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Wstęp 

 

 Rewitalizacja stanowi odpowiedź na szereg zjawisk kryzysowych występujących  

na obszarach gmin, takich jak degradacja techniczna oraz narastające problemy w sferach 

społecznej i gospodarczej. W związku z tym niezbędne jest planowanie i realizacja 

kompleksowych projektów rewitalizacyjnych odpowiadających na zidentyfikowane problemy 

oraz potencjały danego obszaru zdegradowanego, a także wynikającą z nich skalę i charakter 

potrzeb rewitalizacyjnych w sferach: społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, 

technicznej i środowiskowej. 

Podstawę formalno-prawną dla prowadzenia procesu rewitalizacji przez gminę,  

w zakresie swoich właściwości, stanowią Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach 

operacyjnych na lata 2014–2020 zatwierdzone w dniu 02.08.2016 r. przez Ministra Rozwoju 

oraz Ustawa z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777  

z późn. zm.). W procesie tworzenia poniższej diagnozy posłużono się również zapisami 

Instrukcji przygotowywania programów rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–20201 przyjętej w lipcu 2016 r. przez 

Zarząd Województwa Podkarpackiego.  

 Na mocy art. 3 ust. 1 ww. ustawy „przygotowanie, koordynowanie i tworzenie 

warunków do wdrożenia i prowadzenia procesu rewitalizacji stanowią zadania własne gminy”. 

Zgodnie z art. 8 i 11 ust. 2, w przypadku, gdy gmina zamierza realizować ww. zadania własne 

„rada gminy wyznacza, w drodze uchwały z własnej inicjatywy albo na wniosek burmistrza 

obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji. Do wniosku załącza się diagnozę (…) 

potwierdzającą spełnienie przez obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji przesłanek ich 

wyznaczenia”. 

  

                                                           
1 Załącznik do Uchwały nr 194/3956/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia  

12 lipca 2016 r. 



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

 

5 

 Niniejszy dokument obejmuje diagnozę Gminy Pilzno, która służy zidentyfikowaniu 

obszarów gminy w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk w sferze 

społecznej oraz co najmniej jednej z następujących sfer: gospodarczej, środowiskowej, 

przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. Analiza obejmuje cały obszar gminy w podziale na 

ustalone jednostki referencyjne, a przeprowadzona została w oparciu o obiektywne  

i weryfikowalne mierniki oraz metody badawcze dostosowane do lokalnych uwarunkowań. 

 Diagnoza stanowi podstawę do podjęcia przez Radę Miejską w Pilźnie uchwały  

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy 

Pilzno, dla którego sporządzony zostanie Gminny Program Rewitalizacji. Ponadto Diagnoza 

stanowi załącznik nr 2 do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pilzno na lata  

2016–2026.   
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1. Charakterystyka Gminy Pilzno 

 Gmina Pilzno jest gminą miejsko-wiejską położoną w centralno-zachodniej części 

województwa podkarpackiego, w powiecie dębickim. Gmina Pilzno graniczy: od południa –  

z Gminą Jodłowa i Gminą Ryglice (powiat tarnowski), od zachodu – z Gminą Skrzyszów 

(powiat tarnowski), od północy – z Gminą Czarna, a od wschodu – z gminami Dębica  

oraz Brzostek. Według danych Urzędu Miejskiego w Pilźnie na koniec 2014 roku powierzchnia 

ogółem gminy wynosiła 165,2 km2, natomiast zamieszkiwało ją 18 101 osób. 

 

Mapa 1 Położenie Gminy Pilzno na tle województwa podkarpackiego i powiatu dębickiego 

 

 

                                          

 

        

 

 

 

 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej  

i Kartograficznej (codgik.gov.pl) z wykorzystaniem programu QGIS 2.14.3 – Essen 
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Zgodnie ze Statutem Gminy Pilzno 2 gmina podzielona jest na część obejmującą Miasto 

Pilzno oraz 17 jednostek pomocniczych (sołectwa). Sołectwami gminy są: Bielowy, Dobrków, 

Gębiczyna, Gołęczyna, Jaworze Dolne, Jaworze Górne, Lipiny, Łęki Dolne, Łęki Górne, 

Machowa, Mokrzec, Parkosz, Połomia, Podlesie, Słotowa, Strzegocice, Zwiernik.   

 Podział Gminy Pilzno na jednostki referencyjne na potrzeby przeprowadzenia diagnozy 

zakłada podział Miasta Pilzno na dwie jednostki referencyjne: Pilzno – Stare Miasto i Pilzno – 

obszar II. Przyczyni się on do precyzyjnego wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji (mapa 2).  

Należy jednak zaznaczyć, że do opracowania map poglądowych obrazujących podział 

Gminy Pilzno na jednostki referencyjne wykorzystano zbiory danych państwowego rejestru 

granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, będących w zasobach 

Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej3. W związku z czym 

naniesienie granic między jednostkami Miasta Pilzno zostało wykonane przez autorów we 

współpracy z pracownikami Urzędu Miejskiego w Pilźnie. 

 

 

                                                           
2 Uchwała Nr IVI/33/2003 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Pilzno.  
3 Strona internetowa Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, codgik.gov.pl/index.php/darmowe-

dane/prg.html, inf. z dnia 13.06.2016. 
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Mapa 2 Podział Gminy Pilzno na jednostki referencyjne 

 

 Źródło: Opracowanie własne  

 

Podstawowe dane dotyczące powierzchni i liczby ludności poszczególnych jednostek 

strukturalnych Gminy Pilzno na koniec 2014 roku zestawione zostały w tabeli 1. 
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 Tabela 1 Zestawienie podstawowych danych dotyczących jednostek strukturalnych Gminy  

Pilzno (stan na koniec 2014 roku) 

Lp. 
Jednostka 

strukturalna 

Powierzchnia 

(km2) 

Udział  

w powierzchni 

ogólnej gminy (%) 

Liczba 

ludności 

(osoba) 

Udział w liczbie 

mieszkańców 

gminy ogółem (%) 

Jednostki referencyjne gminy 

1. Bielowy 5,47 3,3 520 2,9 

2. Dobrków 2,51 1,5 584 3,2 

3. Gębiczyna 6,36 3,8 363 2,0 

4. Gołęczyna 5,67 3,4 443 2,4 

5. Jaworze Dolne 7,67 4,6 304 1,7 

6. Jaworze Górne 7,16 4,3 697 3,9 

7. Lipiny 12,09 7,3 1 461 8,1 

8. Łęki Dolne 16,8 10,2 1 626 9,0 

9. Łęki Górne 17,2 10,4 1 455 8,0 

10. Machowa 12,65 7,7 783 4,3 

11. Mokrzec 2,09 1,3 222 1,2 

12. Parkosz 5,56 3,4 1 070 5,9 

13. Połomia 5,07 3,1 69 0,4 

14. Podlesie 9,82 5,9 309 1,7 

15. Słotowa 11,75 7,1 1 087 6,0 

16. Strzegocice 7,73 4,7 1 019 5,6 

17. Zwiernik 13,6 8,2 1 220 6,7 

18. 

Pilzno - Stare 

Miasto 0,44 0,3 799 4,4 

19.  Pilzno - obszar II 15,57 9,4 4 070 22,5 

RAZEM 165,21 100 18 101 100 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Pilźnie 
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2. Metodologia wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

 

 Metodologia wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji opiera się 

na Wytycznych, ustawie o rewitalizacji i Instrukcji przygotowywania programów rewitalizacji 

w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020. 

 Zgodnie z art. 2 ust. 1 ww. ustawy, rewitalizacja to „kompleksowy proces 

wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych”, dlatego przy wyznaczaniu 

zasięgu obszaru zdegradowanego wzięto pod uwagę zestaw kryteriów zawarty w art. 9 ust. 1 

ustawy i w ww. Wytycznych, który wskazuje na istnienie stanu kryzysowego na danym terenie. 

 Stan kryzysowy zdefiniowany został jako „stan spowodowany koncentracją 

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

niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu 

uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym), współwystępujących z negatywnymi 

zjawiskami, w co najmniej jednej z następujących sfer: 

1) gospodarczej – w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji 

lokalnych przedsiębiorstw; 

2) środowiskowej – w szczególności w zakresie przekroczenia standardów, jakości 

środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi 

bądź stanu środowiska; 

3) przestrzenno-funkcjonalnej – w szczególności niewystarczającego wyposażenia  

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

niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się 

funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, deficytu lub niskiej jakości 

terenów publicznych; 

4) technicznej – w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych,  

w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym oraz braku funkcjonowania rozwiązań 

technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych,  

w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska. 

Skalę negatywnych zjawisk odzwierciedlają mierniki rozwoju opisujące powyższe 

sfery, które wskazują na niski poziom rozwoju lub dokumentują silną dynamikę spadku 

poziomu rozwoju, w odniesieniu do wartości dla całej gminy”4. 

                                                           
4 Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020, Minister Rozwoju, 

02.08.2016, s. 6–7. 
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 W związku z powyższym, w celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego Gmina Pilzno 

podzielona została na jednostki strukturalne (referencyjne), w sposób odpowiadający 

istniejącym powiązaniom funkcjonalnym. W procesie diagnostycznym na terenie gminy 

przyjęto podział na jednostki referencyjne, w tym wydzielone na potrzeby analizy dwa obszary 

Miasta Pilzno (Pilzno – Stare Miasto i Pilzno – obszar II). Analiza danych ilościowych  

w ustalonych jednostkach referencyjnych pozwoliła na stosunkowo łatwe zidentyfikowanie 

lokalizacji problemów i wyznaczenie granic obszaru zdegradowanego. 

 Zgodnie z ww. Wytycznymi w przeprowadzonej diagnozie na potrzeby wyznaczenia 

obszaru zdegradowanego dokonano analizy porównawczej jednostek referencyjnych, opartej 

na zestawie wskaźników cząstkowych oraz syntetycznych wskaźników degradacji we 

wszystkich sferach pozwalających na obiektywne określenie stopnia zróżnicowania zjawisk 

kryzysowych i potencjałów lokalnych na terenie gminy. Syntetyczne wskaźniki koncentracji 

zjawisk kryzysowych w poszczególnych sferach przedstawione zostały na mapach 

poglądowych Gminy Pilzno z podziałem na jednostki referencyjne. Jako główne kryteria 

delimitacji obszaru zdegradowanego przyjęto wskaźniki przedstawione w tabeli 2. 

