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WSTĘP 
 

Program rewitalizacji to wieloletni program działań w sferze społecznej, ekonomicznej, 

przestrzennej, infrastrukturalnej, środowiskowej, kulturowej, zmierzający do 

wyprowadzenia obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysu oraz stworzenia 

warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, 

koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji. 

Dokument ten obędzie odgrywać istotne znaczenie w procesie ubiegania się o wsparcie 

z funduszy UE w perspektywie finansowej 2014-2020, poprzez określenie 

priorytetowych działań zmierzających do poprawy warunków życia na obszarach 

cechujących się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk. Opracowanie programu 

rewitalizacji stanowi podstawowy warunek pozyskania przez Gminę Tuszów Narodowy 

funduszy unijnych na rewitalizację wsi w ramach priorytetu 9b wspieranie rewitalizacji 

fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 

2020.  

Rewitalizacja to wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych 

poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące 

łącznie kwestie społeczne, ekonomiczne, przestrzenne, infrastrukturalne i 

środowiskowe oraz kulturowe), skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób 

zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. Rewitalizacja zakłada 

optymalne wykorzystanie swoich specyficznych uwarunkowań oraz wzmacnianie 

lokalnych potencjałów i jest procesem wieloletnim, prowadzonym we współpracy z 

lokalną społecznością i na jej rzecz.  

Jednym z integralnych elementów prowadzenia rewitalizacji jest wykonanie pełnej 

diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego wskazanego w programie 

rewitalizacji oraz zdefiniowaniu dotykających go problemów. Obszar zdegradowany to 

obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych 

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

poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu 

uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, można wyznaczyć jako obszar 

zdegradowany w przypadku występowania na nim ponadto co najmniej jednego z 

następujących negatywnych zjawisk: 1) gospodarczych – w szczególności niskiego 

stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych przedsiębiorstw lub 2) 

środowiskowych – w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska, 

obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu 

środowiska, lub 3) przestrzenno-funkcjonalnych – 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, lub 
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technicznych – w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, 

w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu rozwiązań 

technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych,               

w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska. 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. Obszar rewitalizacji 

może obejmować całość lub część obszaru zdegradowanego, cechującego się szczególną 

koncentracją negatywnych zjawisk, na którym, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju 

lokalnego, zamierza się przeprowadzić rewitalizację. Nie może on obejmować terenów 

większych niż 20% gminy oraz nie może być zamieszkiwany przez więcej niż 30% 

mieszkańców gminy. 

Przedmiotowa diagnoza obejmuje badanie gminy pod kątem występowania 

negatywnych zjawisk charakterystycznych dla obszaru zdegradowanego . Prezentowana 

w niniejszym dokumencie diagnoza została opracowana według zaleceń wskazanych   w 

ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2015 poz. 1777) (dalej 

„ustawa o rewitalizacji”) w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach 

operacyjnych na lata 2014-2020 Ministra Rozwoju z dnia 2 sierpnia  2016 r. (dalej 

„wytyczne horyzontalne”) oraz Instrukcji przygotowania programów rewitalizacji w 

zakresie wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Załącznik do Uchwały nr 194/3956/16 Zarządu 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 lipca 2016) (dalej „Instrukcja 

przygotowania programów rewitalizacji”). Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i 

obszaru rewitalizacji gminy Tuszów Narodowy jest wynikiem szczegółowej analizy 

danych ilościowych (statystycznych) i jakościowych pozyskanych w ramach konsultacji 

społecznych. 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/2-dane-podstawowe/876-instrukcja-przygotowania-programow-rewitalizacji-w-zakresie-wsparcia-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-podkarpackiego-na-lata-2014-2020
http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/2-dane-podstawowe/876-instrukcja-przygotowania-programow-rewitalizacji-w-zakresie-wsparcia-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-podkarpackiego-na-lata-2014-2020
http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/2-dane-podstawowe/876-instrukcja-przygotowania-programow-rewitalizacji-w-zakresie-wsparcia-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-podkarpackiego-na-lata-2014-2020
http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/2-dane-podstawowe/876-instrukcja-przygotowania-programow-rewitalizacji-w-zakresie-wsparcia-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-podkarpackiego-na-lata-2014-2020
http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/2-dane-podstawowe/876-instrukcja-przygotowania-programow-rewitalizacji-w-zakresie-wsparcia-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-podkarpackiego-na-lata-2014-2020
http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/2-dane-podstawowe/876-instrukcja-przygotowania-programow-rewitalizacji-w-zakresie-wsparcia-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-podkarpackiego-na-lata-2014-2020
http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/2-dane-podstawowe/876-instrukcja-przygotowania-programow-rewitalizacji-w-zakresie-wsparcia-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-podkarpackiego-na-lata-2014-2020
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1. METODOLOGIA  
Istotnym elementem zdiagnozowania obszaru zdegradowanego jest zapoznanie się z 

faktycznymi problemami mieszkańców gminy. To oni najlepiej znają swoje miejscowości 

i wiedzą, które obszary cechują się największą koncentracją negatywnych zjawisk. 

Pierwszym etapem prac było pozyskanie danych jakościowych.  Mieszkańcy gminy oraz 

inny potencjalni interesariusze działań rewitalizacyjnych zostali zaangażowani do prac 

mających na celu wskazanie obszarów, które w sposób szczególny kumulują negatywne 

zjawiska oraz zdiagnozowania najważniejszych problemów społecznych, 

ekonomicznych, przestrzennych, a� infrastrukturalnych i środowiskowych. Kolejnym 

etapem prac było grupowanie, zliczanie oraz analiza statystyczna danych ilościowych 

odnoszących się do obszaru gminy oraz scharakteryzowanych przez interesariuszy 

obszarów zdegradowanych.  

 

Celem tego etapu prac było zbadanie, czy zidentyfikowane obszary spełniają kryteria 

obszaru zdegradowanego, określone w ustawie o rewitalizacji, wytycznych 

horyzontalnych oraz instrukcji przygotowania programów rewitalizacji. Porównana 

Najważniejsze źródła pozyskiwania danych:

Ilościowych:

- Urząd Gminy Tuszów 
Narodowy

- USC w Tuszowie 
Narodowym;

- BDL GUS;

- Szkoła Podstawowa w 
Tuszowie Narodowym i 
w Czajkowej;

- PUP w Mielcu;

- Urząd statystyczny w 
Rzeszowie;

Jakościowych:

- Ankieta;

- Spotkania z 
interesariuszami
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została skala problemów dotykających zidentyfikowane obszary zdegradowane do skali 

problemów dotykających cały obszar Gminy Tuszów Narodowy. Następnie analizie 

zostały poddane wartości wybranych wskaźników, które zostały skonfrontowane z 

wartościami referencyjnymi dla województwa podkarpackiego według metodologii 

określonej w Instrukcji przygotowania programów rewitalizacji. Ostatnim etapem prac 

było wyciągnięcie wniosków strategicznych oraz wyznaczenie obszaru zdegradowanego 

i obszaru rewitalizacji. 
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2. PARTYCYPACJA SPOŁECZNA  

W celu rozpoznania kluczowych problemów gminy oraz rzeczywistych potrzeb 

społecznych, ekonomicznych, przestrzennych – infrastrukturalnych i środowiskowych 

do prac nad diagnozą obszaru zdegradowanego zostali zaangażowani mieszkańcy 

gminy. To oni najlepiej znają swoje miejscowości i wiedzą, które obszary cechują się 

największą koncentracją negatywnych zjawisk Zaangażowanie społeczności lokalnej w 

tworzenie dokumentu strategicznego badanego obszaru ma kluczowe znaczenie dla 

kierunków rozwoju gminy ponieważ to właśnie do nich adresowane są przedsięwzięcia 

wynikające z programu rewitalizacji. W dniach 11 i 18 października 2016 r. odbyły się 

spotkania mające na celu włączenie się interesariuszy, o których mowa w art. 2 ust. 2 

ustawy o rewitalizacji do prac nad zdiagnozowaniem najważniejszych problemów 

gminy oraz obszarów szczególnie dotkniętych problemami. Podczas niniejszych spotkań 

zostały zaprezentowane i omówione najważniejsze problemy mieszkańców oraz 

potencjalne zagrożenia w sytuacji braku podjęcia działań naprawczych. Mieszkańcy 

wskazali obszary, w granicach których występuje największa kumulacja negatywnych 

zjawisk społecznych oraz zaprezentowali własne propozycje przedsięwzięć związanych 

z rewitalizacją gminy. W kategorii najważniejszych problemów wymieniano najczęściej 

niski stopień przedsiębiorczości, niski poziom uczestnictwa w życiu publicznym i 

kulturalnym mieszkańców gminy oraz zły stan infrastruktury technicznej, w 

szczególności dróg i chodników. Cechą charakterystyczną gminy jest silne uzależnienie 

gospodarcze od sąsiadującej gminy i miasta Mielec, z uwagi na powyższe dla wielu 

mieszkańców gmina Tuszów Narodowy traktowana jest wyłącznie kategoriach 

„sypialni”. Istnieje zidentyfikowana potrzeba podjęcia działań ukierunkowanych na 

zwiększenie integracji i tożsamości społecznej mieszkańców oraz stworzenie 

odpowiednich warunków do inwestowania. W kategoriach obszarów szczególnie 

problemowych najczęściej wskazywany był teren w okolicy ośrodka zdrowia w 

Tuszowie Narodowym oraz budynku Urzędu Gminy, obszar przynależący do budynku 

starej szkoły w Grochowem II oraz teren po byłym lądowisku w Tuszowie Narodowym.  

W dniu 14 października 2016 r. na stronie internetowej gminy została udostępniona 

ankieta, która, stanowi podstawę wyznaczenia obszaru zdegradowanego / rewitalizacji. 

