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Miasta nie składają się tylko z domów i ulic,  

ale z ludzi i ich nadziei. 

                                               Św. Augustyn 

 

ROZDZIAŁ I 

Rewitalizacja: pojęcie – przedmiot – cel – uwarunkowania 

1.1 Pojęcie i przedmiot rewitalizacji  

Rewitalizacja definiowana jest jako proces przemian przestrzennych, 

społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych dzielnicach miast przyczyniający się do 

poprawy jakości życia mieszkańców, stanu środowiska naturalnego i kulturowego, 

przywrócenia ładu przestrzennego oraz do ożywienia gospodarczego i odbudowy więzi 

społecznych. 

Celem opracowania i wdrożenia programów rewitalizacji miast jest pobudzenie 

aktywności środowisk lokalnych i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju społeczno-

gospodarczego oraz przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego w zagrożonych 

patologiami obszarach miast. 

Realizacja programów ma umożliwić w zdegradowanych dzielnicach tworzenie 

warunków lokalowych i infrastrukturalnych do rozwoju małej i średniej 

przedsiębiorczości, działalności kulturalnej i edukacyjnej, w tym mających za zadanie 

podniesienie kwalifikacji mieszkańców zagrożonych  wykluczeniem społecznym, ze 

szczególnym uwzględnieniem działań obejmujących: 

 poprawę estetyki przestrzeni miejskiej, 

 porządkowanie „starej tkanki" urbanistycznej poprzez odpowiednie 
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 zabudowywanie pustych przestrzeni w harmonii z otoczeniem, 

 rewaloryzację obiektów infrastruktury społecznej oraz budynków 

o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym.

Z punktu widzenia polityki regionalnej Unii Europejskiej rewitalizacja jest jednak 

rozumiana znacznie szerzej: rewitalizacja oznacza działania prowadzące do ożywienia 

procesów społeczno gospodarczych na obszarze, w którym procesy te zamarły na skutek 

przemian gospodarczych, społecznych i in. „rewitalizacja to połączenie działań 

technicznych – jak remonty – z programami ożywienia gospodarczego i działaniem na 

rzecz rozwiązania problemów społecznych, występujących na obszarach: bezrobocie, 

przestępczość, brak równowagi demograficznej. Niewłaściwym jest więc mówić 

o rewitalizacji jednego budynku, czy rewitalizacji placu miejskiego jeśli te działania 

dotyczą jedynie modernizacji budynków czy rewaloryzacji zabytków”
1
Oznacza to, iż 

rewitalizacja to kompleksowy program, który odnosi się do wybranych przez samorząd 

terytorialny obszarów. Zakres pojęciowy rewitalizacji jest więc bardzo szeroki, a cele 

związanych z nią zadań mocno zróżnicowane.  

Zgodnie z opublikowanym przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy Przewodnikiem 

dotyczącym kryteriów planowania oraz zarządzania projektami dotyczącymi rewitalizacji 

(...)
2
 „nie ma uniwersalnej definicji pojęcia rewitalizacja”, to jednak „z pewnością 

możemy stwierdzić, iż podstawowym celem rewitalizacji jest przywrócenie 

dotychczasowych funkcji zdegradowanego społecznie, ekonomicznie, środowiskowo 

obszaru, bądź zamiana jego dotychczasowych funkcji na nowe”. Jednak takie bardzo 

ogólne określenie nie może być traktowane jako definicja rewitalizacji, toteż cytowany 

dokument przytacza dalej definicję autorstwa dr K. Skalskiego: 

                                                           
1
 K. Saski, Rewitalizacja obszarów starej zabudowy w miastach, mps, s. 1 

2
 Przewodnik dotyczący kosztów planowania oraz zarządzania projektami dotyczącymi rewitalizacji 

zdegradowanych obszarów miejskich, po-przemysłowych i po-wojskowych w ramach Zintegrowanego 

Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego finansowanego ze środków Funduszy Strukturalnych – 

dokument roboczy Egip., Warszawa, październik 2004 roku  
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„Właściwa definicja określa rewitalizację jako kompleksowy 

program remontów, modernizacji zabudowy i przestrzeni publicznych, 

rewaloryzacji zabytków na wybranym obszarze, najczęściej dawnej 

dzielnicy miasta, w powiązaniu z rozwojem gospodarczym i społecznym. 