Tabela 1 Wskaźniki obrazujące sytuację na terenie Gminy Pilzno w sferach: społecznej, gospodarczej, 

środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej 

Sfera 

Cechy 

szczegółowe 

sfery 

Lp. Nazwa wskaźnika 
Jedn. 

miary 
Źródło danych 

S
P

O
Ł

E
C

Z
N

A
 

Demografia 

1. 
Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym  

w % ludności ogółem 
% 

Urząd Miejski  

w Pilźnie 

2. 
Udział ludności w wieku produkcyjnym  

w % ludności ogółem 
% 

3. 
Udział ludności w wieku poprodukcyjnym  

w % ludności ogółem 
% 

4. 

Liczba ludności w wieku poprodukcyjnym  

w stosunku do ludności w wieku produkcyjnym 

wg faktycznego miejsca zamieszkania 

% 

5. 
Przyrost naturalny w przeliczeniu na 100 osób  

wg faktycznego miejsca zamieszkania 
- 

6. 
Saldo migracji na pobyt stały w przeliczeniu na  

100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania 
- 

Rynek pracy 

7. 

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie 

ludności w wieku produkcyjnym wg miejsca 

zamieszkania 

% 

Powiatowy 

Urząd Pracy  

w Dębicy 

 

8. 
Udział długotrwale bezrobotnych w liczbie 

bezrobotnych ogółem 
% 

9. Stopa bezrobocia rejestrowanego % 
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Pomoc społeczna 

10. 

Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy 

społecznej w przeliczeniu na 100 osób wg 

faktycznego miejsca zamieszkania  

szt. 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej  

w Pilźnie 

11. 

Korzystający ze świadczeń pomocy społecznej  

z tytułu ubóstwa w przeliczeniu na 100 osób wg 

miejsca zamieszkania 

szt. 

12. 

Korzystający ze świadczeń pomocy społecznej  

z tytułu bezrobocia w przeliczeniu na 100 osób wg 

miejsca zamieszkania 

szt. 

13. 

Korzystający ze świadczeń pomocy społecznej  

z tytułu niepełnosprawności w przeliczeniu na 100 

osób wg miejsca zamieszkania 

szt. 

14. 

Korzystający ze świadczeń pomocy społecznej  

z tytułu długotrwałej lub ciężkiej choroby  

w przeliczeniu na 100 osób wg miejsca 

zamieszkania 

szt. 

15. 

Korzystający ze świadczeń pomocy społecznej  

z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa  

w przeliczeniu na 100 osób wg miejsca 

zamieszkania 

szt. 

16. 

Korzystający ze świadczeń pomocy społecznej  

z tytułu alkoholizmu  w przeliczeniu na 100 osób 

wg miejsca zamieszkania 

szt. 

17. 
Liczba wypełnionych formularzy "Niebieska 

Karta" na 10 tys. mieszkańców 
szt. 

18. 

Udział osób zamieszkujących lokale 

socjalne/komunalne  

w ogólnej liczbie ludności 

sz. 

Edukacja 

19. 
Wyniki egzaminów 6-klasisty (dane dla gminy z 

2015 roku) 
% Okręgowa 

Komisja 

Egzaminacyjna 

w Krakowie 21. 
Wyniki egzaminów gimnazjalnych (dane dla 

gminy z 2015 roku) 
% 

22. 
Odsetek dzieci w wieku 3–5 lat objętych 

wychowaniem przedszkolnym (dane dla gminy) 
% 

Główny Urząd 

Statystyczny 

(BDL) 

Bezpieczeństwo 

publiczne 

23. 

Liczba stwierdzonych przestępstw ogółem  

w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego 

miejsca zamieszkania 

szt. 
Komisariat 

Policji w Pilźnie 

24. 
Wskaźnik wykrywalności przestępstw 

stwierdzonych przez Policję (dane dla gminy) 
% 

Integracja 

społeczna 

25. 
Liczba organizacji pozarządowych na 100 osób  

wg faktycznego miejsca zamieszkania 
szt. 

Główny Urząd 

Statystyczny 

(BDL) 

26. 
Frekwencja w wyborach do organów jednostek 

samorządu terytorialnego (I tura) 
% 

Państwowa 

Komisja 

Wyborcza 
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G

O
S

P
O

D
A

R
C

Z
A

 

Podmioty 

gospodarcze 

27. 

Liczba zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych w rejestrze REGON  

w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego 

miejsca zamieszkania – OGÓŁEM 

szt. 

Urząd Miejski  

w Pilźnie 

28. 

Liczba zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu 

na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania 

– OBSZAR WIEJSKI 

szt. 

29. 

Liczba zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu 

na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania 

– OBSZAR MIEJSKI 

szt. 

30. 

Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu 

na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania 

– OGÓŁEM 

szt. 

31. 

Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu 

na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania 

– OBSZAR WIEJSKI 

szt. 

32. 

Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu 

na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania 

– OBSZAR MIEJSKI 

szt. 

P
R

Z
E

S
T

R
Z

E
N

N
O

-

F
U

N
K

C
JO

N
A

L
N

A
 

Wyposażenie  

w infrastrukturę 

społeczną 

33. 

Powierzchnia terenów zagospodarowanych pod 

działalność sportową, rekreacyjną, kulturową  

i turystyczną przypadająca na 100 mieszkańców 

km2 

Urząd Miejski  

w Pilźnie 

Poziom obsługi 

komunikacyjnej 

34. 

Udział budynków mieszkalnych mających 

bezpośredni dostęp do dróg asfaltowych w liczbie 

budynków ogółem  

% 

35. 
Udział długości dróg asfaltowych w ogólnej 

długości dróg publicznych 
% 

T
E

C
H

N
IC

Z
N

A
 

Mieszkalnictwo 

36. 
Budynki mieszkalne nowe oddane do użytkowania 

w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców 
szt. 

37. 

Liczba budynków mieszkalnych zamieszkałych, 

wybudowanych przed rokiem 1989 w relacji do 

ogólnej liczby budynków mieszkalnych 

zamieszkałych 

% 

Ś
R

O
D

O
W

IS
K

O
W

A
 

Zagrożenia dla 

środowiska 
38. 

Ilość azbestu do usunięcia w przeliczeniu na 1 

mieszkańca 

Mg/1 

miesz. 

Formy ochrony 

przyrody 
39. 

Położenie na obszarach objętych formami ochrony 

przyrody 

TAK/

NIE 

Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony 

Środowiska 

Tereny 

zalewowe  
40. 

Położenie na obszarach zagrożonych wystąpieniem 

powodzi 

TAK/

NIE 

Krajowy Zarząd 

Gospodarki 

Wodnej 

Ochrona 

środowiska 
41. Odsetek ludności korzystającej z sieci gazowej % 

Urząd Miejski  

w Pilźnie 



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

 

14 

42. 
Odsetek ludności korzystającej z sieci 

wodociągowej 
% 

43. 
Odsetek ludności korzystającej z sieci 

kanalizacyjnej 
% 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 Proces diagnostyczny został przeprowadzony we współpracy pracowników Urzędu 

Miejskiego w Pilźnie i jednostek organizacyjnych gminy wraz z zespołem zewnętrznych 

ekspertów. W procesie delimitacji obszaru zdegradowanego wykorzystano różnorodne źródła 

informacji, dzięki czemu zastosowane podejście ma charakter kompleksowy i łączy 

wykorzystanie metod ilościowych z jakościowymi. Dla przyjętych jednostek referencyjnych 

pozyskano dane statystyczne gromadzone w zasobach Urzędu Miejskiego w Pilźnie, Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Pilźnie oraz instytucji zewnętrznych, m.in.: Powiatowego Urzędu Pracy 

w Dębicy, Komisariatu Policji w Pilźnie, a także ogólnodostępne dane z Banku Danych 

Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  

w Krakowie, Państwowej Komisji Wyborczej, Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej  

oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Część pozyskanych danych została 

wykorzystana do porównawczej analizy ilościowej wskaźników ze średnią wartością dla całej 

gminy, a część posłużyła do dokonania analizy jakościowej charakteryzującej ważne dla 

rewitalizacji deficyty i problemy obszarów oraz lokalne potencjały. 

 Delimitacja obszaru rewitalizacji dokonana została przy uwzględnieniu zapisów  

art. 10 ustawy o rewitalizacji, który stanowi, że jest to „obszar obejmujący całość lub część 

obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, 

o których mowa w art. 9 ust. 1, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego 

gmina zamierza prowadzić rewitalizację”. 

 Zgodnie z powyższym, wyznaczenie granic obszaru rewitalizacji nastąpiło w oparciu  

o dwie przesłanki. Pierwszą z nich było stwierdzenie, że na wybranym obszarze uznanym 

wcześniej jako zdegradowany istnieje szczególna koncentracja negatywnych zjawisk.  

Drugą z przesłanek było uznanie, że wybrany obszar ma istotne znaczenie dla rozwoju gminy. 

Takie uzasadnienie obejmuje przedstawienie możliwych do wykorzystania w procesie 

rewitalizacji lokalnych potencjałów, a także nawiązanie do gminnych dokumentów 

strategicznych i planistycznych, w których wybrany obszar będzie ujęty jako ośrodek 

koncentracji aktywności społeczno-gospodarczej w gminie. 

 Metodologia wyznaczenia obszaru zdegradowanego, a następnie obszaru rewitalizacji 

w Gminie Pilzno przedstawiona została na schemacie 1.  
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Schemat 1 Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie  

Gminy Pilzno 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

W dniach od 28 października do 20 listopada 2016 roku przeprowadzone zostało 

badanie ankietowe, którego celem było poznanie opinii mieszkańców na temat aktualnych 

problemów, zjawisk kryzysowych i lokalnych potencjałów oraz potrzeb i oczekiwanych działań 

rewitalizacyjnych. Formularz ankiety zawierał pytania dotyczące oceny sytuacji  

w gminie w sferach: społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej oraz 

środowiskowej.  

W badaniu ankietowym udział wzięły łącznie 123 osoby. Jako najważniejsze efekty do 

osiągnięcia w wyniku procesu rewitalizacji mieszkańcy wskazali: stworzenie i/lub rozszerzenie 

bazy turystycznej i rekreacyjnej, pozyskanie inwestorów zewnętrznych, poprawę stanu 

infrastruktury technicznej, rozwój mikro i małej przedsiębiorczości oraz zwiększenie integracji 
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mieszkańców i pobudzenie ich aktywności lokalnej. Najgorzej ocenione zostały: dostępność 

opieki żłobkowej (wykres 1), dostępność oraz zróżnicowanie oferty kulturalnej i spędzania 

czasu wolnego, sytuacja na rynku pracy, system wsparcia mikro i małej przedsiębiorczości,  

a także dostępność i stan infrastruktury technicznej: drogowej, wodociągowej, kanalizacyjnej 

itd. Na dobrym poziomie oceniony został stan środowiska naturalnego i zanieczyszczenia 

powietrza (wykres 2) oraz dostępność do handlu i usług. Wskaźnikiem ocenionym na 

dostatecznym poziomie jest stan zagospodarowania i estetyka przestrzeni publicznej  

(wykres 3). 

