i wytycznych. Działania promocyjne powinny być zgodne szczególnie z zapisami Rozporządzenia Rady
(WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Szczegółowe zasady dotyczące prowadzenia działań
informacyjnych zostały przygotowane przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem
Operacyjnym we współpracy z instytucjami zaangażowanymi jego wdrażanie.
Instytucjami odpowiedzialnymi za prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych na
szczeblu realizacji Programu będzie Gmina Miejska Przeworsk i jej jednostki organizacyjne, biorące
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udział w przygotowaniu, wdrażaniu i ewaluacji Programu oraz Beneficjenci Zewnętrzni i partnerzy
Programu.
Podobnie jak dla promocji Regionalnego Programu Operacyjnego, przyjąć należy dwa
podstawowe cele działań informacyjnych i promocyjnych, realizowane w ramach LPR:
 skuteczne informowanie potencjalnych beneficjentów o możliwościach zgłoszenia projektów
do realizacji w ramach LPR oraz o obowiązujących w tym zakresie procedurach,
 podniesienie świadomości opinii publicznej o przebiegu realizacji i rezultatach Programu
Rewitalizacji.
Najważniejszym celem działań związanych z promocją Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy
Miejskiej Przeworsk na lata 2009-2013 jest dotarcie do jak najszerszej grupy docelowej. Ze względu
na zintegrowany charakter Programu, zasięg terytorialny i rangę realizacji jego celów,
do grup docelowych działań PR zaliczyć należy:
 społeczeństwo (wspólnota mieszkańców Przeworska), z uwzględnieniem specyficznych
narzędzi kierowanych do mieszkańców obszarów rewitalizowanych oraz kierowanych
do mieszkańców obszarów Miasta nie objętych Programem,
 beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Programu i jego kolejnych aktualizacji
 Partnerów społeczno-gospodarczych – partnerów beneficjentów i potencjalnych
beneficjentów Programu
 organizacje pozarządowe, zawodowe, samorządy gospodarcze
 media (prasa, radio, telewizja o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim oraz media
elektroniczne).
W ramach promocji samego LPR na oficjalnej stronie internetowej miasta
www.przeworsk.um.gov.pl uruchomiona zostanie zakładka poświęcona zagadnieniom programu
rewitalizacji. Beneficjenci, w tym i Gmina Miejska Przeworsk, w przypadku uzyskania wsparcie ze
środków funduszy strukturalnych są zobowiązani do stosowania odpowiednich środków
informowania i promocji w zależności od charakteru realizowanego projektu. Do instrumentów tych
należą:
 dyplomy, certyfikaty,
 tablice reklamowe (billboardy)/powinna zostać zastąpiona tablicą pamiątkową,
 umieszczanie emblematu UE, logo funduszy strukturalnych oraz logo województwa
podkarpackiego na wszystkich dokumentach oraz materiałach promocyjnych i informacyjnych
związanych z realizacją projektów.
Szczegółowe regulacje dotyczące środków informacyjnych w zakresie promocji projektów przez
beneficjentów zostaną określone w szczegółowych wytycznych przygotowywanych przez Instytucję
Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym. W przypadku projektów realizowanych przy
udziale środków innych niż unijne, zaleca się, by na tablicy informacyjnej umieścić zapis,
iż przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji. Wskazanie źródeł
finansowania i ich procentowego wkładu nie jest obligatoryjne, chyba że instytucje finansujące
postanowią inaczej.
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FISZKA EWALUACYJNA
dot. aktualizacji lokalnego programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Przeworsk
na lata 2009-2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Czy zmieniły się zapisy w prawie
wspólnotowym?
Czy zmieniły się zapisy w prawie
krajowym?
Czy zmieniły się dokumenty programowe
dotyczące funduszy europejskich na
szczeblu krajowym?
Czy weszły w życie nowe ustawy
dotyczące rewitalizacji?
Czy weszły w życie nowe rozporządzenia
dotyczące rewitalizacji?
Czy zmieniła się Strategia Rozwoju
Województwa?
Czy zmieniła się Strategia Rozwoju
Miasta?
Czy zostały zrealizowane jakieś projekty
z poprzedniej wersji LPR?
Czy pojawiły się nowe projekty
kwalifikujące się do objęcia programem
rewitalizacji?
Czy pojawiła się konieczność zmiany
obszarów rewitalizacji?
Czy znaczącej zmianie uległy wskaźniki
rezultatów i oddziaływania ?
Czy zmieniły się okresy realizacji LPR?

 TAK

 NIE

 TAK

 NIE

 TAK

 NIE

 TAK

 NIE

 TAK

 NIE

 TAK

 NIE

 TAK

 NIE

 TAK

 NIE

 TAK

 NIE

 TAK

 NIE

 TAK

 NIE

 TAK

 NIE

PODJĘCIE DECYZJI:
ZATWIERDZAM

 Należy zaktualizować LPR

 Nie ma konieczności
aktualizacji LPR

………………………………….…….………………..
data i podpis osoby odpowiedzialnej

……..…………………….….
data i podpis/pieczątka
ZATWIERDZAM

……………………………………………….………
data i podpis osoby odpowiedzialnej

……..…………………..……….
data i podpis/pieczątka
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FISZKA PROJEKTOWA
podstawowe dane o przedsięwzięciu przewidzianym do realizacji
w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2009 – 2013
Nazwa przedsięwzięcia
(tytuł projektu)
Lokalizacja
przedsięwzięcia
Inwestor (beneficjent)
np. gmina
Krótki opis
przedsięwzięcia,
cel realizacji
(w punktach)
Stopień przygotowania
dokumentacji technicznej,
uzyskane pozwolenia
Zgodność z miejscowym
planem zagospodarowania
przestrzennego (tak/nie)
lub uzyskana decyzja
o warunkach zabudowy
Planowane efekty
realizacji inwestycji
(np. długość wybudowanej
drogi/sieci kanal. powierzchnia zmodernizowanego obiektu)
lub założenia
merytoryczne projektu
Harmonogram realizacji
inwestycji
Przewidywany łączny koszt
inwestycji w PLN
Przewidywane źródła
finansowania

Rok 1

Rok 2

wkład własny
(np. z budżetu gminy)
fundusze UE
Inne źródła
finansowania
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Rok 3