Ta metoda pozyskiwania danych jakościowych jest najbardziej miarodajna z uwagi na 

skonkretyzowany zakres i formę. Wszyscy potencjalni interesariusze działań 

rewitalizacyjnych zostali poproszeni o wskazanie obszaru lub obiektu, który wymaga 

rewitalizacji oraz zdiagnozowanie najważniejszych problemów społecznych, 

gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych oraz technicznych 

zidentyfikowanego obszaru zdegradowanego. Do każdego z wymienionych 

przykładowych problemów została przypisana skala 1 – najmniej istotny, 2 – raczej 

nieistotny, 3 – trudno powiedzieć, 4 – raczej istotny, 5 – najbardziej istotny. Dodatkowo 
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w przypadku zidentyfikowania problemu innego niż wymienione ankietowani mieli 

możliwość wymienienia go i opisania. Mieszkańcy zostali poproszeni o 

scharakteryzowanie przedsięwzięć, które ich zdaniem w pierwszej kolejności wymagają 

realizacji w ramach wdrażanego problemu rewitalizacji oraz zagrożeń, w przypadku 

niepodjęcia działań rewitalizacyjnych na terenie wybranego obszaru. W ostatnim 

pytaniu ankietowani zostali poproszeni o wskazanie korzyści, które ich zdaniem 

przyniesie wdrożenie działań rewitalizacyjnych.  

W wyznaczonym terminie do siedziby Urzędu Gminy Tuszów Narodowy wpłynęły 82 

ankiety. 39 ankiet wypełniły kobiety, a 38 mężczyźni. 5 osób nie wypełniło rubryki 

dotyczącej płci. Największa grupa ankietowanych to osoby w wieku 36 – 60 lat (33 

osoby),  30 osób  zaznaczyło przedział wiekowy 21 – 35 lat, 9 osób przedział do 20 lat i 9 

osób przedział powyżej 60 lat. 1 osoba nie wypełniła rubryki dotyczącej wieku.  
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3. DELIMITACJA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO W WYNIKU 

PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ  

Na podstawie przeprowadzonej ankiety zostały zidentyfikowane potencjalne obszary 

zdegradowane, które według interesariuszy wymagają podjęcia działań 

rewitalizacyjnych. Przy wykorzystaniu mapy ewidencyjnej zostały zaznaczone obszary o 

szczególnym natężeniu negatywnych zjawisk społecznych. 

Ankietowani najczęściej identyfikowali obszar kumulujący negatywne zjawiska 

społeczne w Grochowem II. 22 osoby wskazały obszar przynależący do budynku starej 

szkoły oraz jego otoczenie. W skali najbardziej istotnego problemu zidentyfikowanego 

obszaru najczęściej określano niski udział w życiu publicznym i kulturalnym 

mieszkańców, słabą integrację lokalnej społeczności oraz problemy związane z 

wyludnianiem się obszaru i starzeniem się społeczeństwa. Istotnym problem 

scharakteryzowanego obszaru jest również bezrobocie, niski stopień przedsiębiorczości, 

brak inwestorów i słabo rozwinięty sektor usług. W wyniku partycypacji społecznej 

został zidentyfikowany następujący obszar o szczególnej kumulacji negatywnych 

zjawisk: 

Mapa 1. Podobszar Grochowe II

Opracowanie własne 

Zidentyfikowany obszar jest zamieszkały przez 29 osób 
Jego powierzchnia wynosi: 2,18 ha 
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Siedemnastu ankietowanych zidentyfikowało koncentrację negatywnych zjawisk 

społecznych w najbliższym otoczeniu ośrodka zdrowia w Tuszowie Narodowym oraz 

budynku Urzędu Gminy. Podobnie jak w przypadku obszaru w Grochowym II 

ankietowani w skali najbardziej istotnego problemu zidentyfikowanego obszaru 

najczęściej określali niski udział w życiu publicznym i kulturalnym mieszkańców, słabą 

integrację lokalnej społeczności oraz problemy związane z wyludnianiem się obszaru i 

starzeniem się społeczeństwa oraz problemy gospodarcze związane z niskim stopniem 

przedsiębiorczości, brakiem inwestorów i słabo rozwiniętym sektorem usług. 

Ankietowani, jako bardzo istotne wskazywali również problemy przestrzenno 

funkcjonalne związane z brakiem dostępu do urządzeń, sieci przesyłowych 

infrastruktury technicznej, brakiem terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz niską 

estetyką przestrzeni publicznej. W wyniku partycypacji społecznej został 

zidentyfikowany następujący obszar o szczególnej kumulacji negatywnych zjawisk: 

Mapa 2. Podobszar Tuszów Narodowy 

Opracowanie własne  

Zidentyfikowany obszar jest zamieszkały przez 99 osób 

Jego powierzchnia to: 10,7 ha 
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Dwunastu ankietowanych jako obszar zdegradowany wskazało teren wokół byłej szkoły 

w Dębiakach. W kategorii najbardziej istotny mieszkańcy wskazywali najczęściej niski 

poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, patologie społeczne oraz niski 

stopień przedsiębiorczości.  

Mapa 3. Podobszar Dębiaki 

Opracowanie własne  

Zidentyfikowany obszar jest zamieszkały przez 72 osoby 
Jego powierzchnia to: 7,98 ha 
 
 
 
 
 
 
 
Dwunastu ankietowanych określiło kumulację negatywnych zjawisk w obszarze wokół 

byłej poczty w Sarnowie. Według mieszkańców najistotniejszym problemem 

zidentyfikowanego obszaru jest zły stan infrastruktury drogowej oraz słaba integracja 
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lokalnej społeczności. Istotnym problemem jest również słaba kondycja lokalnych 

przedsiębiorstw i brak inwestorów. W wyniku partycypacji społecznej został 

zidentyfikowany następujący obszar o szczególnej kumulacji negatywnych zjawisk: 

 

Mapa 4. Podobszar Sarnów 

Opracowanie własne 

Zidentyfikowany obszar jest zamieszkały przez 83 osoby 
Jego powierzchnia to: 5,26 ha 
 

 

 

Dziewięciu ankietowanych określiło kumulację negatywnych zjawisk w obszarze wokół 

Domu Strażaka i Wiejskiego Domu Kultury i Rekreacji w Grochowem I. Do najbardziej 

istotnych problemów mieszkańcy zaliczyli bariery architektoniczne w zakresie 

dostępności osób niepełnosprawnych do budynków, dróg i chodników, brak terenów 
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rekreacyjno-wypoczynkowych, niską estetykę przestrzeni publicznej, wyludnianie się 

społeczeństwa i brak inwestorów. W wyniku partycypacji społecznej został 

zidentyfikowany następujący obszar o szczególnej kumulacji negatywnych zjawisk: 

 

Mapa 5. Podobszar Grochowe I 

Opracowanie własne 

Zidentyfikowany obszar jest zamieszkały przez 55 osoby 

Jego powierzchnia to: 8,13 ha 

 

 

 

 

Pięciu ankietowanych jako obszar zdegradowany wskazało okolice budynku OSP w 

Jaślanach. Najistotniejszym problemem scharakteryzowanego obszaru jest bezrobocie, 

niski stopień przedsiębiorczości, brak inwestorów i słabo rozwinięty sektor usług. 

Obszar cechuje duża kumulacja problemów przestrzenno-funkcjonalnych takich jak, 

m.in. brak dostępu do urządzeń, sieci przesyłowych infrastruktury technicznej, brak 
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terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz niska estetyką przestrzeni publicznej. W 

wyniku partycypacji społecznej został zidentyfikowany następujący obszar o 

szczególnej kumulacji negatywnych zjawisk: 

 

Mapa 6. Podobszar Jaślany 

Opracowanie własne 

Zidentyfikowany obszar jest zamieszkały przez 76 osób 

Jego powierzchnia to: 5,4 ha 

 

 

 

Pięciu ankietowanych wskazało teren po byłym lądowisku w Tuszowie Narodowym. Jest 

to wyludniony teren, którego aktualnie największym problemem jest niedostateczna 

infrastruktura techniczna. Konsekwencją jest całkowita stagnacja i niszczenie obszaru 

oraz brak rozwoju przedsiębiorczości. W wyniku partycypacji społecznej został 

zidentyfikowany następujący obszar o szczególnej kumulacji negatywnych zjawisk: 
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Mapa 7. Podobszar Tuszów Narodowy teren po byłym lądowisku 

Opracowanie własne 

Zidentyfikowany obszar nie jest zamieszkały 

Jego powierzchnia to: 107,3 ha 

 

 

4. DELIMITACJA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO – ANALIZA 

NATĘŻENIA NEGATYWNYCH ZJAWISK  

W celu zdiagnozowania, czy zidentyfikowane w wyniku partycypacji społecznej obszary 

cechują się zwiększoną koncentracją negatywnych zjawisk społecznych w stosunku do 

pozostałego obszaru gminy, analizie zostały poddane dane statystyczne odnoszące się 

do całego obszaru gminy w poszczególnych sferach problemowych. Kolejno 

przeanalizowana została częstotliwość i skala zidentyfikowanych w ramach konsultacji 

społecznych problemów w poszczególnych sferach. Na tej podstawie zostały wybrane 
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określone wskaźniki, których wartości określają skalę natężenia poszczególnych 

problemów zidentyfikowanego obszaru zdegradowanego na tle całego obszaru gminy 

Tuszów Narodowy i wartości referencyjnych dla województwa podkarpackiego. 

4.1 SFERA SPOŁECZNA  

Analiza struktury społeczeństwa jest szczególnie istotnym elementem procesu 

diagnostycznego na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji, gdyż zasadniczym 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”. Determinantem skutecznych działań jest właściwe zidentyfikowanie 

najbardziej problematycznych kwestii w obszarach szczególnie ważnych z perspektywy 

mieszkańców. 