 

Wykres 1 Dostępność opieki żłobkowej oraz dostępność opieki przedszkolnej  

w Gminie Pilzno –  wyniki ankiety 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Wykres 2 Stan środowiska naturalnego i zanieczyszczenia powietrza w Gminie Pilzno – wyniki ankiety 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 

 

Wykres 3 Stan zagospodarowania i estetyki przestrzeni publicznej w Gminie Pilzno – wyniki ankiety 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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3. Delimitacja obszaru zdegradowanego – analiza wskaźników 

3.1. Sfera społeczna 

 

 Sfera społeczna jest najważniejszym elementem procesu diagnostycznego na potrzeby 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, ponieważ celem planowanych 

działań jest poprawa warunków i jakości życia społeczności lokalnej. Zgodnie z art. 9 ust. 1 

ustawy o rewitalizacji, o stanie kryzysowym na danym obszarze gminy świadczy „koncentracja 

negatywnych zjawisk społecznych w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, 

niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu 

uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym”.  

 W związku z tym wykonana została porównawcza analiza ilościowa danych 

statystycznych w zakresie: trendów demograficznych, sytuacji na rynku pracy/bezrobocia, 

opieki społecznej, skali problemów społecznych, poziomu edukacji i wychowania 

przedszkolnego, stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, udziału w życiu publicznym 

oraz aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców.  

 Przyjęto metodę naturalnego podziału (tzw. „Jenks”), która opiera się o algorytmy 

takiego rozmieszczenia wartości zbioru danych w klasach, aby w każdej z klas 

zminimalizować średnią dewiację zbioru w grupie, maksymalizując w stosunku do innych 

grup. Innymi słowy metoda ta dąży do zredukowania wariancji wewnątrz klasy, na rzecz 

maksymalizowania wariancji pomiędzy klasami. Zjawiska kryzysowe w sferze społecznej 

zostały przedstawione w poszczególnych grupach: bardzo wysokie natężenie problemów  

(14–16), wysokie natężenie problemów (10–13), średnie natężenie problemów (7–9) niskie 

natężenie problemów (5–6). 

 Z uwagi na brak możliwości pozyskania części danych zagregowanych dla 

poszczególnych jednostek, niektóre wskaźniki charakteryzujące sferę społeczną podane zostały 

wyłącznie jako średnia dla całej gminy. W związku z tym wartości tych wskaźników zostały 

porównane do średniej dla powiatu dębickiego, województwa podkarpackiego i Polski. 

Po przeanalizowaniu zgromadzonych danych, które przedstawione są w Załączniku 1. 

Matryca ze wskaźnikami przedstawiającymi stan kryzysowy na terenie poszczególnych 

jednostek referencyjnych w Gminie Pilzno można stwierdzić, że największe natężenie 

problemów zidentyfikowanych w sferze społecznej występuje w sołectwach:  

Pilzno – Stare Miasto (15), Machowa (15), Gołęczyna (14), Gębiczyna (13), Parkosz (13), 

Podlesie (13), Jaworze Górne (12), Bielowy (11) oraz Zwiernik (11). 
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 Poglądową koncentrację negatywnych zjawisk społecznych w poszczególnych 

jednostkach referencyjnych przedstawiono na mapie 3. 
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Mapa 3 Koncentracja negatywnych zjawisk w sferze społecznej w poszczególnych jednostkach referencyjnych na terenie Gminy Pilzno 

 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Pilźnie, Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilźnie, Powiatowego Urzędu Pracy  

w Dębicy, Komisariatu Policji w Pilźnie  
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W 2014 roku odsetek dzieci w wieku 3–5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym  

w Mieście Pilzno wyniósł 80,9%, a więc prawie 81% dzieci w wieku przedszkolnym miało 

zapewnione miejsce w przedszkolu (wykres 4). Można zauważyć znaczny wzrost wartości tego 

wskaźnika od roku 2010, jednak najwyższą wartość osiągnął on w roku 2012 – 84,8%.  

 

Wykres 4 Odsetek dzieci (%) w wieku 3–5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym w Mieście Pilzno  

w latach 2010–2014 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

O poziomie nauczania i jakości szkolnictwa świadczą wyniki sprawdzianu w klasie 6 

szkoły podstawowej oraz wyniki z egzaminów gimnazjalnych – będące zakończeniem 

poszczególnych poziomów nauki. Wykres 5 prezentuje średnie wyniki uzyskane przez uczniów 

z Gminy Pilzno ze sprawdzianu po 6 klasie szkoły podstawowej. Wyniki te w 2014 roku 

wypadły lepiej niż w analizowanych latach poprzednich. Od 2012 roku można zaobserwować 

tendencję wzrostową średnich, co może świadczyć o podniesieniu jakości nauczania  

w ostatnich latach. 
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Wykres 5 Średnie wyniki (%) uzyskane ze sprawdzianu w 6 klasie szkoły podstawowej  

w Gminie Pilzno w latach 2010–2014 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie 

  

Wykres 6 obrazuje średnie wyniki z egzaminów gimnazjalnych w latach 2010–2014. 

Uczniowie szkół znajdujących się na terenie Gminy Pilzno w 2014 roku uzyskali gorsze wyniki  

w porównaniu do roku 2012 i 2013. 

 

Wykres 6 Średnie wyniki (%) uzyskane z egzaminów gimnazjalnych w Gminie Pilzno  

w latach 2010–2014 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie  
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3.2. Sfera gospodarcza 

 

 Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o rewitalizacji, obszar gminy może znajdować 

się w stanie kryzysowym z uwagi na koncentrację negatywnych zjawisk w sferze gospodarczej, 

w szczególności takich jak: „niski stopień przedsiębiorczości czy słaba kondycja lokalnych 

przedsiębiorstw”. 

 Sytuację w zakresie przedsiębiorczości mieszkańców na terenie Gminy Pilzno 

zobrazowano przy pomocy wskaźników: „liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych 

w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania – 

OGÓŁEM”, „liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON  

w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania  – OBSZAR WIEJSKI”, ”, 

„liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON  

w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania  – OBSZAR MIEJSKI” 

„liczba nowo zarejestrowanych podmiotów  gospodarczych w rejestrze REGON  

w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania – OGÓŁEM” oraz „liczba 

nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON  

w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania – OOBSZAR WIEJSKI”, . 

„liczba nowo zarejestrowanych podmiotów  gospodarczych w rejestrze REGON  

w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania – MIEJSKI”  Z danych 

przedstawionych w Załączniku 1. Matryca ze wskaźnikami przedstawiającymi stan kryzysowy 

na terenie poszczególnych jednostek referencyjnych w Gminie Pilzno wynika, że obszarami 

charakteryzującymi się największym natężeniem problemów w tej sferze są tereny obejmujące 

sołectwa: Gębiczyna, Gołęczyna, Jaworze Górne, Lipiny, Łęki Dolne, Łęki Górne, Połomia, 

Podlesie oraz Zwiernik. 

 Koncentrację stanu kryzysowego w sferze gospodarczej w podziale na poszczególne 

jednostki referencyjne Gminy Pilzno przedstawia mapa 4. 
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Mapa 4 Koncentracja negatywnych zjawisk w sferze gospodarczej w poszczególnych jednostkach referencyjnych na terenie Gminy Pilzno

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ceidg.gov.pl 
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3.3. Sfera przestrzenno-funkcjonalna 

 

 Według zapisów art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy o rewitalizacji, obszar gminy znajduje się  

w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk przestrzenno- 

-funkcjonalnych, a w szczególności „niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę 

techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku dostępu do podstawowych usług 

lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się 

funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej jakości 

terenów publicznych”. 

W związku z powyższym dokonano diagnozy ww. problemów za pomocą porównania 

wartości wybranych wskaźników charakteryzujących sferę przestrzenno-funkcjonalną ze 

średnią wartością dla całej Gminy Pilzno. Do analizy przyjęto następujące wskaźniki: 

„powierzchnia terenów zagospodarowanych pod działalność sportową, rekreacyjną, kulturową 

i turystyczną przypadająca na 100 mieszkańców”, „udział budynków mieszkalnych mających 

bezpośredni dostęp do dróg asfaltowych w liczbie budynków ogółem” oraz „udział długości 

dróg asfaltowych w ogólnej długości dróg publicznych”. 

 Na podstawie zebranych danych w podziale na przyjęte jednostki referencyjne Gminy 

Pilzno, zawartych w Załączniku 1. Matryca ze wskaźnikami przedstawiającymi stan kryzysowy 

na terenie poszczególnych jednostek referencyjnych w Gminie Pilzno można stwierdzić, że 

jednostkami, na terenie których występuje najwięcej problemów w tej sferze, są: Połomia i II 

obszar Miasta Pilzno. 

 Rozkład koncentracji stanu kryzysowego w sferze przestrzenno-funkcjonalnej  

w podziale na poszczególne jednostki referencyjne Gminy Pilzno przedstawia mapa 5. 
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Mapa 5 Koncentracja negatywnych zjawisk w sferze przestrzenno-funkcjonalnej w poszczególnych jednostkach referencyjnych na terenie Gminy Pilzno

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Pilźnie 
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3.4. Sfera techniczna 

 

 Infrastruktura techniczna gminy oraz zasoby i warunki mieszkaniowe determinują  

w znacznym stopniu jakość życia mieszkającej na danym terenie ludności. Wyposażenie  

w infrastrukturę techniczną w sensie jej struktury, lokalizacji, jakości i dostępności ma znaczny 

wpływ na rozwój jednostki samorządu oraz stanowi jeden z podstawowych czynników 

kształtujących jej atrakcyjność i konkurencyjność. Przesądza również o kosztach 

inwestycyjnych rewitalizacji danego obszaru. Im wyższy jest stopień rozwoju infrastruktury 

technicznej, tym lepsze są warunki do przeprowadzenia zaplanowanych w jej zakresie zadań. 

 Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 4 o stanie kryzysowym na obszarze gminy świadczą również 

wskaźniki charakteryzujące sferę techniczną, a są to w szczególności „degradacja stanu 

technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz 

niefunkcjonowanie rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie  

z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony 

środowiska”. 