Rewitalizacja to połączenie działań technicznych – jak np. remonty – z 

programami ożywienia gospodarczego i działaniem na rzecz 

rozwiązania problemów społecznych, występujących na tych obszarach: 

bezrobocie, przestępczość, brak równowagi demograficznej”.
3
. 

Jeszcze trafniejsza definicja rewitalizacji została sformułowana przez dr Andreasa 

Billerta: 

„Rewitalizacja odnosi się do kompleksowego procesu odnowy 

obszaru zurbanizowanego, którego przestrzeń, funkcje i substancja 

uległy procesowi strukturalnej degradacji, wywołującej stan kryzysowy, 

uniemożliwiający lub znacznie utrudniający prawidłowy rozwój 

0miasta
4
”. 

Kluczowe w tej definicji jest stwierdzenie, że rewitalizacja to reakcja na stan 

kryzysowy, który przejawia się nie tylko w degradacji substancji, ale także – a nawet 

przede wszystkim – w degradacji funkcji i przestrzeni. A więc rewitalizacja to działania 

o charakterze naprawczym w sferze architektoniczno-urbanistycznej (substancja), 

społecznym i gospodarczym (funkcja) oraz ekologiczno-przestrzennym. A. Billert 

stwierdza wręcz: 

„Rewitalizacja jest więc odpowiedzią na stan kryzysowy obszaru 

miejskiego i obejmuje zespół kompleksowych działań, koordynowanych 

                                                           
3
 Skalski K., Rewitalizacja obszarów starej zabudowy w miastach, mps, s.1.  

4
 Andreas Billert; Centrum staromiejskie w Żarach; problemy, metody i strategie rewitalizacji; Słubice 2004, 

str. 6 
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i zarządzanych przez sektor publiczny (gminę), opartych na aktywnej 

współpracy organów i instytucji polityczno – administracyjnych oraz 

podmiotów społecznych”. 

Wreszcie warto porównać przytoczone definicje z definicją W. Kłosowskiego: 

„Rewitalizacja oznacza ponowne ożywienie procesów społeczno-

gospodarczych na obszarze, w którym procesy te zamarły. Obszary 

wymagające rewitalizacji to nie obszary wybrane pod kątem wartości 

zabytkowej, ale obszary o szczególnej kumulacji problemów społeczno - 

gospodarczych (w tym także najczęściej – remontowo-

architektonicznych). 

W historycznych miastach europejskich bardzo często obszarami 

takimi są najstarsze dzielnice miast, stanowiące zespoły zabytkowe. 

Jednak to nie zabytkowy charakter predestynuje je do rewitalizacji, ale 

właśnie szczególna kumulacja wielu problemów społecznych 

i gospodarczych w jednym miejscu
5
.” 

I dalej: 

„Rewitalizacja musi angażować zawsze wszystkich aktorów 

lokalnej sceny: władzę samorządową i różne służby publiczne, 

a z drugiej strony – biznes i organizacje obywatelskie, a wreszcie – 

samych mieszkańców” 

Cytowane definicje podkreślają następujące cechy rewitalizacji, które 

pozwalają odróżnić ją od innych form kompleksowej interwencji w przestrzeń 

miejską: 

                                                           
5
 Wojciech Kłosowski, Metodologiczne problemy rewitalizacji obszarów miejskich w kontekście 

poddziałania 3.3.1. ZPORR, Bielsko – Biała 2004, s.2.  



LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI 2008-2015   

OBEJMUJĄCY TEREN MIASTA STRZYŻOWA JAKO SZANSA NA POPRAWĘ ŻYCIA WSTRZYŻOWIE  

 

Strona 8 z 174 

 Cele rewitalizacji są usytuowane w sferze społeczno-gospodarczej i ekologiczno-

przestrzennej, a działania infrastrukturalne i architektoniczno-urbanistyczne są tym 

celom podporządkowane (mają charakter narzędziowy); nie jest więc 

rewitalizacją  działanie wyłącznie remontowo-budowlane, które nie ma 

wskazanego celu społecznego, gospodarczego lub ekologiczno-przestrzennego; 

 Rewitalizacja to reakcja na kryzys, który obejmuje dany obszar i przejawia się 

w wielu dziedzinach na raz; nie jest więc rewitalizacją działanie podejmowane 

poza obszarem kryzysowym (stąd kluczowe znaczenie trafnego wyznaczenia 

obszaru do rewitalizacji); 

 Rewitalizacja musi być realizowana we współpracy zróżnicowanych partnerów 

lokalnych: zarówno sektora publicznego (z reguły – gminy), jak i lokalnych 

przedsiębiorców oraz sektora pozarządowego, a często także innych partnerów: 

miejscowych uczelni, policji itp.; nie jest więc rewitalizacją program nie 

uwzględniający zaangażowania partnerów prywatnych: zarówno 

komercyjnych i niekomercyjnych. 

 Rewitalizacja ma charakter kompleksowy, jest zawsze planem wielowątkowych, 

wzajemnie wzmacniających się (synergicznych) działań zmierzających do 

wywołania jakościowej zmiany na całym wyznaczonym obszarze, w tym zawsze – 

zmiany negatywnego wizerunku tego obszaru; nie jest więc rewitalizacją lista 

(choć by obszerna) działań punktowych, nie powiązanych ze sobą i nie 

układających się w spójny, całościowy program. 

Według tych czterech kryteriów należy oceniać każdy Lokalny Program Rewitalizacji. 
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1.2. Cel rewitalizacji 

 

Głównym celem rewitalizacji Strzyżowa jest wyprowadzenie wskazanych obszarów ze 

stanu kryzysowego poprzez zachęcanie do rozwijania nowych form aktywności 

gospodarczej generujących miejsca pracy, rozwój i modernizację infrastruktury służącej 

rozwojowi funkcji kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych oraz edukacyjnych przy 

równoczesnej trosce o ochronę stanu środowiska naturalnego warunkującego 

zrównoważony rozwój gospodarczo – społeczny. 

Program rewitalizacji jest przedsięwzięciem, w którym uczestniczy wielu 

partnerów. Dlatego też świadomość wspólnych celów ma duże znaczenie dla dalszej 

współpracy przy realizacji programu. Celem lokalnego programu rewitalizacji miasta jest: 

„ożywienie społeczne i gospodarcze miast, zwiększenia potencjału turystycznego 

i kulturalnego terenów zdegradowanych – poprzemysłowych czy miejskich”  poprzez: 

 działania inspirujące rozwój nowych funkcji obszarów rewitalizowanych, 

 przywrócenie terenom zdegradowanym utraconych funkcji społeczno – 

gospodarczych, 

 odnowę zdegradowanych obszarów miasta i dzielnic mieszkaniowych w miastach 

(zwłaszcza zabytkowych), 

 zagospodarowanie obiektów i terenów poprzemysłowych oraz po-militarnych, 

przez zmianę dotychczasowych funkcji na gospodarcze, społeczne, edukacyjne, 

zdrowotne, rekreacyjne i turystyczne. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 zachęcanie do rozwijania nowych form aktywności gospodarczej generujących 

miejsca pracy poprzez budowę i przebudowę infrastruktury (dróg, budynków, 
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parkingów, rynków), aby dostosować się do działalności i potrzeb nowych 

przedsiębiorstw, przy równoczesnej trosce o ochronę stanu środowiska naturalnego 

warunkującego zrównoważony rozwój gospodarczo – społeczny, 

 współpracę rożnych środowisk i instytucji na rzecz rozwiązywania problemów 

społecznych w mieście, poprawy bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości, 

 aktywizację organizacji kulturalnych, edukacyjnych, turystycznych dla rozwoju 

czy usprawnienia ich działalności poprzez remont lub przebudowę obiektów 

pełniących funkcje zaplecza turystycznego lub kulturalnego. 