Z uwagi na brak możliwości pozyskania części danych szczegółowych dla 

poszczególnych obszarów ewidencyjnych, niektóre wskaźniki charakteryzujące sferę 

społeczną podane zostały wyłącznie jako średnia dla całej gminy. 

ANALIZA SFERY SPOŁECZNEJ W OBSZARZE GMINY 

Bezrobocie  

Na koniec października 2016 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mielcu było 

zarejestrowanych 360 osób, co stanowiło ok. 4,4 % ogółu mieszkańców Gminy Tuszów 

Narodowy. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym  na koniec 2014 r. w Gminie wynosił 9,7 %1. Porównując liczbę osób 

bezrobotnych na przestrzeni lat  2013–2015 należy zauważyć tendencję spadkową w 

tym zakresie. Jednakże kwestia bezrobocia jest nadal istotnym problemem społecznym 

zidentyfikowanym na terenie Gminy. 

 

 

 

 

                                                           
1 Statystyczne Vademecum Samorządowca 2015. 
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Wykres 1. Liczba bezrobotnych w Gminie Tuszów Narodowy w latach 2013-2015. 

 

Źródło: PUP w Mielcu. 

Jak pokazują statystyki, najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowią osoby młode do 35 

roku życia oraz osoby w wieku 45-59 lat. Największy problem ze znalezieniem pracy 

mają osoby z niskim wykształceniem i bez kwalifikacji zawodowych. Strukturę 

bezrobocia w Gminie Tuszów Narodowy obrazuje poniższa tabela. 

Tabela 1. Struktura bezrobocia w Gminie Tuszów Narodowy. 

Wyszczególnienie 2015 

Do 25 r. życia 81 

Do 35 r. życia 162 

Grupa wiekowa 45-59 115 

Bez kwalifikacji zawodowych  (wykształcenie gimnazjalne i 

niższe) 
126 

Z wykształceniem zawodowym. 184 

Z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym. 95 

Z wykształceniem średnim ogólnokształcącym. 66 
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Z wykształceniem wyższym. 38 

Długotrwale bezrobotne 137 

Źródło: PUP w Mielcu z dnia 2015-12-28 

 

Demografia 

Według danych Urzędu Gminy Tuszów Narodowy na dzień 16.11.2016 r. teren Gminy 

zamieszkiwało 8 111 osób. Porównując ten wynik z poprzednimi latami można 

zauważyć, że liczba ludności w Gminie stale rosła i w stosunku do 2012 r.  zwiększyła się 

o 177 osób.  

 

Wykres 2. Liczba mieszkańców Gminy Tuszów Narodowy z podziałem na sołectwa. 

 

Źródło: Dane z UG w Tuszowie Narodowym. 
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Na wszystkich podobszarach wskazanych do rewitalizacji w listopadzie 2016 r. 

mieszkało łącznie 414 osób, co stanowi 5,1% wszystkich mieszkańców Gminy. 

Największe pod względem liczby ludności są podobszary Tuszów Narodowy (obszar I) 

oraz Jaślany.  

W analizie sytuacji demograficznej Gminy wzięto pod uwagę również wskaźnik 

obciążenia demograficznego, czyli miarę pokazującą relację pomiędzy liczbą osób w 

wieku nieprodukcyjnym, produkcyjnym i w wieku poprodukcyjnym - liczbę osób w 

wieku poprodukcyjnym przypadającą na 100 osób w wieku produkcyjnym. Należy 

zauważyć tendencję rosnącą w przypadku odsetka ludności w wieku poprodukcyjnym 

przypadającego na 100 osób w wieku produkcyjnym. Średnia dla Gminy wynosi 26,32. 

 

Tabela 2. Wskaźnik obciążenia demograficznego dla Gminy Tuszów Narodowy. 

Wskaźniki obciążenia 

demograficznego jedn. 2012 2013 2014 2015 

ludność w wieku nieprodukcyjnym 

na 100 osób w wieku 

produkcyjnym osoba 60,2 59,2 58,9 59,3 

ludność w wieku poprodukcyjnym 

na 100 osób w wieku 

przedprodukcyjnym osoba 75,5 75,1 77,3 79,6 

ludność w wieku poprodukcyjnym 

na 100 osób w wieku 

produkcyjnym osoba 25,9 25,4 25,7 26,3 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS. 

 

Na przestrzeni 2 lat zaobserwować można wzrost liczby urodzeń oraz zbliżoną liczbę 

zgonów, od kilku lat można zaobserwować dodatni przyrost naturalny. Jednakże 

dodatnia wartość przyrostu naturalnego dla całej Gminy nie ma odzwierciedlenia w 

podobszarach przeznaczonych do rewitalizacji. Dla całego obszaru rewitalizacji również 

obserwujemy wartość ujemną. Przyrost naturalny w przeliczeniu na 100 osób wg 

faktycznego miejsca zamieszkania dla obszaru rewitalizacji wynosi -0,72.  

 

                                                           
2 Dane za 2015 r. BDL GUS. 
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Tabela 3. Ruch naturalny wg płci w latach 2014-2015. 

Wyszczególnienie 2014 2015 

Urodzenia 
Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni 

40 39 41 56 

Ogółem urodzenia 79 97 

Zgony 26 41 31 34 

Ogółem zgony 67 65 

Przyrost naturalny 14 -2 10 22 

Ogółem 12 32 

Źródło: Urząd Gminy w Tuszowie Narodowym 

Pomoc społeczna 

Instytucją, która organizuje pomoc społeczną w gminie jest Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej. Rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji wypłacane są zasiłki stałe, 

okresowe, celowe, finansowane są składki zdrowotne i dożywianie dla dzieci oraz 

świadczone są usługi opiekuńcze.  

Pomoc społeczna przyznawana jest rodzinom najczęściej z powodu ubóstwa, ale także 

bezrobocia, niepełnosprawności, alkoholizmu, długotrwałej choroby oraz zdarzeń 

losowych. 

Tabela 4. Rodziny korzystające z pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Tuszowie Narodowym w latach 2014-2015. 

Wyszczególnienie 2014 2015 

Liczba rodzin korzystająca 591 558 
z pomocy, w tym z tytułu: 

Bezrobocia 209 197 

Niepełnosprawności 72 73 

Długotrwałej choroby 77 74 

Alkoholizmu 8 7 

Ubóstwa 225 207 

Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszowie Narodowym.  
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Z danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuszowie Narodowym za rok 2014 

wynika, że aż 225 rodzin (633 osoby)  korzystało z pomocy społecznej z powodu 

ubóstwa, a w 2015 r. 207 rodzin (576 osób). 

 

Przestępczość 

Niepokojącym zjawiskiem w Gminie Tuszów Narodowy, jest zwiększająca się liczba 

przestępstw. Potwierdzają to dane Komisariatu Policji w Tuszowie Narodowym, 

przedstawione 5 lutego  2016 r., przy okazji konsultacji na temat bezpieczeństwa na 

terenie gmin: Tuszów Narodowy, Gawłuszowice oraz Padew Narodowa. Liczba 

przestępstw na terenie Gminy Tuszów w 2015 r. wyniosła 218 (w tym 46 

kryminalnych), co stanowi blisko 84% wszystkich przestępstw na terenie 3 gmin 

(Gawłuszowice – 8, Padew Narodowa – 34)3.  

Poziom edukacji 

Do oceny poziomu edukacji wykorzystano wyniki egzaminu po VI klasie szkoły 

podstawowej w roku szkolnym 2014/2015. Przedstawiono tu wskaźnik opisujący 

średni wynik obejmujący przedmioty z części humanistycznej, matematyczno–

przyrodniczej oraz j. angielskiego (poziom podstawowy)  . Najwyższe oceny uczniowie 

osiągnęli z języka obcego (61,8%). Przedmiot ścisły wypadł natomiast słabiej – wynik na 

poziomie 43,9%. Osiągnięte przez uczniów odbiegają od wartości średnich dla 

województwa podkarpackiego. W przypadku języka polskiego absolwenci szkół 

podstawowych wypadli słabiej niż ich koledzy w województwie. Przedmiotowe wyniki 

obrazuje poniższa tabela4. 

Tabela 5. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w Tuszowie Narodowym w roku 

szkolnym 2014/2015. 

 Humanistyczna Matematyczno- przyrodnicza Języki obce 

 j.  polski Historia i 

WOS 

matematyka p. 

przyrodnicze 

j. angielski 

podst. 

 % stanin % stanin % stanin % stanin % stanin 

Szkoła 58,6 4 

 

66,7 6 43,9 4 52,9 7 61,8 5 

                                                           
3 Dane KPP w Tuszowie Narodowym 

4 http://www.gimtuszow.pl/www/news.php  

http://www.gimtuszow.pl/www/news.php
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Powia

t 

62 5 60 6 50,2 6 52,1 6 66,7 6 

Woj. 70 6 

 

60 6 50,3 6 51,2 6 65,2 6 

Źródło: Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym. 

 

ANALIZA SFERY SPOŁECZNEJ OBSZARU ZDEGRADOWANEGO  

Wyniki ankiety 

Najczęściej wymienianym przez mieszkańców gminy Tuszów Narodowy problemem 

społecznym w scharakteryzowanych podobszarach jest przestępczość (problem został 

zaznaczony przez 76 ankietowanych). Pomimo najwyższej częstotliwości określania 

przedmiotowego problemu wyłącznie jedna osoba scharakteryzowała go w skali 5 - 

Najbardziej istotny. Ponad 39% wszystkich ankietowanych określiło problem 

przestępczości w skali 3 - Trudno powiedzieć, a tylko 20% w skali 4 – Raczej istotny. 