 Do zdiagnozowania występujących problemów w ww. sferze wybrano następujące 

wskaźniki: „budynki mieszkalne nowe oddane do użytkowania w przeliczeniu na 10 tys. 

mieszkańców”, „liczba budynków mieszkalnych zamieszkałych, wybudowanych przed rokiem 

1989 w relacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych zamieszkałych”, których wartości  

w poszczególnych jednostkach referencyjnych porównano do średniej dla całej gminy.  

 Biorąc pod uwagę dane zawarte w Załączniku 1. Matryca ze wskaźnikami 

przedstawiającymi stan kryzysowy na terenie poszczególnych jednostek referencyjnych  

w Gminie Pilzno należy wskazać, że największa koncentracja problemów  

w sferze technicznej występuje na terenie sołectw: Bielowy, Gębiczyna, Łęki Górne, Parkosz, 

Słotowa, Zwiernik oraz na obszarze Pilzna – Starego Miasta. 

 Rozmieszczenie natężenia problemów w sferze technicznej w podziale na poszczególne 

jednostki referencyjne Gminy Pilzno przedstawiono na mapie 6. 
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Mapa 6 Koncentracja negatywnych zjawisk w sferze technicznej w poszczególnych jednostkach referencyjnych na terenie Gminy Pilzno

 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Pilźnie 
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3.5. Sfera środowiskowa 

 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt. 3, obszar gminy znajduje się w stanie kryzysowym  

z powodu koncentracji negatywnych zjawisk środowiskowych, a w szczególności 

„przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie 

dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska”. 

Z uwagi na brak możliwości pozyskania danych zagregowanych do poziomu sołectw 

gminy, sytuację w zakresie stanu środowiska zdiagnozowano m.in. na podstawie wskaźników 

„udział terenów zieleni urządzonej w ogólnej powierzchni terenu” oraz „położenie na obszara 

zagrożonych wystąpieniem powodzi”, których wartości dla poszczególnych jednostek 

referencyjnych zostały przedstawione na mapie 7. Jedynym obszarem na terenie gminy, na 

którym nie występowały problemy w sferze środowiskowej, był obszar Starego Miasta Pilzna. 

Diagnoza w zakresie przekroczenia standardów jakości powietrza przeprowadzona 

została na podstawie corocznie opracowywanych raportów przez Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w Rzeszowie, dotyczących oceny jakości powietrza w województwie 

podkarpackim5. Raporty te opracowywane są w oparciu o przepisy Unii Europejskiej 

przeniesione do prawa krajowego oraz krajowe akty prawne określające obowiązki, zasady  

i kryteria w zakresie przeprowadzania oceny jakości powietrza w Polsce. Celem wykonanej 

oceny jakości powietrza jest uzyskanie informacji o stężeniach zanieczyszczeń na obszarze 

poszczególnych stref,  w zakresie umożliwiającym: 

 dokonanie klasyfikacji stref w oparciu o dopuszczalne poziomy substancji  

w powietrzu lub określone poziomy docelowe; 

 uzyskanie informacji o przestrzennych rozkładach stężeń zanieczyszczeń na obszarze 

stref, w odniesieniu do wskazania obszarów przekroczeń wartości kryterialnych; 

 wskazanie możliwych przyczyn występowania przekroczeń stężeń zanieczyszczeń  

w określonych rejonach. 

 

 

                                                           
5 Strona internetowa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie, wios.rzeszow.pl.  
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Mapa 7 Koncentracja negatywnych zjawisk w sferze środowiskowej w poszczególnych jednostkach referencyjnych na terenie Gminy Pilzno  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Pilźnie   
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Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego w Gminie Pilzno związane jest głównie 

z emisją toksycznych substancji z lokalnych kotłowni i pieców węglowych, które 

wykorzystywane są do ogrzewania indywidualnych gospodarstw domowych. Wielkość emisji 

zanieczyszczeń z tych źródeł jest trudna do oszacowania, a jej wielkość cechuje się zmiennością 

sezonową (maksymalne wartości emisji odnotowywane są w sezonie grzewczym). Ponadto 

bardzo często w kotłowniach i piecach węglowych dochodzi do spalania różnego rodzaju 

materiałów odpadowych (w tym odpadów komunalnych), które są źródłem emisji dioksyn 

(niepełny proces spalania, zachodzący w niskich temperaturach). Na terenie Gminy Pilzno 

notuje się ponadto wzrost natężenia ruchu pojazdów, co prowadzi do wzrostu emisji 

zanieczyszczeń komunikacyjnych, tj. tlenku węgla, tlenków azotu, węglowodorów, związków 

ołowiu i sadzy.  

Z uwagi na ochronę zdrowia, diagnoza w zakresie przekroczenia standardów jakości 

powietrza dotyczyła wieloetapowej klasyfikacji dla następujących parametrów: pył zawieszony 

PM10 (rok), pył zawieszony PM10 (24-godziny), benzo(a)piren w pyle PM10 (rok), pył 

zawieszony PM2,5 (rok) oraz ozon (maks. 8-godzin).  

Na terenie Gminy Pilzno nie odnotowano w 2015 roku przekroczenia dopuszczalnej 

wartości stężenia dla pyłu zawieszonego PM10 oraz PM2,5 (mapy 8 i 9). 
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Mapa 8 Rozkład stężenia rocznego pyłu zawieszonego PM10 na terenie województwa podkarpackiego  

w 2015 roku 

 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim w 2015 r., Wojewódzki Inspektorat 

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

Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Rzeszów 2016, s. 69 

 

Ocena jakości powietrza pod kątem ochrony zdrowia w odniesieniu do ozonu, opiera 

się na dwóch wartościach kryterialnych, którymi są:  

 poziom docelowy,  

 poziom celu długoterminowego.  

Terminem osiągnięcia wartości docelowej określonej dla ozonu w celu ochrony zdrowia 

ludzi był 1 stycznia 2010 r. Dla ozonu określony został również poziom celu długoterminowego 

z terminem osiągnięcia do 2020 r. 

Na terenie Gminy Pilzno w 2015 roku liczba dni, w których stężenie ozonu było większe 

niż 120 µg/m3, przekroczyła 26 dni. W związku z tym niedotrzymany został poziom docelowy. 

Mapa 9 Rozkład stężeń pyłu zawieszonego PM2,5 – stężenia roczne na terenie województwa 

podkarpackiego w 2015 rok   
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Należy jednak zauważyć, że obszar przekroczeń dopuszczalnego poziomu obejmował swym 

zasięgiem obszar znacznej części województwa podkarpackiego, z wyjątkiem powiatu 

jarosławskiego, przeworskiego, łańcuckiego, a także części powiatu lubaczowskiego, 

leżajskiego i rzeszowskiego, gdzie liczba dni, w których stężenie ozonu przekroczyło 120 

μg/m3 zawierała się w przedziale 16–20 oraz 21–25 dni (mapa 10). 

Mapa 10 Klasyfikacja stref pod względem kryterium ochrony zdrowia dla ozonu – cel długoterminowy na 

terenie województwa podkarpackiego w 2015 roku 

 

 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim  w 2015 r., Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Rzeszów 2016, s. 104 

W rocznej ocenie jakości powietrza dla benzo(a)pirenu w pyle PM10, kryteriami 

branymi pod uwagę w odniesieniu do ochrony zdrowia, są poziomy docelowe. Dyrektywa 

2004/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, 
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kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym 

powietrzu nakłada na państwa członkowskie obowiązek podjęcia wszelkich niezbędnych 

środków, które jednocześnie nie będą generować nieuzasadnionych kosztów, w celu 

zapewnienia utrzymania stężenia arsenu, kadmu, rtęci, niklu i benzo(a)pirenu w powietrzu na 

poziomie nieprzekraczającym wartości docelowych (1 ng/m3). 

Udokumentowany pomiarami obszar przekroczeń poziomu docelowego benzo(a)pirenu 

obejmował szczególnie tereny miast powiatowych i ich okolic, jednak w Gminie Pilzno także 

zostały odnotowane przekroczenia poziomu docelowego (mapa 11). 

 

 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim w 2015 r., Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Rzeszów 2016, s. 96 

Mapa 11 Rozkład stężenia rocznego benzo(a)pirenu w pyle PM10 na terenie województwa 

podkarpackiego w 2015 roku 
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Sieć rzeczna gminy i zagrożenie powodziowe 

Główną rzeką Gminy Pilzno jest Wisłoka, będąca prawym dopływem górnej Wisły, 

która przepływa z południa na północ gminy, w tym przez Miasto Pilzno. Długość rzeki wynosi 

164 km, a powierzchnia dorzecza 4 110 km2. Górny bieg Wisłoki cechuje duża zmienność 

przepływu, a sama rzeka ma charakter górski. Spływ odbywa się w znacznym stopniu 

powierzchniowo, co wpływa na różnice w natężeniu przepływu w okresach suchych czy 

gwałtownych wezbrań. Cechy te mogą wpływać na zwiększenie ryzyka podtopień  

i powodzi na odcinku rzeki zlokalizowanym na terenie gminy6.  

Drugą co do długości rzeką na terenie Gminy Pilzno jest rzeka Dulcza, płynąca  

z zachodu na wschód. Jest to potok górski, w którym mogą występować nagłe przyrosty wód, 

m.in. podczas intensywnych opadów czy roztopów, co może prowadzić do lokalnych podtopień 

gruntów czy budynków. Dulcza na niewielkich odcinkach przepływa przez tereny leśne,  

w większości są to grunty rolnicze z gęstą zabudową gospodarczą; ponadto rzeka przepływa 

przez centrum Miasta Pilzno7. 

Południową i północno-zachodnią części gminy pokrywa sieć potoków,  

w miejscowości Mokrzec powstała mała elektrownia wodna na Wisłoce; wskutek spiętrzenia 

wód Wisłoki powstał zalew Strzegocice o powierzchni ok. 250 ha. 

Na terenie Gminy Pilzno wyodrębniono 5 Jednolitych Części Wód Powierzchniowych, 

tj.8: 

 Dopływ z Lipin, 

 Potok Chotowski, 

 Dulcza, 

 Wisłoka od Ropy do Potoku Chotowskiego, 

 Słotówka. 

Biorąc pod uwagę sytuację hydrologiczną oraz zagrożenie powodziowe, teren Gminy 

Pilzno, szczególnie w części, przez którą przepływa Wisłoka, usytuowany jest niekorzystnie. 

Zagrożenie powodziowe występuje corocznie, w czasie wiosennych roztopów – na przełomie 

marca i kwietnia oraz tzw. „wyżówki”, na przełomie czerwca i lipca. Jego wielkość uzależniona 

                                                           
6 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pilzno na lata 2015–2018 z uwzględnieniem perspektywy na lata  

2019–2022, Pilzno 2015. 
7 jw. 
8 Hydroportal Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, kzgw.gov.pl. 
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jest od stanu warunków atmosferycznych (gwałtowne ocieplenie i topnienie śniegów oraz 

intensywność opadów). 