 

Cele te zostaną osiągnięte poprzez realizację poszczególnych projektów i zadań, 

ukierunkowanych na usuwanie zjawisk kryzysowych. 

Program Rewitalizacji będzie realizowany w następujących aspektach. 

 

1. Aspekt przestrzenno - urbanistyczny 

 działania dotyczące rozwoju infrastruktury technicznej, 

 działania dotyczące rozwoju transportu,  

 działania dotyczące restrukturyzacji przemysłu, 

 działania dotyczące remontów i renowacji istniejących zasobów mieszkaniowych, 

 działania dotyczące budowy nowych mieszkań, 

 działania dotyczące rozwoju infrastruktury społecznej, kulturalnej i turystycznej, 

 zabezpieczenie  puli mieszkań rotacyjnych i zamiennych, 

 stworzenie społecznie i wizualnie atrakcyjnego środowiska o silnej tożsamości 

miejsca, 
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 stworzenie wizerunku Miasta atrakcyjnego turystycznie i generującego dochody. 

2. Aspekt ekonomiczny 

 działania dotyczące wspierania przedsiębiorczości,  

 działania dotyczące rozwoju turystyki bądź innych sektorów gospodarki lokalnej, 

 działania dotyczące uruchamiania finansowanych mechanizmów wsparcia (np. 

lokalny fundusz poręczeń),  

 inne działania wynikające z programów pomocowych. 

3. Aspekt społeczny  

 działania dotyczące rozwoju zasobów ludzkich, 

 działania dotyczące przeciwdziałania wykluczaniu społecznemu, 

 działania dotyczące walki z patologiami społecznymi, 

 działania dotyczące tworzenia równych szans, 

 działania dotyczące zapobiegania zjawisku bezrobocia, 

 działania dotyczące zapobiegania zjawisku bezdomności, 

 działania na rzecz aktywności środowisk dziecięcych i młodzieżowych, 

 działania dotyczące przekwaterowywania mieszkańców rewitalizowanych 

terenów, 

 działania dotyczące uruchamiania systemów grantów dla organizacji 

pozarządowych, 

 tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości w zagrożonych 

patologiami społecznymi obszarach miasta – przeciwdziałanie zjawisku 

wykluczenia społecznego. 
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Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Strzyżów jest spójny ze Strategią 

zrównoważonego Rozwoju dla Obszaru Gminy Strzyżów na lata 2005-2015. Proces 

rewitalizacji miasta jest odpowiedzią na potrzebę ożywienia gospodarczego i społecznego 

Strzyżowa poprzez zachęcenie do rozwijania nowych form aktywności gospodarczych, 

zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego miasta, nadania obiektom i terenom 

zdegradowanym nowych funkcji, oferowanie infrastruktury do prowadzenia działalności 

dostosowanej do potrzeb nowych przedsiębiorstw przy równoczesnej trosce o ochronę 

stanu środowiska naturalnego, zachowanie unikalnego ładu architektonicznego 

i zrównoważony rozwój gospodarczo społeczny.  

Rewitalizacja obejmuje kompleksowe programy rewaloryzacji zabytków, 

remontów, modernizacji przestrzeni publicznych na obszarach miasta, które zostały 

określone jako obszary wymagające podjęcia natychmiastowych działań 

rewitalizacyjnych. Należy zwrócić już na początku szczególną uwagę na fakt, iż 

rewitalizacja to nie tylko działania techniczne, dotyczące fizycznej tkanki zabudowy 

miasta, lecz wszystkie możliwe działania budujące program kompleksowego ożywienia 

społeczno-gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem występujących problemów 

społecznych, w tym głównie bezrobocia, przestępczości, zaniku więzi rodzinnych 

i ucieczki wykształconej młodzieży do innych, lepiej rozwiniętych gospodarczo miast. 
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1.3 Priorytety rewitalizacji Strzyżowa 

 

Priorytety projektu rewitalizacji Strzyżowa zdefiniowano przede wszystkim 

w oparciu o zebrane do ujęcia w Lokalnym Programie Rewitalizacji propozycje projektów 

zgłoszone zarówno przez poszczególne wydziały jak i jednostki organizacyjne Gminy 

Strzyzówtj. jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, jednostki sektora finansów 

publicznych, ale również kościoły, przedsiębiorców, stowarzyszenia, instytucje kultury, 

szkoły, fundacje, organizacje pozarządowe, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty 

mieszkaniowe i mieszkańców. 