Analiza wyników ankiety pozwala na wyciągnięcie wniosku, że problem przestępczości 

istnieje jednak jego skala nie szczególnie jest istotna. Analizując wyniki ankiety pod 

kątem częstotliwości wskazywania problemu w skali 5 – Najbardziej istotny najczęściej 

definiowany w tej skali jest problem słabej integracji lokalnej społeczności (45 

ankietowanych uznaje przedmiotowy problem za najbardziej istotny, co stanowi 

54,88% wszystkich ankietowanych). Kolejnym istotnym problemem jest starzenie się 

społeczeństwa (44 ankietowanych uznaje przedmiotowy problem za najbardziej istotny, 

co stanowi 53,66% wszystkich ankietowanych). Na trzecim miejscu scharakteryzowano 

problem wyludniania się miejscowości (39 ankietowanych uznaje przedmiotowy 

problem za najbardziej istotny, co stanowi 47,56% wszystkich ankietowanych). Wśród 

zidentyfikowanych zagrożeń najczęściej wskazywane było wyludnienie się 

scharakteryzowanych obszarów oraz wzrost bezrobocia. Pomimo, że problem 

bezrobocia nie stanowi aktualnie najbardziej istotnego problemu (w skali częstotliwości 

wskazywania problemu występuje na 5 miejscu, natomiast tylko 6 ankietowanych 

zaznaczyło przedmiotowy problem w skali 5 – Najbardziej istotny) ankietowani uznali je 

za jedno z najbardziej istotnych zagrożeń w przypadku niepodjęcia działań 

naprawczych. 
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Problemy społeczne: 

Tabela 6. Charakterystyka i skala problemów społecznych. 

Charakterystyka i 
skala problemu 

Mało 
istotny 

Raczej 
nieistotny 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej 
istotny 

Najbardziej 
istotny 

Przestępczość 11 15 32 17 1 

Ubóstwo 8 17 32 16 
 

Bezrobocie 
 

10 23 33 6 

Patologie społeczne 
 

2 26 24 19 

Niski poziom edukacji 2 11 30 12 7 

Niepełnosprawność 8 14 8 26 4 

Niski poziom uczestnictwa 
w życiu publicznym i 
kulturalnym 

1 4 4 41 24 

Słaba integracja lokalnej 
społeczności   

8 22 45 

Wyludnianie się 
miejscowości   

4 24 39 

Niski poziom 
bezpieczeństwa 
publicznego 

5 8 8 27 14 

Starzenie się społeczeństwa 
 

2 4 13 44 

Inne           
Opracowanie własne 
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Wykres 3. 

 

Wykres 4. 

 

Mając na uwadze brak mierzalnych wskaźników określających stopień integracji 

społecznej mieszkańców, analizie zostały poddane wskaźniki odnoszące się do 

problemu starzenia się społeczeństwa, wyludniania się miejscowości oraz zagrożenia 
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wzrostu bezrobocia. Wybrane zostały następujące wskaźniki obrazujące skalę 

wybranych problemów charakterystycznych dla zdiagnozowanego obszaru 

zdegradowanego / rewitalizacji: 

Tabela 3. Lista wskaźników dla sfery społecznej 

Nazwa wskaźnika Kategoria 
I. Ludność w wieku poprodukcyjnym w stosunku do ludności w 
wieku produkcyjnym wg faktycznego miejsca zamieszkania  

Demografia 

II. Przyrost naturalny w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego 
miejsca zamieszkania  

Demografia 

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

Rynek pracy 

 

Wskaźnik: Ludności w wieku produkcyjnym w stosunku do ludności w 

wieku nieprodukcyjnym dla obszaru zdegradowanego / rewitalizacji 

Wartość referencyjna wskaźnika Ludność w wieku poprodukcyjnym w stosunku do 

ludności w wieku produkcyjnym wg faktycznego miejsca zamieszkania dla 

województwa podkarpackiego wynosi 27,9%. Wartość referencyjna dla obszaru Gminy 

Tuszów Narodowy wynosi 25,68%. Problem ten ma niższą skalę w gminie niż w 

województwie. Wartość przedmiotowego wskaźnika dla obszaru zdegradowanego / 

rewitalizacji wynosi 43,85%, co wskazuje jednoznacznie, że natężenie przedmiotowego 

problemu jest w tym obszarze znacznie wyższe niż w obszarze całej gminy i 

województwa.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
5 Źródła pozyskiwania danych i metodologia oszacowania wartości wskaźnika dla zidentyfikowanego obszaru 

zdegradowanego / rewitalizacji, poszczególnych podobszarów oraz całej gminy określa Matryca wskaźników. 
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Wykres 5. 

 

 

Wskaźnik: Przyrost naturalny w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego 

miejsca zamieszkania dla obszaru zdegradowanego / rewitalizacji 

Wartość referencyjna wskaźnika Przyrost naturalny w przeliczeniu na 100 osób wg 

faktycznego miejsca zamieszkania dla województwa podkarpackiego wynosi 0,07. 

Wartość referencyjna dla obszaru Gminy Tuszów Narodowy wynosi 0,15. Problem ten 

ma niższą skalę w gminie niż w województwie. Wartość przedmiotowego wskaźnika dla 

obszaru zdegradowanego / rewitalizacji wynosi -0,73. Ujemny przyrost naturalny 

stanowi istotny problem badanego obszaru. Natężenie przedmiotowego problemu jest w 

tym obszarze znacznie wyższe niż w obszarze całej gminy i województwa.6 

 

 
                                                           
6 Źródła pozyskiwania danych i metodologia oszacowania wartości wskaźnika dla zidentyfikowanego obszaru 

zdegradowanego / rewitalizacji, poszczególnych podobszarów oraz całej gminy określa Matryca wskaźników. 
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Wykres 6. 

 

 

Wskaźnik: Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w 

wieku produkcyjnym wg miejsca zamieszkania dla obszaru 

zdegradowanego / rewitalizacji 

Wartość referencyjna wskaźnika Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie 

ludności w wieku produkcyjnym wg miejsca zamieszkania dla województwa 

podkarpackiego wynosi 10,2%. Wartość referencyjna dla obszaru Gminy Tuszów 

Narodowy wynosi 9,68%. Problem ten ma niższą skalę w gminie niż w województwie. 

Wartość przedmiotowego wskaźnika dla obszaru zdegradowanego / rewitalizacji 

wynosi 12,31%. Udział osób bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w 

wieku produkcyjnym w obszarze zdegradowanym / rewitalizacji jest znacznie wyższy 

niż w obszarze całej gminy i województwa.7 

                                                           
7 Źródła pozyskiwania danych i metodologia oszacowania wartości wskaźnika dla zidentyfikowanego obszaru 

zdegradowanego / rewitalizacji, poszczególnych podobszarów oraz całej gminy określa Matryca wskaźników. 
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Wykres 7. 

 

 

4.2  SFERA GOSPODARCZA  

Rozwój miejscowej gospodarki jest szczególnie istotny dla mieszkańców Gminy, głównie 

ze względu na szansę zmniejszenia stopy bezrobocia i wzrost poziomu jakości życia. 

W myśl art. 9 ust. 1 pkt. 1 ustawy o rewitalizacji, obszar znajdujący się na terenie gminy 

można uznać za obszar zdegradowany z uwagi na koncentrację negatywnych zjawisk w 

sferze gospodarczej, w szczególności takich jak: „niski stopień przedsiębiorczości czy 

słaba kondycja lokalnych przedsiębiorstw”. 

ANALIZA SFERY GOSPODARCZEJ W OBSZARZE GMINY 

Analizując przedmiotowe zagadnienie, pod uwagę wzięto liczbę podmiotów gospodarki 

narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON. Na przestrzeni ostatnich lat można 

zaobserwować tendencję rosnącą podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na 

obszarze całej Gminy, co przedstawia poniższy wykres. 
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Wykres 8. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON  dla 

Gminy Tuszów Narodowy w latach 2012-2015 (stan w dniu 31 XII). 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS. 

Struktura działowa podmiotów gospodarki narodowej wykazuje, że najwięcej 

podmiotów w gminie w 2015 r. działało w sekcji handel oraz naprawy (99), co stanowi 

20,6% wszystkich przedsiębiorstw na terenie gminy. Dużą rolę odgrywają też 

następujące sekcje: Przetwórstwo przemysłowe – 18,1% oraz Budownictwo – 16,4%. 

 

Tabela 8. Jednostki wpisane do rejestru REGON wg sekcji PKD 2007. 

Jednostki wpisane do rejestru REGON wg sekcji 
PKD 2007 

2012 2013 2014 2015 

Sekcja A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 9 8 7 6 

Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie 1 2 1 1 

Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe 76 79 84 87 

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

1 1 1 1 

Sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i 
odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 

3 3 3 4 

Sekcja F - Budownictwo 70 74 76 79 

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

91 97 101 99 

Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa 34 37 35 32 

Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i 
usługami gastronomicznymi 

10 12 11 11 

Sekcja J - Informacja i komunikacja 5 6 6 6 

Sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 9 11 11 11 
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Sekcja L - Działalność związana z obsługą rynku 
nieruchomości 

4 7 8 8 

Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i 
techniczna 

17 18 19 27 

Sekcja N - Działalność w zakresie usług 
administrowania i działalność wspierająca 

4 7 11 7 

Sekcja O - Administracja publiczna i obrona 
narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 

16 16 16 16 

Sekcja P - Edukacja 13 13 13 14 

Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 15 15 19 16 

Sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i 
rekreacją 

14 14 15 16 

Sekcja S i T - Pozostała działalność usługowa oraz 
Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; 
gospodarstwa domowe produkujące wyroby i 
świadczące usługi na własne potrzeby 

31 36 43 39 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS. 