Zgodnie z danymi przedstawionymi na mapie 12, część Gminy Pilzno zlokalizowana  

w dolinie rzeki Wisłoki, leży na obszarze zagrożenia powodziowego, zgodnie  

z prawdopodobieństwem wystąpienia powodzi wynoszącym Q 0,2% – raz na 500 lat.
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Mapa 12 Obszar zagrożenia powodziowego na terenie Gminy Pilzno 

 

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

Ochronę przyrody w Polsce określa Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 

2004 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134), która wyróżnia następujące formy ochrony przyrody: parki 

narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary 

Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły 

przyrodniczo-krajobrazowe. 

Na terenie gminy Pilzno zlokalizowane są następujące formy ochrony przyrody9: 

 rezerwaty: 

o Rezerwat Słotwina – na terenie miejscowości Polesie Machowskie, utworzony 

na mocy Zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych  

z dnia 12 sierpnia 1987 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Jest to 

rezerwat florystyczny, częściowy, o powierzchni 3,3 ha. Celem ochrony jest 

zachowanie naturalnego stanowiska pióropusznika strusiego. 

 obszary chronionego krajobrazu: 

o Pogórza Strzyżowskiego – utworzony na mocy Rozporządzenia Nr 23 

Wojewody Tarnowskiego z dnia 28 sierpnia 1996 r. w sprawie wyznaczenia 

obszarów chronionego krajobrazu województwa tarnowskiego. Obejmuje 

mezoregion Pogórza Strzyżowskiego charakteryzujący się dużym 

urozmaiceniem terenu. Znaczna część obszaru stanowią lasy (36%). Są to 

zbiorowiska siedlisk żyznych – głównie buczyny i grądy. W północnej części 

obszaru występują płaty muraw kserotermicznych. Występują tu 32 gatunki 

roślin chronionych; 

o Pogórza Ciężkowickiego – utworzony na mocy Rozporządzenia Nr 23 

Wojewody Tarnowskiego z dnia 28 sierpnia 1996 r. w sprawie wyznaczenia 

obszarów chronionego krajobrazu województwa tarnowskiego. Obszar ten 

wyróżnia się znacznie zróżnicowaną rzeźbą terenu. Dominują tu żyzne lasy 

bukowe tworzące podgórską formę buczyny karpackiej oraz grądy. 

Charakterystyczne jest również występowanie wielu gatunków roślin 

kserotermicznych. Obszar bogaty jest w zabytki kultury materialnej.  

O wartościach turystycznych świadczy bogata sieć szlaków turystycznych; 

                                                           
9 Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, crfop.gdos.gov.pl. 
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o Jastrzębsko-Żdżarski – utworzony na mocy Rozporządzenia Nr 23/96 Wojewody 

Tarnowskiego z dnia 28 sierpnia 1996 r. w sprawie wyznaczenia obszarów 

chronionego krajobrazu. Obszar obejmuje fragment Wysoczyzny 

Radgoszczańskiej. Znaczną część obszaru pokrywają kompleksy leśne 

budowane w północnej części przez zespół grądu oraz sosnowo-dębowego boru 

mieszanego, a w części południowej przez bory świeże. Do najcenniejszych 

zbiorowisk roślinnych należą torfowiska przejściowe i bory bagienne, chronione 

m.in. w rezerwacie "Torfy". Osobliwością florystyczną jest stanowisko 

pióropusznika strusiego w Podlesiu Machowskim, chronione w rezerwacie 

"Słotwina". Wysokie wartości przyrodnicze prezentują dwa stawy śródleśne  

w miejscowościach Lipiny i Machowa. 

 Obszary Natura 2000: 

o Dolna Wisłoka z Dopływami – obszar utworzony na mocy Decyzji Komisji  

z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 

92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie 

dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny 

(notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9669)(2011/64/UE). Powierzchnia 

obszaru wynosi 453,7 ha, swoim zasięgiem obejmuje gminy: Dębica (gmina 

wiejska), Sędziszów Małopolski, Gawłuszowice, Ostrów, Wielopole 

Skrzyńskie, Mielec (gmina wiejska), Pilzno, Żyraków, Przecław, Mielec (gmina 

miejska), Dębica (gmina miejska), Czarna; 

o Wisłoka z Dopływami – obszar utworzony na mocy Decyzji Komisji  

z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 

92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie 

dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny 

(notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9669)(2011/64/UE). Powierzchnia 

obszaru wynosi 2651,03 ha, swoim zasięgiem obejmuje gminy: Tarnowiec, 

Skołyszyn, Brzostek, Dębowiec, Lipinki, Nowy Żmigród, Biecz, Jasło (gmina 

wiejska), Jedlicze, Sękowa, Kołaczyce, Jasło (gmina miejska), Osiek Jasielski, 

Jodłowa, Krempna, Brzyska, Pilzno, Ropa, Gorlice (gmina miejska), Gorlice 

(gmina wiejska), Chorkówka. 

 10 pomników przyrody. 
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3.6. Wyniki diagnozy w poszczególnych sferach  

 

 W związku z tym, że rewitalizacja ma wymiar terytorialny, ważne są te obszary gminy, 

na których występuje koncentracja negatywnych zjawisk i lokalnych potencjałów. Efektem 

przeprowadzonej diagnozy Gminy Pilzno w sferach: społecznej, gospodarczej, przestrzenno-

funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej, w podziale na przyjęte jednostki referencyjne jest 

opracowana mapa poglądowa łącząca dane z różnych dziedzin. W ten sposób została wykonana 

rzetelna analiza jednoznacznie wskazująca, na których obszarach gminy nakładają się różnego 

rodzaju problemy. 

 Ważnym elementem diagnozy jest również określenie lokalnych potencjałów, które 

można wykorzystać do przezwyciężenia stanu kryzysowego na danym obszarze. Bez takiego 

podejścia nie ma szans na powodzenie procesu rewitalizacji oraz trwałą realną poprawę jakości 

i warunków życia społeczności lokalnej. Zidentyfikowane potencjały lokalne w podziale na 

sołectwa Gminy Pilzno zawarte zostały w tabeli 2. 
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Tabela 2 Potencjały lokalne w podziale na jednostki referencyjne na terenie Gminy Pilzno 

 

Lp. Nazwa  Zidentyfikowane potencjały lokalne 

Jednostki strukturalne Gminy Pilzno  

1. Bielowy 

1. Atrakcyjne przyrodniczo położenie (bliskość rzeki Wisłoka, otoczenie lasów); 

2. Dogodne położenie komunikacyjne –  przy drodze krajowej nr 73; 

3. Pielęgnowanie tradycji (organizacja dożynek); 

4. Lokalizacja żwirowni (wykorzystanie surowców naturalnych), tworzenie się 

sieci powykopowych zbiorników wodnych. 

2. Dobrków 

1. Dogodne położenie komunikacyjne (bliskość głównych szlaków krajowych – 

droga krajowa nr 73 i droga krajowa nr 94); 

2. Zabytki i pomniki historyczne wpisane do rejestru zabytków województwa 

podkarpackiego (kościół par. pw. Narodzenia NMP z 2 poł XVI w.; cmentarz 

kościelny); 

3. Aktywność społeczności lokalnej mieszkańców (Polskie Towarzystwo 

Gimnastyczne „Sokół”); 

4. Zaplecze naukowe – Zespół Szkół w Dobrkowie. 

3. Gębiczyna 

1. Aktywność społeczności lokalnej Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gębiczyna 

„Nasza leśna wieś”; 

2. Walory przyrodnicze (położenie w otoczeniu lasu); 

3. Położenie z daleka od głównych szlaków komunikacyjnych (daleko  

od zgiełku ulicznego, czystsze powietrze); 

4. Edukacja ekologiczna (istnienie Centrum Edukacji Ekologicznej); 

5. Lokalizacja jednego z punktów na trasie szlaku konnego (warunki do rozwoju 

turystyki konnej); 

6. Najmniejsza Szkoła Podstawowa w Polsce (istnieje we wsi dzięki sprzeciwom 

rodziców wobec jej zamknięcia). 

4. Gołęczyna 1. Walory przyrodnicze (otoczenie lasów, daleko od głównych tras 

komunikacyjnych); 

2. Elementy historyczne (pomnik upamiętniający walki); 

3. Czyste otoczenie, brak potencjalnych zagrożeń dla środowiska; 

4. Przynależność do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. 

5. Jaworze Dolne 1. Dogodne położenie (oddalenie od głównych tras komunikacyjnych); 

2. Potencjał turystyczny (ośrodek wypoczynkowy z bazą wyżywieniową); 

3. Walory przyrodnicze (otoczenie lasów, liczne wzniesienia, bliskość rzeki 

Wisłoki); 

4. Położenie na terenach Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza 

Strzyżowskiego. 

6. Jaworze Górne 1. Położenie przy jednym z głównych szlaków komunikacyjnych – drodze 

krajowej nr 73; 

2. Położenie na terenach Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza 

Strzyżowskiego; 

3. Walory przyrodnicze (wzniesienia, rzeka Wisłoka); 

4. Zaplecze naukowe – Zespół Szkół w Jaworzu Górnym. 
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7. Lipiny 

1. Rozwinięta infrastruktura gazowa i wodociągowa; 

2. Zabytki i pomniki historii wpisane do rejestru zabytków województwa 

podkarpackiego (zespół klasztorny karmelitów z 1886–89 r., w tym klasztor  

z kaplicą, grota MB z Lourdes, figura MB Niepokalanej, ogród dworski  

z XIX wieku); 

3. Zaplecze edukacyjne (Szkoła Podstawowa w Lipinach); 

4. Potencjał rolniczy; 

5. Potencjał sportowy (drużyna ze szkoły podstawowej mistrzem gminy w piłce 

ręcznej); 

6. Aktywność społeczności lokalnej mieszkańców (OSP w Lipinach). 

8. Łęki Dolne 

1. Położenie przy głównych szlakach komunikacyjnych (droga krajowa nr 73  

i droga krajowa nr 94); 

2. Bezpośrednie sąsiedztwo Miasta Pilzna; 

3. Potencjał rolniczy; 

4. Potencjał turystyczny i rekreacyjny; 

5. „Biała Przystań” (turystyczno-usługowa firma); 

6. Zaplecze naukowe – Zespół Szkół w Łękach Dolnych (Publiczna Szkoła 

Podstawowa i Publiczne Gimnazjum). 