Wyniki powyższych działań wskazują na konieczność priorytetowego podejścia 

do następujących działań: 

 prace konserwatorskie i remonty zabytków i budynków o wartości 

architektonicznej, 

 remonty nieruchomości i modernizacja infrastruktury umożliwiające rozwój 

działalności społecznej, kulturalnej i zdrowotnej, w tym mające za zadanie 

rozwój działalności społeczno – opiekuńczej, odbudowę więzi społecznych wśród 

mieszkańców terenów zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

 przebudowa i modernizacja infrastruktury związanej z rozwojem funkcji 

turystycznych, rekreacyjnych kulturalnych i sportowych, 

 poprawa funkcjonalności ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki przestrzeni 

publicznych oraz tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości 

w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach, ze szczególnym 

uwzględnieniem ochrony środowiska. Są to działania niezbędne dla rozwoju 

gospodarczego rewitalizowanego terenu, a także mające wpływ na 

rozwiązywanie problemów społecznych wskazanych obszarów,  

 uzbrojenie terenów w infrastrukturę służącą pobudzeniu gospodarczemu. 
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1.4 Oczekiwane efekty  

 

Działania podjęte w ramach Programu rewitalizacji będą skutkowały polepszeniem 

się sytuacji przestrzennej, społecznej i gospodarczej na rewitalizowanym obszarze. 

Oczekiwane efekty: 

 powstrzymanie degradacji obiektów i terenów objętych ochroną konserwatorską, 

 rozwój małych i średnich przedsiębiorców poprzez wprowadzenie dodatkowych 

funkcji usługowych, umożliwiających utworzenie nowych miejsc pracy, 

 poprawa estetyki przestrzeni miejskiej, 

 ożywienie pustych przestrzeni, 

 poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców, 

 poprawa stanu zasobów kulturowych miasta,  

 poprawa stanu środowiska naturalnego. 

 ożywienie działalności społeczno – kulturalnej, 

 podwyższenie standardu zasobów mieszkaniowych, 

 wzmocnienie identyfikacji mieszkańców z miastem. 

 

Centrum miasta 

Centrum miasta Strzyżowa jest szczególnie reprezentacyjną częścią miasta, która 

wymaga renowacji i ożywienia. Niewątpliwie uroku dodadzą i zmienią jej wizerunek 

odremontowane, stare, historyczne kamienice. Również remont innych budynków w tym 

także zabytków znajdujących się na tym obszarze wpłynie korzystnie na estetykę i wygląd 

terenu. 

Zmniejszenie ruchu, modernizacja ciągów pieszych, urozmaicenie roślinności na 

skwerach i ich ukwiecenie stworzy klimat tego miejsca.  

Poprawi to bezpieczeństwo w ruchu pieszym i kołowym. Efektem końcowym będzie 

powstanie w tym miejscu przyjaznej przestrzeni publicznej. 
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Miarą sukcesu rewitalizacji winien być wzrost wartości nieruchomości, 

atrakcyjności inwestycyjnej danego terenu oraz zahamowanie wzrostu problemów 

społecznych. 

Wzrośnie liczba firm zainteresowanych lokowaniem swoich inwestycji na 

zrewitalizowanym terenie, nastąpi poprawa stanu środowiska i wzrost bezpieczeństwa 

publicznego, dzięki czemu zwiększą się dochody gminy i mieszkańców.  
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ROZDZIAŁ II 

Obszar i czas realizacji programu rewitalizacji Miasta 

Strzyżowa oraz aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza. 