 

ANALIZA SFERY GOSPODARCZEJ OBSZARU ZDEGRADOWANEGO  

Wyniki ankiety 

Najczęściej wymienianym przez mieszkańców Gminy Tuszów Narodowy problemem 

gospodarczym w scharakteryzowanych podobszarach jest niski stopień 

przedsiębiorczości. W skali 5 – najbardziej istotny wymieniany był najczęściej problem 

braku inwestorów (47 ankietowanych uznaje przedmiotowy problem za najbardziej 

istotny, co stanowi 57,31% wszystkich ankietowanych). Kolejnym bardzo istotnym 

problemem jest słabo rozwinięty sektor usług (42 ankietowanych uznaje przedmiotowy 

problem za najbardziej istotny, co stanowi 51,22% wszystkich ankietowanych). Według 

ankietowanych bardzo mała liczba osób decyduje się na zarejestrowanie działalności 

gospodarczej w zidentyfikowanym obszarze. Istotnym problemem jest również 

niedostateczna infrastruktura terenów inwestycyjnych, które mogłyby przyciągnąć 

potencjalnych inwestorów. 

Tabela 9. Charakterystyka i skala problemów gospodarczych 

 Charakterystyka i 
skala problemu 

Mało 
istotny 

Raczej 
nieistotny 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej 
istotny 

Najbardziej 
istotny 

Słaba kondycja lokalnych 
przedsiębiorców 

2 1 8 25 34 

Niski stopień 
przedsiębiorczości  

1 6 30 37 

Brak inwestorów 
  

3 11 47 
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Słabo rozwinięty sektor 
usług   

2 11 42 

Inne 
     

Opracowanie własne 

Wykres 9. 

 

Wykres 10. 

 

Mając na uwadze wyniki przeprowadzonej ankiety analizie zostały poddane wskaźniki 

odnoszące się do stopnia przedsiębiorczości oraz ilości przedsiębiorstw nowo 
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zarejestrowanych. Przyjęte wskaźniki odnoszą się wyłącznie do obszaru wiejskiego, 

jednak ich wartości zostały również skonfrontowane z wartością referencyjną ogółem 

dla województwa podkarpackiego. Wybrane zostały następujące wskaźniki obrazujące 

skalę wybranych problemów charakterystycznych dla zdiagnozowanego obszaru 

zdegradowanego / rewitalizacji: 

Tabela 10. Lista wskaźników dla sfery gospodarczej 

Nazwa wskaźnika Kategoria 
I. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze 
REGON w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca 
zamieszkania – obszar wiejski 

Podmioty 
gospodarcze 

II. Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w 
rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego 
miejsca zamieszkania – obszar wiejski 

Podmioty 
gospodarcze 

 

Wskaźnik: Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w 

rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca 

zamieszkania – obszar wiejski dla obszaru zdegradowanego / 

rewitalizacji 

Wartość referencyjna wskaźnika Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w 

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

obszar wiejski dla województwa podkarpackiego wynosi 5,5. Wartość referencyjna dla 

obszaru gminy Tuszów Narodowy wynosi 5,96. W obszarze gminy wartość wskaźnika 

jest korzystniejsza niż w obszarze województwie. Wartość przedmiotowego wskaźnika 

dla obszaru zdegradowanego / rewitalizacji wynosi 3,86. Natężenie przedmiotowego 

problemu jest w tym obszarze znacznie wyższe niż w obszarze całej gminy i 

województwa.8 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Źródła pozyskiwania danych i metodologia oszacowania wartości wskaźnika dla zidentyfikowanego obszaru 

zdegradowanego / rewitalizacji, poszczególnych podobszarów oraz całej gminy określa Matryca wskaźników. 
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Wykres 11. 

 

Wskaźnik: Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w 

rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca 

zamieszkania – obszar wiejski dla obszaru zdegradowanego / 

rewitalizacji 

Wartość referencyjna wskaźnika Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca 

zamieszkania – obszar wiejski dla województwa podkarpackiego wynosi 0,6. Wartość 

referencyjna dla obszaru Gminy Tuszów Narodowy wynosi 0,5. W obszarze gminy 

wartość wskaźnika jest mniej korzystniejsza niż w obszarze województwie. Wartość 

przedmiotowego wskaźnika dla obszaru zdegradowanego / rewitalizacji wynosi 0,24. 

Natężenie przedmiotowego problemu jest w tym obszarze znacznie wyższe niż w 

obszarze całej gminy i województwa.9 

 

                                                           
9 Źródła pozyskiwania danych i metodologia oszacowania wartości wskaźnika dla zidentyfikowanego obszaru 

zdegradowanego / rewitalizacji, poszczególnych podobszarów oraz całej gminy określa Matryca wskaźników. 
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Wykres 12. 

 

 

4.3  SFERA PRZESTRZENNO – INFRASTRUKTURALNA I 

ŚRODOWISKOWA  

O potencjale i atrakcyjności danego obszaru świadczą dużej mierze warunki przestrzenno-

infrastrukturalne i środowiskowe. Mogą one stać się przyczynkiem do przyciągania nowych 

mieszkańców lub potencjalnych inwestorów.  

Zgodnie z wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 -2020, 

obszar gminy może znajdować się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych 

zjawisk przestrzenno- funkcjonalnych, a 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”. 

Określenie obszarów problemowych w tym zakresie dotyczyć będzie wyposażenia w 

infrastrukturę techniczną. Infrastruktura techniczna jest niezwykle istotnym elementem 

danej jednostki terytorialnej. Spełnia kilka ważnych funkcji: jest czynnikiem spajającym 

całą gminę, a jej dobry standard zwiększa jakość życia mieszkańców.  
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Wyposażenie w infrastrukturę techniczną w kontekście 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.  

O stanie infrastruktury technicznej w dużej mierze świadczy rozwinięta sieć 

wodociągowa, gazowa oraz kanalizacyjna.  

ANALIZA SFERY PRZESTRZENNO-INFRASTRUKTURALNEJ I ŚRODOWISKOWEJ W 

OBSZARZE GMINY 

Na koniec 2015 r. terenie Gminy Tuszów Narodowy ponad 90% ludności posiadało 

dostęp do sieci wodociągowej, 28,2 % korzystało z kanalizacji oraz 39,3% ludności 

korzystało z sieci gazowej. 

Tabela 11. Odsetek ludności korzystających z instalacji. 

Korzystający z instalacji w % ogółu 

ludności 2012 2013 2014 2015 

z wodociągu 91 91,1 91,2 91,3 

z kanalizacji 26,3 26,9 27,9 28,2 

z gazu 39 38,7 39,1 39,3 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS. 

 

Istotny problem stanowi słabo rozwinięta sieć kanalizacyjna. W 2015 r. długość sieci 

kanalizacyjnej na terenie gminy wynosiła 43,7 km i dostęp do niej posiadało 2 280 

osób10. Niski odsetek stanowi również dostęp do sieci gazowej. Na koniec 2015 r. 

długość czynnej sieci gazowej ogółem wynosiła 42 717 m i miało do niej dostęp 

niespełna 40% ogółu ludności. Czynne przyłącza do sieci posiadało 1 037 budynków 

(mieszkalnych i niemieszkalnych) 11. 

W aspekcie środowiskowym istotnym problemem jest kwestia przekroczenia 

standardów jakości środowiska, czy obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla 

życia, zdrowia ludzi bądź stanu środowiska.  

                                                           
10 Bank Danych Lokalnych GUS. 

11 Tamże. 
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Na stan i jakość środowiska naturalnego są w dużej mierze wpływa rozwój 

infrastruktury technicznej. Przykładem może tu być dostęp mieszkańców do sieci 

kanalizacyjnej. Im lepiej rozwinięta infrastruktura w tym zakresie tym mniejsze 

prawdopodobieństwo występowania  problemu degradacji środowiska. Na obszarze 

wyznaczonym do rewitalizacji ludność praktycznie nie posiada dostępu do sieci 

kanalizacyjnej.  

Na sferę środowiskową negatywnie także wpływa również zanieczyszczenie powietrza. 

Analiza 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 podkarpackim. Na terenie Gminy Tuszów Narodowy zanotowano 

przekroczenie wartości docelowej średniorocznego poziomu benzo(a)pirenu 

(przedstawiciel wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych tzw. WWA. 

Wykazuje małą toksyczność ostrą, ale za to dużą toksyczność przewlekłą, co powiązane 

jest z jego zdolnością kumulacji w organizmie) w pyle PM1012. 

ANALIZA SFERY PRZESTRZENNO-INFRASTRUKTURALNEJ I ŚRODOWISKOWEJ 

OBSZARU ZDEGRADOWANEGO 

Wyniki ankiety 

Problemy środowiskowe 

Najczęściej wymienianym przez mieszkańców Gminy Tuszów Narodowy problemem 

środowiskowym w scharakteryzowanych podobszarach jest przekroczenie standardów 

jakości środowiska. Większość ankietowanych nie uznaje jednak przedmiotowego 

problemu w kategorii 5 – najbardziej istotny. Wśród zagrożeń w przypadku niepodjęcia 

działań rewitalizacyjnych, ani razu nie zostały wymienione literalnie problemy 

środowiskowe. Zidentyfikowanym problemem z obszaru techniczno-środowiskowego 

jest natomiast marginalny dostęp do sieci kanalizacyjnej. 

Tabela 12. Charakterystyka i skala problemów środowiskowych. 

 Charakterystyka i 
skala problemu 

Mało 
istotny 

Raczej 
nieistotny 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej 
istotny 

Najbardziej 
istotny 

Przekroczenie standardów 
jakości środowiska 

22 1 20 23 12 

                                                           
12 Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim w 2015 r., Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Rzeszowie, Rzeszów 2016. 
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Obecność odpadów 
stwarzających zagrożenie 
dla życia, zdrowia ludzi lub 
stanu środowiska 

20 11 32 7 6 

inne           

 

Wykres 13. 