9. Łęki Górne 

1. Rozwinięta infrastruktura drogowa i gazowa; 

2. Położenie z daleka od głównych ciągów komunikacyjnych (możliwość 

wyciszenia się, oddychania świeżym powietrzem); 

3. Zabytki i pomniki historyczne wpisane do rejestru zabytków województwa 

podkarpackiego (kościół pw. św. Bartłomieja, dzwonnica, cmentarz kościelny, 

zespół dworski z XVI wieku, w tym: dwór, park z aleją dojazdową, kapliczka 

przy drodze dojazdowej); 

4. Aktywność mieszkańców („Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łęk Górnych  

i Ziemi Pilźnieńskiej”, Klub Sportowy Łęki Górne, Kółko Rolnicze); 

5. Zaplecze naukowe – Zespół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

Prymasa Tysiąclecia w Łękach Górnych. 

10. Machowa 1. Rozwinięta infrastruktura drogowa; 

2. Położenie przy drodze krajowej 94; 

3. Dziedzictwo kulturowe, zabytki wpisane do rejestru zabytków województwa 

podkarpackiego (drewniany kościół parafialny pw. Świętej Trójcy z XIX 

wieku; 

4. Potencjał rolniczy; 

5. Potencjał usługowy (dzięki bliskości drogi krajowej nr 94 istnieje dobra 

lokalizacja dla rozwoju usług np. gastronomicznych); 

6. Aktywność lokalna (Stowarzyszenie „Forum Na Rzecz Miasta i Gminy 

Pilzno”); 

7. Zaplecze naukowe – Zespół Szkół w Machowej. 

11. Mokrzec 1. Dobra infrastruktura drogowa i gazowa; 

2. Potencjał rolniczy; 

3. Potencjał turystyczny; 

4. Jezioro w Mokrzcu; 

5. Aktywność społeczeństwa lokalnego (Stowarzyszenie „Zawisłocze 

Pilźnieńskie”); 

6. Lokalizacja Podkarpackiego Parku Logistycznego OMEGA Pilzno Sp. z o.o.; 

7. Zaplecze naukowe – Zespół Szkół w Podgrodziu. 
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12. Parkosz 1. Dobre położenie w niedalekiej odległości od drogi krajowej nr 94; 

2. Dobre warunki do rozwoju agroturystyki; 

3. Walory przyrodnicze (otoczenie lasów, bliskość stawów); 

4. Potencjał rolniczy; 

5. Dziedzictwo kulturowe – zabytki wpisane do rejestru zabytków województwa 

podkarpackiego (zespół dworski z 2 poł. XIX wieku); 

6. Bliskość zbiorników wodnych; 

7. Środowiskowy Dom Pomocy (pomoc dla niepełnosprawnych mieszkańców); 

8. Bliskość dużych ośrodków miejskich (Pilzno, Dębica); 

9. Zaplecze naukowe – Szkoła Podstawowa. 

13. Połomia 1. Położenie w oddaleniu od głównych tras komunikacyjnych (z daleka od 

zgiełku, hałasu i zanieczyszczeń). 

2. Tereny atrakcyjne przyrodniczo (potencjał do rozwoju agroturystyki oraz 

turystyki letniskowej). 

14. Podlesie 1. Florystyczny rezerwat przyrody Słotwina; 

2. Walory przyrodnicze (otoczenie lasów); 

3. Położenie w oddaleniu od głównych tras komunikacyjnych (z daleka od 

zgiełku, hałasu i zanieczyszczeń); 

4. Ochotnicza Straż Pożarna w Podlesiu; 

5. Dziedzictwo kulturowe – zabytkowy, drewniany budynek Szkoły Podstawowej 

w Podlesiu z lat 30. XX wieku. 

15. Słotowa 1. Dobra położenie komunikacyjne – bliskość drogi krajowej nr 73; 

2. Potencjał rolniczy; 

3. Istnienie ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej (ok.3 km); 

4. Zaplecze naukowe – Publiczna Szkoła Podstawowa w Słotowej, Zespół Szkół 

im. ks. Jana Czuby w Słotowej. 

16. Strzegocice 1. Bezpośredni dostęp do drogi krajowej nr 73; 

2. Dobrze rozwinięta infrastruktura wodociągowa, gazowa i kanalizacyjna; 

3. Potencjał rekreacyjny (Park Strzegocicki, zbiorniki wodne); 

4. Aktywność społeczności lokalnej (LKS Monis); 

5. Rozwinięta sieć handlowa; 

6. Potencjał rolniczy; 

7. Dziedzictwo kulturowe w postaci zabytków wpisanych do rejestru 

województwa podkarpackiego  

8. Zaplecze naukowe – Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Strzegocicach. 

17. Zwiernik 1. Rozwinięta infrastruktura drogowa; 

2. Dziedzictwo kulturowe czyli zabytki wpisane do rejestru zabytków 

województwa podkarpackiego (ruiny dworku klasycystycznego z XIX wieku 

wraz z jego otoczeniem; kościół par. pw. św. Marcina oraz cmentarz 

kościelny); 

3. Walory przyrodnicze (położenie w otoczeniu lasów); 

4. Warunki do rozwoju rolnictwa; 

5. Zaplecze naukowe – Zespół Szkół w Zwierniku. 
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18. 
Pilzno – Stare 

Miasto 

1. Bardzo dobrze rozwinięta sieć infrastruktury drogowej, wodociągowej, 

gazowej i turystycznej; 

2. Walory przyrodnicze (położenie pomiędzy potokiem Dulcza); 

3. Dobrze rozwinięta sieć usługowa; 

4. Aktywność społeczeństwa lokalnego (OSP w Pilźnie, Dom Kultury, Izba 

Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości, Stowarzyszenia, Fundacje  

inne); 

5. Centrum społeczne i gospodarcze gminy; 

6. Dziedzictwo kulturowe (Muzeum Lalek; zespół zabytkowy miasta  

z zabudową XIV wieczną, kościół par. pw. św. Jana Chrzciciela z XV wieku, 

zespół klasztorny karmelitów (kościół i klasztor), budynek Urzędu Miasta, 

pojedyncze domy na ul. Węgierskiej); 

7. Zaplecze naukowe – od wychowania przedszkolnego do kształcenia 

zawodowego. 

19. Pilzno – obszar II 

1. Bezpośrednie sąsiedztwo dobrze rozwiniętego obszaru Starego Miasta Pilzna; 

2. Rozwinięta sieć drogowa, wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa; 

3. Położenie w dostępie do głównych szlaków komunikacyjnych w kraju (droga 

krajowa nr 73 i droga krajowa nr 94); 

4. Bliskość Jeziora Mokrzec; 

5. Baza sportowa (Orlik 2012, hala sportowa przy Publicznym Gimnazjum  

im. Obrońców Ojczyzny w Pilźnie, stadion Rzemieślnika Pilzno); 

6. Potencjał inwestycyjny terenów okalających obwodnicę Pilzna; 

7. Lokalizacja planowanej północnej obwodnicy Pilzna.  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego Pilzno 

 

 Kartograficzne przestawienie wyników diagnozy (metoda kartogramu)  

w poszczególnych sferach na terenie jednostek referencyjnych Gminy Pilzno oraz nakładanie 

się koncentracji zjawisk kryzysowych prezentuje mapa 13. Stanowi ona podstawę  

i uzasadnienie do wyznaczania obszaru zdegradowanego, a następnie skoncentrowania działań 

na określonym obszarze rewitalizacji w Gminie Pilzno. 
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Mapa 13 Koncentracja negatywnych zjawisk we wszystkich sferach w poszczególnych jednostkach 

referencyjnych na terenie Gminy Pilzno – wskaźnik syntetyczny 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Mapa 14 Koncentracja negatywnych zjawisk we wszystkich sferach w poszczególnych jednostkach 

referencyjnych na terenie Pilzna – Starego Miasta – wskaźnik syntetyczny 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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4. Obszar zdegradowany na terenie Gminy Pilzno  

 

 Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o rewitalizacji obszar zdegradowany charakteryzuje się 

koncentracją negatywnych zjawisk społecznych oraz stanem kryzysowym w co najmniej jednej 

ze sfer dotyczących zjawisk gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych 

lub technicznych. Ponadto ust. 2 wskazuje, że „obszar zdegradowany może być podzielony na 

podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic, pod warunkiem 

stwierdzenia na każdym z podobszarów występowania koncentracji negatywnych zjawisk 

społecznych oraz gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych lub 

technicznych”. 

 Na podstawie przeprowadzonego audytu gminnego wyznaczono obszar zdegradowany, 

na który składają się jednostki referencyjne charakteryzujące się problemami w sferze 

społecznej, przy jednoczesnym występowaniu problemów przynajmniej w jednej innej sferze 

oraz największą liczbą zidentyfikowanych negatywnych zjawisk, tj. ≥ 20. Zgodnie  

z przedstawionymi założeniami obszar zdegradowany na terenie Gminy Pilzno obejmuje 

jednostki: Gębiczyna (26), Podlesie (25), Gołęczyna (24), Parkosz (23), Zwiernik 

(23), Jaworze Górne (22), Bielowy (21), Pilzno – Stare Miasto (21) oraz Machowa (20). 

 Wskazany obszar zajmuje 66,73 km2, co stanowi 40,4% powierzchni gminy i jest 

zamieszkiwany przez 6 204 osoby, tj. 34,3% ogółu mieszkańców gminy. 

 Granice obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Pilzno, wyznaczonego na 

podstawie niniejszej diagnozy, przedstawia mapa 15. 
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Mapa 15 Granice wyznaczonego obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Pilzno 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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5. Obszar rewitalizacji na terenie Gminy Pilzno 

 

 Zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o rewitalizacji obszar rewitalizacji to „obszar 

obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją 

negatywnych zjawisk, o których mowa w art. 9 ust. 1, na którym z uwagi na istotne znaczenie 

dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację (…). Obszar rewitalizacji nie 

może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby 

mieszkańców gminy. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym 

podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic”. 

 W związku z art. 10 ww. ustawy wyznaczony został obszar, na którym występuje 

wysokie natężenie negatywnych zjawisk w sferze społecznej oraz przestrzenno-funkcjonalnej, 

technicznej i środowiskowej, a jednocześnie mający istotne znaczenie dla rozwoju gminy  

i planowane jest na nim przeprowadzenie działań rewitalizacyjnych. 

 W wyniku przeprowadzonej diagnozy w podziale na jednostki referencyjne gminy  

i delimitacji obszaru zdegradowanego, wyznaczono obszar rewitalizacji, który stanowi 

zabudowane tereny obszaru Starego Miasta Pilzna. Granica wyznaczonego obszaru 

rewitalizacji przebiega: od północy przez naturalną granicę wzdłuż rzeki Dulcza, od 

północnego zachodu obejmuje część ulicy Ignacego Kraszewskiego następnie przecina ulicę 

Bujnowskiego i biegnie równolegle do ulicy Stanisława Króla-Kaszubskiego przecinając ulicę 

Polną, po czym przebiega wzdłuż zachodniej granicy cmentarza komunalnego, następnie 

fragmentem ulicy Stanisława Staszica, dalej obejmuje fragment zabudowań między ulicami: 

Węgierską i Kościuszki, po czym biegnąc wzdłuż ulicy Kościuszki dochodzi do rzeki Dulczy, 

która stanowi jego wschodnią granicę, aż do ulicy Akacjowej, a następnie przebiega wzdłuż 

ulicy Legionów i zamyka obszar tworząc trójkątny fragment z ulicą Kraszewskiego.  

Dla procesu rewitalizacji decydujące jest występowanie koncentracji problemów  

w sferze społecznej, a na terenie tej jednostki zdiagnozowano ich aż 15, czyli najwięcej spośród 

wszystkich diagnozowanych jednostek referencyjnych (jedynie sołectwo Machowa 

charakteryzuje się tą samą ilością zdiagnozowanych problemów w sferze społecznej).  

W związku z lokalizacją dużej  koncentracji substancji mieszkaniowej (centrum miasta  

i gminy – 4,4% mieszkańców gminy zamieszkuje na obszarze rewitalizacji, stanowiącym 0,3% 

powierzchni gminy), obszar ten wykazuje wysoką kumulację problemów związanych  

z wykluczeniem społecznym, „wyuczoną” bezradnością czy niską aktywnością w życiu 

publicznym. Brak lub niskie dochody uzyskiwane przez część mieszkańców, powodują 
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ubożenie społeczności lokalnej, a tym samym niedostateczne możliwości gminy do 

zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie świadczonych usług publicznych o charakterze 

społecznym, kulturalnym, edukacyjnym czy rekreacyjnym w stosunku do zapotrzebowania 

zgłaszanego przez mieszkańców.  

Należy zwrócić uwagę iż zgodnie z art. 10 ustawy o rewitalizacji, obszar rewitalizacji 

powinien nie tylko charakteryzować się wysokim natężeniem negatywnych zjawisk, ale też 

powinien  mieć istotne znaczenie dla rozwoju gminy. Potencjały i zasoby wyznaczonego 

obszaru rewitalizacji, który stanowi centrum społeczne, gospodarcze i administracyjne Miasta 

i Gminy  Pilzno, pokazują, iż ma on istotne znaczenie dla rozwoju gminy, szczególnie w sferze 

społecznej, w której zidentyfikowano najwięcej problemów. Wszelkie działania 

rewitalizacyjne podjęte w celu zniwelowania negatywnych zjawisk kryzysowych na 

wyznaczonym obszarze będą oddziaływać na teren całej gminy wpływając tym samym na 

poprawę jakości życia jej mieszkańców. Ponadto Pilzno – Stare Miasto jest miejscem, na 

którym przewidziano również projekty dla mieszkańców innych obszarów kryzysowych. 

 Wyznaczony obszar rewitalizacji zajmuje powierzchnię 0,44 km2 (0,3% powierzchni 

ogółem gminy) i jest zamieszkały przez 799 mieszkańców (4,4% ludności ogółem gminy), więc 

nie przekracza limitów określonych w art. 10 ust. 2 ustawy o rewitalizacji. 

 Lokalizację obszaru rewitalizacji na tle obszaru zdegradowanego przedstawia mapa 16, 

natomiast szczegółowy przebieg granic obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Pilzno 

zaznaczony został na mapie 17. 
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Mapa 16 Lokalizacja obszaru rewitalizacji na tle obszaru zdegradowanego w Gminie Pilzno 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Mapa 17 Granice wyznaczonego obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Pilzno 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Google Satellite i programu QGiS
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Wyznaczony obszar rewitalizacji charakteryzuje się wysokim natężeniem negatywnych 

zjawisk w sferze społecznej oraz technicznej. Potwierdza to analiza ilościowa (wskaźnikowa) 

zamieszczona w tabeli 3 i na mapach 18–24 oraz analiza jakościowa (opisowa) zawarta w tabeli 

4. 

Tabela 3 Analiza ilościowa wybranych wskaźników dla obszaru rewitalizacji Gminy Pilzno  

(dane za 2014 rok) 

Lp. Nazwa wskaźnika Jedn. 

Pilzno – 

Stare 

Miasto 

Średnia  

dla gminy 

Sfera społeczna 

1. Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w % ludności ogółem % 16,6 20,9 

2. Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w % ludności ogółem % 18,1 16,6 

3. 
Liczba ludności w wieku poprodukcyjnym w stosunku do ludności  

w wieku produkcyjnym wg faktycznego miejsca zamieszkania 
% 27,8 26,6 

4. 
Saldo migracji na pobyt stały w przeliczeniu na 100 osób wg 

faktycznego miejsca zamieszkania 
- 0,13 0,14 

5. Przyrost naturalny w przeliczeniu na 100 osób wg miejsca zamieszkania - 0,1 0,2 

6. 
Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności  

w wieku produkcyjnym wg miejsca zamieszkania 
% 11,7 7,6 

7. Liczba długotrwale bezrobotnych w % bezrobotnych ogółem % 70,5 56,0 

8. Stopa bezrobocia rejestrowanego  - 13,3 8,2 

9. 
Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej  

w przeliczeniu na 100 osób wg miejsca zamieszkania 
szt.  6,1 3,7 

10. 
Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu 

ubóstwa w przeliczeniu na 100 osób wg miejsca zamieszkania 
szt. 3,5 2,3 

11. 
Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu 

bezrobocia w przeliczeniu na 100 osób wg miejsca zamieszkania 
szt. 3,3 1,9 

12. 
Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu 

alkoholizmu w przeliczeniu na 100 osób wg miejsca zamieszkania 
szt. 0,5 0,1 

13. 

Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu 

długotrwałej lub ciężkiej choroby w przeliczeniu na  100 osób wg 

miejsca zamieszkania 

szt. 2,0 1,6 

14. 
Liczba osób zamieszkujących lokalne socjalne/komunalne  

w przeliczeniu na 10 000 mieszkańców 
szt. 13 8 

15. 
Liczba stwierdzonych przestępstw ogółem w przeliczeniu na  

100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania 
szt. 20 8 

16. 
Frekwencja w wyborach do organów jednostek samorządu 

terytorialnego (I tura) 
% 53,0 55,0 

Sfera gospodarcza 

17. 

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze 

REGON w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca 

zamieszkania – OBSZAR MIEJSKI 

szt. 7 8 

18. 

Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych  

w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca 

zamieszkania- OGÓŁEM 

szt. 0,5 0,6 
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19. 

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze 

REGON w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca 

zamieszkania - OBSZAR MIEJSKI 

szt.  0,5 0,7 

Sfera przestrzenno-funkcjonalna 

20. 
Powierzchnia terenów zagospodarowanych na  działalność sportową, 

rekreacyjną, kulturową i turystyczną przypadająca na 100 mieszkańców 
ha 0,06 0,07 

21. 
Udział budynków mieszkalnych mających bezpośredni dostęp do dróg 

asfaltowych w liczbie budynków ogółem 
% 87 78 

Sfera techniczna 

22. 
Budynki mieszkalne nowe oddane do użytkowania w przeliczeniu  

na 10 tys. mieszkańców 
szt. 0 26 

23. 

Liczba budynków mieszkalnych zamieszkałych, wybudowanych przed 

rokiem 1989 w relacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych 

zamieszkałych 

%  96 89 

Źródło: Opracowanie własne  

 

 Zgodnie z Instrukcją przygotowywania Programów Rewitalizacji w zakresie wsparcia 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2014–2020 „wymagane jest wskazanie, że wyznaczony zgodnie z Wytycznymi Ministra obszar 

rewitalizacji charakteryzuje się także minimum 4 wymienionymi wskaźnikami (maksymalnie 

po 1 z każdej kategorii), dla których wartości oszacowane dla tego obszaru są mniej korzystne 

niż wartości referencyjne dla województwa podkarpackiego”. 

Wskaźniki, dla których wartości na wyznaczonym obszarze rewitalizacji na terenie 

Gminy Pilzno są mniej korzystne niż wartości referencyjne dla województwa podkarpackiego 

przedstawia tabela 4. 

Tabela 4 Wskaźniki, których wartości dla obszaru rewitalizacji są mniej korzystne niż dla województwa 

podkarpackiego 

Lp. Nazwa wskaźnika 

Wartość średnia 

dla obszaru 

rewitalizacji 

w 2014 r. 

Wartość średnia 

dla województwa 

podkarpackiego 

w 2014 r. 

Kategoria: rynek pracy 

1. 

Liczba długotrwale bezrobotnych w % bezrobotnych 

ogółem (wartość dla obszaru rewitalizacji na podstawie 

danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy) 

70,5% 61,5% 

Kategoria: podmioty gospodarcze  

2. 

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych  

w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób wg 

faktycznego miejsca zamieszkania - OBSZAR MIEJSKI 

(wartość dla obszaru rewitalizacji na podstawie danych 

Urzędu Miejskiego w Pilźnie) 

7,0 10,6 

Kategoria: bezpieczeństwo publiczne 

3. 
Liczba stwierdzonych przestępstw ogółem w przeliczeniu 

na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania 
19,5 1,32 
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(wartość dla obszaru rewitalizacji na podstawie danych  

z Komisariatu  Policji w Pilźnie) 

Kategoria: uwarunkowania przestrzenne 

4. 

Liczba budynków mieszkalnych zamieszkałych, 

wybudowanych przed rokiem 1989 w relacji do ogólnej 

liczby budynków mieszkalnych zamieszkałych  

(wartość dla obszaru rewitalizacji na podstawie danych 

Urzędu Miejskiego w Pilźnie) 

96% 
76,36% 

(2011 r.) 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Wybrane zostały wskaźniki, dla których zakłada się poprawę wartości w wyniku 

planowanego do realizacji procesu rewitalizacji. Wskazują one na kluczowe problemy 

zdiagnozowane na etapie delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, których 

rozwiązanie/zniwelowanie wpisujące się w ogólne cele rewitalizacji. Obszar rewitalizacji 

charakteryzuje się problemami w postaci, niewystarczającej przedsiębiorczości mieszkańców, 

którzy w większości pracują w lokalnych zakładach pracy lub w pobliskich większych miastach 

lub wyjeżdżają w celach zarobkowych poza granice kraju (kategoria: podmioty gospodarcze). 