 

 

Problemy przestrzenno-funkcjonalne 

Najczęściej wymienianym przez mieszkańców Gminy Tuszów Narodowy problemem 

przestrzenno-funkcjonalnym w scharakteryzowanych podobszarach jest brak dostępu 

do urządzeń, sieci przesyłowych infrastruktury technicznej (energetyka, ciepło, woda, 

gaz, ścieki) (Problem ten został zaznaczony przez 79 osób, co stanowi ponad 96% 

wszystkich ankietowanych). W skali 5 – najbardziej istotny najczęściej wskazywany był 

problem niewystarczającego  wyposażenia w infrastrukturę społeczną: przedszkola, 

szkoły, ośrodki: zdrowia, kultury, sportowe, rekreacyjne (62 ankietowanych uznało 

przedmiotowy problem za najbardziej istotny, co stanowi 75,61% wszystkich 

ankietowanych). Kolejnym bardzo istotnym problemem są bariery architektoniczne w 

zakresie dostępności osób niepełnosprawnych do: budynków, dróg, chodników (54 

ankietowanych zaznaczyło ten problem jako najbardziej istotny). Literalnie ankietowani 

często wymieniali brak terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz niską estetykę 

Przekroczenie 
standardów jakości 

środowiska
51%

Obecność odpadów 
stwarzających 

zagrożenie dla życia, 
zdrowia ludzi lub stanu 

środowiska
49%

Częstotliwość wskazywania 
poszczególnych kategorii problemów 
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przestrzeni publicznych. Wskazany został marginalny dostęp do sieci kanalizacyjnej, co 

zostało zaznaczone również przy analizie problemów środowiskowych. 

Tabela 13. Charakterystyka i skala problemów przestrzenno – funkcjonalnych. 

Charakterystyka i 
skala problemu 

Mało 
istotny 

Raczej 
nieistotny 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej 
istotny 

Najbardziej 
istotny 

Brak dostępu do 
urządzeń, sieci 
przesyłowych 
infrastruktury technicznej 
(energetyka, ciepło, woda, 
gaz, ścieki) 

 
4 6 36 33 

Bariery architektoniczne 
w zakresie dostępności 
osób niepełnosprawnych 
do: budynków, dróg, 
chodników 

1 
 

4 18 54 

Brak dostępu lub niska 
jakość podstawowych 
usług  

 
2 7 18 47 

Brak terenów 
rekreacyjno-
wypoczynkowych 

 
17 3 6 37 

Niski poziom obsługi 
komunikacyjnej 

2 3 3 31 26 

Niska estetyka przestrzeni 
publicznych  

2 7 10 49 

Niewystarczające 
wyposażenie w 
infrastrukturę społeczną: 
przedszkola, szkoły, 
ośrodki: zdrowia, kultury, 
sportowe, rekreacyjne 

  
3 9 62 

inne 
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Wykres 14. 

 

 

Wykres 15. 
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Częstotliwość wskazywania poszczególnych 
kategorii problemów 



Strona 40 z 54 
 

   

Problemy techniczne 

Najczęściej wymienianym przez mieszkańców Gminy Tuszów Narodowy problemem 

technicznym w scharakteryzowanych podobszarach jest brak rozwiązań technicznych w 

zakresie energooszczędności w obiektach budowlanych. Ankietowani wskazali 

przedmiotowy problem również jako najbardziej istotny (62 osoby określiły ten 

problem jako najbardziej istotny, co stanowi 75,61% wszystkich ankietowanych). 

Problemy techniczne w scharakteryzowanym obszarze zdegradowanym wynikają 

przede wszystkim z przestarzałych technik wykorzystywanych w budownictwie. 

Większość budynków powstało przed 1989 rokiem. 

Tabela 14. Charakterystyka i skala problemów technicznych 

Charakterystyka i 
skala problemu 

Mało 
istotny 

Raczej 
nieistotny 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej 
istotny 

Najbardziej 
istotny 

Zły stan techniczny 
budynków  

6 2 34 36 

Brak rozwiązań 
technicznych w zakresie 
energooszczędności w 
obiektach budowlanych 

  
4 14 62 

Brak rozwiązań 
technicznych w zakresie 
ochrony środowiska w 
obiektach budowlanych 

  
4 15 59 

inne 
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Wykres 16. 

 

Wykres 17. 

 

Mając na uwadze wyniki przeprowadzonej ankiety do najważniejszych problemów 

przestrzenno – infrastrukturalnych i środowiskowych w scharakteryzowanym obszarze 

78

78

80

ZŁY STAN TECHNICZNY BUDYNKÓW

BRAK ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH W ZAKRESIE 
OCHRONY ŚRODOWISKA W OBIEKTACH BUDOWLANYCH

BRAK ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH W ZAKRESIE 
ENERGOOSZCZĘDNOŚCI W OBIEKTACH BUDOWLANYCH

77 77,5 78 78,5 79 79,5 80 80,5

Częstotliwość wskazywania poszczególnych 
kategorii problemów 
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jest marginalny dostęp do sieci kanalizacyjnej, niewystarczające  wyposażenie w 

infrastrukturę społeczną: przedszkola, szkoły, ośrodki: zdrowia, kultury, sportowe, 

rekreacyjne, bariery architektoniczne w zakresie dostępności osób niepełnosprawnych 

do: budynków, dróg, chodników oraz problemy techniczne budynków wynikające z 

przestarzałych konstrukcji. Z uwagi na brak danych referencyjnych dla obszaru gminy 

oraz województwa w zakresie stopnia wyposażenie budynków użyteczności publicznej i 

barier architektonicznych w zakresie dostępności osób niepełnosprawnych do 

budynków, dróg i chodników, analizie zostały poddane wskaźniki odnoszące się do 

dostępności mieszkańców do sieci kanalizacyjnej oraz liczby budynków mieszkalnych 

wybudowanych przed rokiem 1989 w relacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych 

zamieszkałych. Wybrane zostały następujące wskaźniki obrazujące skalę wybranych 

problemów charakterystycznych dla zdiagnozowanego obszaru zdegradowanego / 

rewitalizacji: 

Tabela 15. Lista wskaźników dla sfery przestrzenno-infrastrukturalnej i 

środowiskowej 

Nazwa wskaźnika Kategoria 
I. Liczba budynków mieszkalnych zamieszkałych, wybudowanych 
przed rokiem 1989 w relacji do ogólnej liczby budynków 
mieszkalnych zamieszkałych 

Uwarunkowania 
przestrzenne 

II. Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej Ochrona 
środowiska 

 

Wskaźnik: Liczba budynków mieszkalnych zamieszkałych, 

wybudowanych przed rokiem 1989 w relacji do ogólnej liczby 

budynków mieszkalnych zamieszkałych 

 

Wartość referencyjna wskaźnika Liczba budynków mieszkalnych zamieszkałych, 

wybudowanych przed rokiem 1989 w relacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych 

zamieszkałych dla województwa podkarpackiego wynosi 73,36%. Wartość referencyjna 

dla obszaru Gminy Tuszów Narodowy wynosi 71,79%. W obszarze gminy wartość 

wskaźnika jest korzystniejsza niż w obszarze województwa. Wartość przedmiotowego 

wskaźnika dla obszaru zdegradowanego / rewitalizacji wynosi 91,95%. Natężenie 

przedmiotowego problemu jest w tym obszarze bardzo duże, wyższe niż w obszarze 

całej gminy i województwa.13 

                                                           
13 Źródła pozyskiwania danych i metodologia oszacowania wartości wskaźnika dla zidentyfikowanego obszaru 

zdegradowanego / rewitalizacji, poszczególnych podobszarów oraz całej gminy określa Matryca wskaźników. 
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Wykres 17. 

 

 

 

Wskaźnik: Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej dla 

obszaru zdegradowanego / rewitalizacji 

Wartość referencyjna wskaźnika Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej 

dla województwa podkarpackiego wynosi 68,7%. Wartość referencyjna dla obszaru 

Gminy Tuszów Narodowy wynosi 27,9%. Odsetek ludności korzystającej z sieci 

kanalizacyjnej obszarze gminy jest o wiele niższy wartości referencyjnej dla 

województwa. Wartość przedmiotowego wskaźnika dla obszaru zdegradowanego / 

rewitalizacji wynosi 0,24. Natężenie przedmiotowego problemu jest w tym obszarze 

ogromne, wyższe niż w obszarze całej gminy i województwa.14 

 

                                                           
14 Źródła pozyskiwania danych i metodologia oszacowania wartości wskaźnika dla zidentyfikowanego obszaru 

zdegradowanego / rewitalizacji, poszczególnych podobszarów oraz całej gminy określa Matryca wskaźników. 
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Wykres 18. 
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5. WNIOSKI STRATEGICZNE – WYZNACZENIE OBSZARU 

ZDEGRADOWANEGO / REWITALIZACJI  

 
5.1 OBSZAR ZDEGRADOWANY  

W wyniku szczegółowych konsultacji i analiz terenu gminy w zakresie identyfikacji i 

zogniskowania obszarów charakteryzujących się występowaniem największej ilości 

problemów oddziaływujących na sferę społeczną, gospodarczą, przestrzenną, 

infrastrukturalną i środowiskową wyznacza się obszar zdegradowany w określony 

granicami na mapach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 715.  

Obszar zdegradowany Gminy Tuszów Narodowy składa się z następujących 

podobszarów: 

Grochowe II (Mapa 1) 
 
Zidentyfikowany podobszar obejmuje w całości działki ewidencyjne nr: 
1331/2, 1338/1, 1339, 1340/1, 1341/1, 1341/2, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347/3,  
oraz częściowo obszary działek ewidencyjnych nr: 
1255, 1256, 1257, 1258, 1319, 1336/3, 1338/2, 1340/2, 1347/4,  1348. 
 

Tuszów Narodowy (Mapa 2) 
 
Zidentyfikowany podobszar obejmuje w całości działki ewidencyjne nr: 
1452/4, 1452/2, 1452/5, 1483, 2786, 2784, 2787, 2770, 2772/1, 2772/2, 2808, 2803, 
2502, 2501, 2536, 2537, 2544/2, 2544/7, 2549/2, 2825/4, 2825/6, 2826/2, 2830/5, 
2832/1, 2832/2, 2833, 2835, 2899, 2900/10, 2900/14, 2902/1, 2902/3.  2902/4, 
2902/5, 2902/6, 2900/7, 2902/8, 2902/9, 2902/10,  
oraz częściowo obszary działek ewidencyjnych nr: 
244/1, 244/2, 245, 246, 247, 248/1, 248/2, 249/1, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 
257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 1453/2, 
1462, 1461/2, 1559, 2540,  2541, 2542, 2543, 2544/7, 2548, 2779, 2781/3, 2782, 2783,   
2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 
2829, 2834, 3301/33301/4, 3301/5, 3301/7, 3301/8. 
 

Dębiaki: (Mapa 3) 
 
Zidentyfikowany podobszar obejmuje w całości działki ewidencyjne nr: 
219, 220, 213, 214,  215,  216, 217, 218, 225/1, 225/6, 225/8, 225/10, 225/13, 225/14, 
225/15, 233, 234,  235, 236, 237, 238, 239, 351/1, 351/2, 351/8, 353/1, 353/2, 354/1,  
354/2, 355/1, 355/2, 356/1,  356/2, 357, 364/3, 367/1, 369, 371, 415/5,  418/1, 419, 
672/3,  
oraz częściowo obszary działek ewidencyjnych nr: 

                                                           
15 Część 3. DELIMITACJA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO W WYNIKU PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ. 
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202, 212, 221/2, 225/12, 225/16, 339, 352, 364/3, 364/4, 364/6, 364/5, 365, 367/2, 
370/2, 415/1, 672/5.  
 

Sarnów (Mapa 4): 
 
Zidentyfikowany podobszar obejmuje w całości działki ewidencyjne nr: 
190,191,192, 193,221,222, 223/1, 223/3, 223/4, 223/6, 223/7, 223/8, 223/9, 223/10, 
223/11, 224,225,226,251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 262, 263 
oraz częściowo obszary działek ewidencyjnych nr: 
228, 261, 318/1, 320, 333/3. 
 

Grochowe I (Mapa 5) 
 
Zidentyfikowany podobszar obejmuje w całości działki ewidencyjne nr: 
197, 198, 199, 203, 207/2, 208, 209,  210, 211, 212, 213/1, 213/2, 214/1, 214/2, 283, 
627/4, 627/5, 627/6, 627/7, 628, 629, 630, 631, 635, 637, 639, 642, 1746/4; 
oraz częściowo obszary działek ewidencyjnych nr: 
1/1, 200, 583, 634/2, 645, 1746/5. 
 

Jaślany (Mapa 6): 
 
Zidentyfikowany podobszar obejmuje w całości działki ewidencyjne nr: 
1345, 1346, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1472, 1474;  
oraz częściowo obszary działek ewidencyjnych nr: 
1331, 1332, 1334, 1337,  1338, 1339, 1341, 1342, 1343, 1344, 1347, 1350, 1468, 1471, 
1473, 1475, 1478, 1479, 1480, 1483, 1484, 1486, 1487, 1488, 1491, 1492, 1493, 1494. 
 

Tuszów Narodowy teren po byłym lądowisku (Mapa 7) 
 
Zidentyfikowany podobszar obejmuje w całości działki ewidencyjne nr: 
1798, 2748, 2749/1, 2749/2, 2749/4, 2749/5, 2749/6, 2749/8, 2749/9, 2749/10, 
2749/11, 2749/12, 2750/1, 2750/2, 2751, 2752,  2753, 2754, 2755, 2756/2, 2756/4, 
2756/5, 2756/11, 2756/12,  2756/13. 
 

Zidentyfikowany w wyniku analizy obszar spełnia kryteria obszaru zdegradowanego, 

określone w ustawie o rewitalizacji, wytycznych horyzontalnych oraz instrukcji 

przygotowania programów rewitalizacji. Obszar zdegradowany składa się z 7 

podobszarów, niemających ze sobą wspólnych granic, jednak funkcjonalnie od siebie 

zależnych. Podobszar w Tuszowie Narodowym po byłym lądowisku nie jest 

zamieszkany, jednak występuje na nim szczególna koncentracja negatywnych typowych 

dla obszaru zdegradowanego, innych niż społeczne. 

Łączna powierzchnia obszaru zdegradowanego wynosi: 146,95 ha, co stanowi 1,65 % 

powierzchni całego obszaru Tuszów Narodowy (89,24m² - 8924 ha) 
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Obszar ten zamieszkały jest przez 414 mieszkańców, co stanowi 5,1% wszystkich 

mieszkańców gminy Tuszów Narodowy. 

Obszar ten cechuje się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk społecznych, które 

zostały zmierzone na podstawie następujących wskaźników z 5 kategorii: 

 

Tabela 16. Zestawienie wskaźników 

 Nazwa wskaźnika Kategoria 
1.  Ludność w wieku poprodukcyjnym w stosunku do ludności w 

wieku produkcyjnym wg faktycznego miejsca zamieszkania  
Demografia 

2.  Przyrost naturalny w przeliczeniu na 100 osób wg 
faktycznego miejsca zamieszkania  

Demografia 

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

Rynek pracy 

4.  Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w 
rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego 
miejsca zamieszkania – obszar wiejski 

Podmioty 
gospodarcze 

5.  Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w 
rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego 
miejsca zamieszkania – obszar wiejski 

Podmioty 
gospodarcze 

6.  Liczba budynków mieszkalnych zamieszkałych, 
wybudowanych przed rokiem 1989 w relacji do ogólnej 
liczby budynków mieszkalnych zamieszkałych 

Uwarunkowania 
przestrzenne 

7.  Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej Ochrona 
środowiska 

 

Stopień koncentracji negatywnych zjawisk określony na podstawie wartości przyjętych 

wskaźników dla zidentyfikowanego obszaru zdegradowanego jest zdecydowanie 

wyższy od wartości referencyjnych dla obszaru gminy Tuszów Narodowy oraz 

województwa podkarpackiego.  

5.2 OBSZAR REWITALIZACJI  

Na całym obszarze zdegradowanym wyznacza się obszar rewitalizacji. 

W wyniku partycypacji społecznej stwierdza się, że cały obszar zdegradowany wymaga 

podjęcia niezbędnych działań mających na celu przywrócenie lub nadane mu nowych 

funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych. Na 

obszarze po byłym lądowisku w Tuszowie Narodowym istnieje zidentyfikowana 

potrzeba wdrożenia przedsięwzięć, których realizacja będzie wpływać na 

przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w zamieszkałych jednostkach 

zdegradowanych. Wszystkie inwestycje w infrastrukturę społeczną i techniczną 
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przyczynią się do utworzenia bazy materialnej, stanowiącą potencjalny fundament dla 

rozwoju kapitału społecznego gminy, a w perspektywie długoterminowej mogą 

wyraźnie wesprzeć rozwój społeczno – ekonomiczny tych obszarów oraz wpłynąć na ich 

wzrost konkurencyjności. Głównymi celami społecznymi uzyskanymi dzięki procesowi 

rewitalizacji będzie odczuwalna poprawa jakości (warunków) życia mieszkańców, 

zmniejszanie napięć społecznych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Cel 

ten zostanie osiągnięty poprzez budowę nowej infrastruktury technicznej, 

uporządkowanie i przywrócenie estetyki otoczenia, nadanie obszarom nowej jakości 

funkcjonalnej i stworzenie warunków do ich rozwoju poprzez eliminacje czynników 

prowadzących do wykluczenia społecznego.  
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Mapa 8. OBSZAR ZDEGRADOWANY/REWITALIZACJI NA TLE GMINY TUSZÓW (obszary zaznaczone kolorem niebieskim). 

 

MATRYCA WSKAŹNIKÓW 
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16 Teren po byłym lądowisku 

17 Wartości dla obszaru zdegradowanego / rewitalizacji zostały oszacowane na podstawie danych USC w Tuszowie Narodowym za rok 2014. Dane zostały zweryfikowane przez pracownika 

Urzędu Gminy w Tuszowie Narodowym (samodzielne stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi w UG w TN) - na podstawie oświadczeń związanych ze składanymi deklaracjami 

śmieciowymi, złożonymi przez właścicieli nieruchomości, wykluczono osoby, które faktycznie nie zamieszkują na danym obszarze. Dane dodatkowo zostały zweryfikowane przez sołtysów 

poszczególnych miejscowości. Wartości dla obszaru całej gminy zostały oszacowane na podstawie GUS-BDL Wybrane dane demograficzne w 2014 r. 
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414 mieszkańców 

Kategoria: demografia  
Ludność w 
wieku 
poprodukcyjny
m w stosunku 
do ludności w 
wieku 
produkcyjnym 
wg faktycznego 
miejsca 
zamieszkania17 

26 – wiek  
poprodukcyjny 
57 – wiek 
produkcyjnym 
 

45,61% 

0 – wiek  
poprodukcyjny 
0 – wiek 
produkcyjnym 
 

0% 

16 – wiek  
Poprodukcyjny 
32 – wiek 
produkcyjnym 
 

50% 
 

9 – wiek  
Poprodukcyjny 
16 – wiek 
produkcyjnym 
 

56,25% 
 

14 – wiek 
Poprodukcyjny 
54 – wiek 
produkcyjnym  

 

25,93% 
 

26 – wiek  
Poprodukcyjny 
57 – wiek 
produkcyjnym 
 

45,61% 
 

23 – wiek 
Poprodukcyjny 
44 – wiek 
produkcyjnym 
 

52,27% 
 

1303 – wiek 
poprodukcyjny 
5074 – wiek 
produkcyjny 
 

25,68% 
 

 
 
 
 
 

27,9% 

114 – wiek   
poprodukcyjny 
260 – wiek produkcyjny 
 
 

43,85% 

 

Przyrost 
naturalny w 
przeliczeniu na 
100 osób wg 
faktycznego 

1 – liczba 
urodzeń 
0 – liczba 
zgonów  
 

0 – liczba 
urodzeń 
0 – liczba 
zgonów 
 

0 – liczba 
urodzeń 
0 – liczba 
zgonów 
 

0 – liczba 
urodzeń 
0 – liczba 
zgonów 
 

0 – liczba 
urodzeń 
1 – liczba 
zgonów 
 

0 – liczba 
urodzeń 
1 – liczba 
zgonów 
 

0 – liczba 
urodzeń 
2 – liczba 
zgonów 
 

79 – liczba 
urodzeń 
67 – liczba 
zgonów 
 

 
 
 
 
 

1 – liczba urodzeń 
4 – liczba zgonów 
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18 Wartości dla obszaru zdegradowanego / rewitalizacji zostały oszacowane na podstawie danych USC w Tuszowie Narodowym za rok 2014. Wartości dla obszaru całej gminy zostały 

oszacowane na podstawie GUS-BDL Wybrane dane demograficzne w 2014 r. 