Na obszarze rewitalizacji zauważa się również problem bezrobocia, w szczególności 

długotrwałego, co wynika z braku kwalifikacji dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku 

pracy bądź motywacji do podejmowania pracy – uzależnienie od korzystania ze środków 

pomocy społecznej, przyzwyczajenie do statusu bezrobotnego (kategoria: rynek pracy).  

Zdiagnozowanym i znacznym problemem jest także kwestia wysokiej przestępczości 

objawiającej się zarówno poprzez akty wandalizmu (niszczenie mienia) jak  

i przede wszystkim przez wykroczenia drogowe, wynikające z niedostosowanej infrastruktury 

drogowej i parkingowej (kategoria: bezpieczeństwo publiczne). Istotnym negatywnym 

zjawiskiem w sferze technicznym jest też bardzo wysoki udział budynków mieszkalnych 

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

mieszkalnych zamieszkałych, co wynika z faktu iż początki istnienia miasta i jego zabudowy 

formowały się właśnie w tym miejscu. Jest to więc z jednej strony potencjał obszaru 

rewitalizacji (zabytkowa i cenna historycznie zabudowa), a z drugie strony jest to problem 

polegający na zaniżaniu estetyki otoczenia i niskiej jakości technicznej budynków, szczególnie 

mieszkalnych, o które należy zadbać i odnowić (kategoria: uwarunkowania przestrzenne). 
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Mapa 18 Rozkład wartości wskaźnika „udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w % ludności ogółem” w poszczególnych jednostkach referencyjnych  

na terenie Gminy Pilzno 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Pilźnie 
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Mapa 19 Rozkład wartości wskaźnika „Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wg miejsca zamieszkania”  

w poszczególnych jednostkach referencyjnych na terenie Gminy Pilzno 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy  
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Mapa 20 Rozkład wartości wskaźnika „udział długotrwale bezrobotnych w liczbie bezrobotnych ogółem” w poszczególnych jednostkach referencyjnych na terenie 

Gminy Pilzno 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy 
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Mapa 21 Rozkład wartości wskaźnika „liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej  

w przeliczeniu na 100 osób wg miejsca zamieszkania” w poszczególnych jednostkach referencyjnych na terenie Gminy Pilzno  

 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilźnie 
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Mapa 22 Rozkład wartości wskaźnika „udział osób zamieszkujących lokale socjalne/komunalne w ogólnej liczbie ludności” w poszczególnych jednostkach 

referencyjnych na terenie Gminy Pilzno 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Centralnej Ewidencji i Informacji  

o Działalności Gospodarczej, ceidg.gov.pl 
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Mapa 23 Rozkład wartości wskaźnika „liczba stwierdzonych przestępstw ogółem w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego zamieszkania” w  poszczególnych 

jednostkach referencyjnych na terenie Gminy Pilzno 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowej Komisariatu  Policji w Pilźnie 



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

 

63 

Mapa 24 Rozkład wartości wskaźnika „budynki mieszkalne nowe oddane do użytkowania w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców ” w poszczególnych jednostkach 

referencyjnych na terenie Gminy Pilzno 

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Pilźnie
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Tabela 5 Analiza jakościowa – charakterystyka negatywnych zjawisk w sferze społecznej, gospodarczej, 

przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej 

Sfera Charakterystyka negatywnych zjawisk 

Społeczna 

1. Niekorzystna struktura wieku mieszkańców obszaru rewitalizacji (wskaźniki: „udział 

ludności w wieku przedprodukcyjnym”, „udział ludności w wieku poprodukcyjnym”, 

„wskaźnik przyrostu naturalnego” - wypadają niekorzystnie w porównaniu do średniej 

dla gminy). 

2. Wyjeżdżający mieszkańcy – zwłaszcza młodzi ludzie (saldo migracji niższe niż 

średnia dla gminy). 

3. Problem bezrobocia (wysoki udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności 

w wieku produkcyjnym, wysoka liczba bezrobotnych długotrwale, wysoka stopa 

bezrobocia). 

4. Wysoka liczba osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. 

5. Duża ilość wypełnionych „Niebieskich Kart”. 

6. Problem zagrożenia wykluczeniem społecznym różnych grup mieszkańców (duża 

ilość osób zamieszkujących lokale socjalne i komunalne). 

7. Przestępczość – wskaźnik stwierdzonych przestępstw prawie 18 razy wyższy niż 

średnia dla gminy. 

8. Niski poziom aktywności społecznej mieszkańców i zaangażowanie w sprawy lokalne 

(mała ilość organizacji pozarządowych).  

Gospodarcza 

1. Niska aktywność gospodarcza mieszkańców. 

2. Niewielka ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, w tym także nowo 

zarejestrowanych. 

Przestrzenno- 

-funkcjonalna 

1. Istniejące wciąż bariery architektonicznie i urbanistyczne dla osób starszych  

i niepełnosprawnych. 

2. Niewystarczająca ilość zagospodarowanych przestrzeni publicznych na cele 

społeczne, kulturowe, turystyczne i rekreacyjne. 

3. Niewielkie dysonanse wysokościowe budynków zlokalizowanych na terenie rynku 

zaburzające ład przestrzenny. 

4. Niski udział budynków nowych, oddanych do użytkowania. 

Techniczna 

1. Niedostateczne wykorzystanie budynków pełniących różnorodne funkcje oraz 

świadczące usługi publiczne oraz niewystarczająca powierzchnia zagospodarowana 

pod zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy. 

2. Duża ilość budynków mieszkalnych, wybudowanych przed rokiem 1989. 

3. Niska efektywność energetyczna budynków mieszkalnych oraz budynków 

użyteczności publicznej. 

4. Niewielka liczba budynków nowych oddanych do użytkowania w przeliczeniu na  

10 tys. mieszkańców. 

Środowiskowa 

1. Niska świadomość społeczna w zakresie ekologii. 

2. Niewielkie wykorzystanie alternatywnych źródeł energii. 

3. Lokalizacja na terenach zalewowych. 

Źródło: Opracowanie własne 
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Z uwagi na istniejącą substancję mieszkaniową, obszar ten wykazuje wysoką kumulację 

problemów związanych z wykluczeniem społecznym oraz niedostosowaniem do potrzeb 

mieszkańców świadczonych usług społecznych. Zauważa się również niewystarczającą 

aktywność oraz świadomość ekologiczną społeczności lokalnej, dlatego należy podjąć 

kompleksowe działania niwelujące wskazane powyżej najważniejsze problemy. 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o rewitalizacji, wyznaczony do rewitalizacji obszar 

powinien cechować się nie tylko szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, ale też musi 

mieć istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego. 

Wyznaczony obszar rewitalizacji stanowi centrum społeczno-gospodarcze Gminy 

Pilzno. Obszar jest położony korzystnie pod względem komunikacyjnym ma dostęp do dróg 

krajowych nr 73 i 94, w niedalekiej tez odległości zlokalizowana jest droga międzynarodowa.  

Z uwagi na to, że wyznaczony obszar jest głównym ośrodkiem gminy, dominują tutaj funkcje 

centrotwórcze: publiczne, usługowe, handlowe, edukacyjne, kulturalne, rekreacyjne.  

Na obszarze znajdują się takie miejsca i obiekty, jak m.in.: Publiczna Szkoła Podstawowa  

w Pilźnie, Publiczne Gimnazjum w Pilźnie, Liceum Ogólnokształcące im. Sebastiana Petrycego 

w Pilźnie,  kościół klasztorny oo. karmelitów pw. św. Katarzyny i Barbary, Parafia 

rzymskokatolicka św. Jana Chrzciciela, Urząd Miejski, Muzeum Lalek, Izba Rzemieślnicza 

Małej i Średniej Przedsiębiorczości, Rynek a wokół niego wiele zakładów usługowych  

i handlowych oraz inne.  

Dużym potencjałem tego obszaru jest dziedzictwo kulturowe i historyczne. Pierwsze 

wzmianki o Pilźnie pojawiają się już w 1105 roku. Pilzno w czasie wojen światowych miało 

bardzo bogatą, smutną historię. Nie brakowało społeczności Pilźnieńskiej, wówczas, która by 

nie przychyliła się do tego by odzyskać niepodległość, wielu walczyło każdym znanym 

sposobem w różnych okresach, różnie nazywały się grupy (oddziały) do których należeli 

pilźnianie. Najtragiczniejszym jednak wydarzeniem w historii miejscowości w latach  

1939 -1945 była zagłada Pilźnieńskich Żydów – Niemcy wybudowali getto, jednak starców  

i kaleki rozstrzelano na cmentarzu żydowskim. Była to tragiczna karta w dziejach tak i narodu 

jak i gminy Pilzno – ponad 800 Żydów zniknęło wtedy z obszaru miasta. W ciężkich czasach 

wojen, pilźnieńska społeczność stawała przeciwko wrogowi. Praktykowano tajne nauczanie. 

Bilans tych czasów był dla Pilzna bardzo nieprzyjemny. Zginęło ponad 1300 osób, w tym 110 

poległych w walce, ponad 3000 osób zostało zapędzonych do pracy, 4000 osób wysiedlonych 

a 10 wsi całkowicie lub częściowo zniszczono. Aby oddać cześć i pamięć ofiarom okupanta  

w Gołęczynie znajduje się pomnik wzniesiony partyzantom. W tym ciężkim okresie  
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w ludności okolicznej mocno zakorzeniona była wiara - msze w intencji ojczyzny  

w parafialnym kościele funkcjonującym do dziś (kościół św. Jana Chrzciciela). Na terenie 

obszaru rewitalizacji znajduje się wiele obiektów o znaczeniu historycznym bądź kulturowym, 

które należy chronić, a najlepiej dobrze wykorzystywać w celach zapobiegania ich niszczeniu.  

Pilzno – Stare Miasto, które stanowi obszar rewitalizacji, jest zamieszkałe przez dużą 

część mieszkańców, co w połączeniu z zabytkową materią miasta oraz znaczeniem obszaru dla 

rozwoju całej gminy, powoduje gromadzenie się konfliktów rozwojowych i wielu sprzeczności, 

które prowadzą do degradacji technicznej oraz kryzysu społeczno-gospodarczego.  

Zasoby i potencjały obszary rewitalizacji pokazują, że jest on znaczący dla rozwoju 

lokalnego gminy, szczególnie w sferze społecznej, w której zidentyfikowano najwięcej 

problemów. Wszelkie działania rewitalizacyjne podjęte w celu zniwelowania negatywnych 

zjawisk kryzysowych na wyznaczonym obszarze będą oddziaływać na teren całej gminy, 

wpływając tym samym na poprawę jakości życia jej mieszkańców. 
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