19 Wartości dla obszaru zdegradowanego / rewitalizacji zostały oszacowane na podstawie danych PUP w Mielcu. Wartości dla obszaru całej gminy zostały oszacowane na podstawie GUS-BDL 

Wybrane dane o rynku pracy w 2014 r. 

miejsca 
zamieszkania18 

1,01 0 0 0 - 1,2 
 

- 1,39 
 

- 2,63 0,15 0,07 - 0,73 
 

Kategoria: rynek pracy 

Udział 
bezrobotnych 
zarejestrowany
ch w liczbie 
ludności w 
wieku 
produkcyjnym 
wg miejsca 
zamieszkania 
(10,2%)19 

7 –  bezrobotni 
ogółem 
57 – ludność w 
wieku 
produkcyjnym 
 

12,28% 
 

0 –  bezrobotni 
ogółem 
0 – ludność w 
wieku 
produkcyjnym 
 

0% 
 

3 –  bezrobotni 
ogółem 
32 – ludność w 
wieku 
produkcyjnym 
 

9,38% 
 

3 –  bezrobotni 
ogółem 
16 – ludność w 
wieku 
produkcyjnym  
 

18,75% 

5 –  bezrobotni 
ogółem 
54 – ludność w 
wieku 
produkcyjnym  
 

9,26 % 
 

 

6 –  bezrobotni 
ogółem 
57 – ludność w 
wieku 
produkcyjnym  
 

10,53% 
 

8 –  bezrobotni 
ogółem 
44 – ludność w 
wieku 
produkcyjnym 
 

18,18% 

491 – 
bezrobotni 
ogółem 
5074 - ludność 
w wieku 
produkcyjnym 

9,68% 

 
 
 
 
 
 

10,2% 

32 – bezrobotni ogółem 
260 – ludność w wieku 
produkcyjnym 
 
 
 

12,31% 

Kategoria: podmioty gospodarcze 
Liczba 
zarejestrowany
ch podmiotów 
gospodarczych 
w rejestrze 

7 – liczba 
podmiotów 
gospodarczych 
 

7,07 
 

0 – liczba 
podmiotów 
gospodarczych 
 

0 
 

1 – liczba 
podmiotów 
gospodarczych 
 

1,81 
 

0 – liczba 
podmiotów 
gospodarczych 
 

0 
 

2 – liczba 
podmiotów 
gospodarczych  
 

2,41 
 

3 – liczba 
podmiotów 
gospodarczych  
 

4,17 
 

3 -  liczba  
podmiotów 
gospodarczych 
 

3,95 

480  - liczba 
podmiotów 
gospodarczych 

 

5,96 

 
 
 
 

7,6 

16 - Liczba podmiotów 
gospodarczych 
 
 

3,86 
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20 Wartości dla obszaru zdegradowanego / rewitalizacji zostały oszacowane na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie za rok 2014, zweryfikowane przez pracownika Urzędu 

Gminy w Tuszowie Narodowym (Samodzielne Stanowisko  ds. Gospodarowani Odpadami Komunalnymi). Wartości dla obszaru całej gminy zostały oszacowane na podstawie GUS-BDL 

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w 2014 r. 

21 Jw. 

REGON w 
przeliczeniu na 
100 osób wg 
faktycznego 
miejsca 
zamieszkania -
ogółem. 20 

 

Liczba 
zarejestrowany
ch podmiotów 
gospodarczych 
w rejestrze 
REGON w 
przeliczeniu na 
100 osób wg 
faktycznego 
miejsca 
zamieszkania – 
obszar wiejski21 

7 – liczba 
podmiotów 
gospodarczych 
 

7,07 

0 – liczba 
podmiotów 
gospodarczych 
 

0 
 

1 – liczba 
podmiotów 
gospodarczych 
 

1,81 
 

0 – liczba 
podmiotów 
gospodarczych 
 

0 
 

2 – liczba 
podmiotów 
gospodarczych  
 

2,41 

3 – liczba 
podmiotów 
gospodarczych  
 

4,17 
 

3 -  liczba  
podmiotów 
gospodarczych 
 

3,95 

480  - liczba 
podmiotów 
gospodarczych 

 

5,96 

 
 
 
 

5,5 

16 - Liczba podmiotów 
gospodarczych 
 
 

3,86 

Liczba nowo 
zarejestrowany
ch podmiotów 

0 – liczba nowo 
zarejestrowanyc
h podmiotów 
gospodarczych 

0 – liczba nowo 
zarejestrowanyc
h podmiotów 
gospodarczych 

0 – liczba nowo 
zarejestrowanyc
h podmiotów 
gospodarczych 

0 – liczba nowo 
zarejestrowanyc
h podmiotów 
gospodarczych 

0 – liczba nowo 
zarejestrowanyc
h podmiotów 
gospodarczych 

1 – liczba nowo 
zarejestrowanyc
h podmiotów 
gospodarczych 

0 – liczba nowo 
zarejestrowanyc
h podmiotów 
gospodarczych 

41-liczba nowo 
zarejestrowanyc
h podmiotów 
gospodarczych 

 
 
 
 

1 – liczba nowo 
zarejestrowanych 
podmiotów 
gospodarczych 
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22 Wartości dla obszaru zdegradowanego / rewitalizacji zostały oszacowane na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie za rok 2014, zweryfikowane przez pracownika Urzędu 

Gminy w Tuszowie Narodowym (Samodzielne Stanowisko  ds. Gospodarowani Odpadami Komunalnymi). Wartości dla obszaru całej gminy zostały oszacowane na podstawie GUS-BDL 

gospodarczych 
w rejestrze 
REGON w 
przeliczeniu na 
100 osób wg 
faktycznego 
miejsca 
zamieszkania - 
ogółem 22 

 

0 
 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1,39 
 

 

0 

 

0,51 

 

0,7 
 

0,24 

Liczba nowo 
zarejestrowany
ch podmiotów 
gospodarczych 
w rejestrze 
REGON w 
przeliczeniu na 
100 osób wg 
faktycznego 
miejsca 
zamieszkania – 
obszar wiejski 

0 – liczba nowo 
zarejestrowanyc
h podmiotów 
gospodarczych 
 

0 

0 – liczba nowo 
zarejestrowanyc
h podmiotów 
gospodarczych 
 

0 

0 – liczba nowo 
zarejestrowanyc
h podmiotów 
gospodarczych 
 

0 

0 – liczba nowo 
zarejestrowanyc
h podmiotów 
gospodarczych 
 

0 

0 – liczba nowo 
zarejestrowanyc
h podmiotów 
gospodarczych 
 

0 

1 – liczba nowo 
zarejestrowanyc
h podmiotów 
gospodarczych 
 

1,39 

0 – liczba nowo 
zarejestrowanyc
h podmiotów 
gospodarczych 
 

0 

41–liczba nowo 
zarejestrowanyc
h podmiotów 
gospodarczych 
 

0,51 

 
 
 
 
 

0,6 

1 – liczba nowo 
zarejestrowanych 
podmiotów 
gospodarczych 
 

0,24 

Kategoria: uwarunkowania przestrzenne 
Liczba 
budynków 
mieszkalnych 
zamieszkałych, 
wybudowanych 
przed rokiem 

46 - liczba 
budynków 
przed ‘89 
49 – ogółem  
 

93,88% 

0 - liczba 
budynków 
przed ‘89 
0  – ogółem  
 

0 % 

15 - liczba 
budynków 
przed ‘89 
16 – ogółem  
 

93,75% 

8 - liczba 
budynków 
przed ‘89 
9 – ogółem  
 

88,89% 

17 - liczba 
budynków 
przed ‘89 
21 – ogółem  
 

80,95% 

20 - liczba 
budynków 
przed ‘89 
22 – ogółem  
 

90,91% 

31 - liczba 
budynków 
przed ‘89 
32 – ogółem  
 

96,88 % 

1 379 -  liczba 
budynków 
przed ‘89 
 1 921 – ogółem 
 

71,79% 

 
 
 
 
 

76,36% 

137 - liczba budynków 
przed ‘89 
149 – ogółem 
 
 

91,95% 
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23 Wartości dla obszaru zdegradowanego / rewitalizacji zostały oszacowane na podstawie danych Urzędu Gminy w Tuszowie Narodowym (referat inwestycji i budownictwa). 

24 Wartości dla obszaru zdegradowanego / rewitalizacji zostały oszacowane na podstawie danych Urzędu Gminy w Tuszowie Narodowym. Wartości dla obszaru całej gminy zostały oszacowane 

na podstawie GUS-BDL Wybrane dane statystyczne w 2014 r. 

1989 w relacji 
do  
ogólnej liczby 
budynków 
mieszkalnych 
zamieszkałych23 

     
 

Kategoria: ochrona środowiska 

Odsetek 
ludności 
korzystającej z 
sieci 
kanalizacyjnej24 

1,01% 
 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 27,9% 68,7% 0,24% 