 

2.1. Obszar rewitalizacji 

 

Obszar objęty Programem Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Strzyżowa obejmuje 

teren całego miasta. 

 

         Fot. archiwum  
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2.2. Czas realizacji 

 

Czas realizacji Programu Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Strzyżowa został 

określony na lata 2008-2015. Wybór takiego horyzontu czasowego był podyktowany 

pragmatyczną oceną możliwości współfinansowania poszczególnych zadań 

inwestycyjnych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 

 

2.3 Historia miasta  

Strzyżów to jedno z najpiękniej położonych miast na Pogórzu Strzyżowsko - 

Dynowskim, leżące w województwie podkarpackim.  

Dawniej Strzezow – to miasteczko na Pogórzu Strzyżowsko-Dynowskim, 

położone nad rzeką Wisłok, 30 km na południowy zachód od Rzeszowa, liczące dziś 

prawie 9 tys. mieszkańców.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fot. archiwum 
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Legendarne dziej Strzyżowa sięgają IX wieku, czasów związku plemiennego  

Wiślan, kiedy to pogański książę wiślicki miał tu zbudować w widłach rzeki 

Stobnicy i Wisłoka strażnicę zwaną – Strzeżno – dla obrony wschodnich krańców swych 

ziem. U schyłku X wieku tereny te weszły w skład piastowskiego państwa polskiego. 

W XI wieku stały się one własnością rodu Bogoriów z nadania Bolesława Śmiałego za 

zasługi wojenne. W 1185 roku komes Mikołaj z Bogorii koło Sandomierza przekazał kilka 

wsi ze swych dóbr (w tym Lublę i Dobrzechów) na uposażenie klasztoru Cystersów 

w Koprzywnicy. Legat papieski, biskup firmański Filip w 1279 r. w Budzie na Węgrzech 

potwierdził opatowi klasztoru Cystersów w Koprzywnicy prawo do pobierania dziesięciny 

między innymi z Dobrzechowa, Lubli, Zaborowa, Czudca i Strzyżowa.  

    Strzyżów już w XIII w. był trzykrotnie grabiony i palony przez Tatarów (później na 

początku XVI w.), jak też przez Węgrów, Szwedów i Rosjan w XVII-XVIII w. Pierwsza 

lokacja miasta miała miejsce między 1373 a 1397 r. (druga w 1480). Strzyżów jest parafią 

od 1335 r. Już w 1400 r. odnotowano pierwszych żaków ze Strzyżowa na krakowskiej 

uczelni, a w 1413 r. było ich tam aż 37. Miasto w XV-XVII w. miało dwa rynki, trzy 

kościoły, ratusz, łaźnię, szpital dla bezdomnych, trzy młyny, jatki, karczmę, gorzelnię, 

dwa browary i słodownie, szkołę parafialną, komorę celną, dwa mosty: godowski i gbiski, 

folusz, blech z maglem, staw rybny, itd. Produkowano tu saletrę, proch, namioty. Teren 

miejski otaczał ziemny wał obronny (do dziś zachowała się ul. Zawale). Były to czasy 

świetnego rozwoju miasta, rzemiosła, wytwórczości, hodowli i kontraktów handlowych 

z ośrodkami miejskimi w Polsce, na Węgrzech i w Słowacji. Działało tu aż 8 różnych 

cechów rzemieślniczych. Najsłynniejsze były cechy sukienników, kowali i kuśnierzy. Już 

w XV w. Strzyżów był wymieniony wśród 11-stu miast Podkarpacia – monopolistów 

w skupie, przerobie i handlu wełną oraz wyrobami sukienniczymi i w kształceniu 

rzemieślników w tym zawodzie (zachował się unikalny statut cechu sukienników z 1491 

r.). Cysterski Strzyżów staje się znów własnością rycerską od 1373 r. (rycerza Wojtko, 

Pakosza -–jego synów Jana i Mikołaja Strzeżowskich – XV w. później Świerczowskich, 
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Wielopolskich – XVI w., Bączalskich i Bonerów, Szczepieckich i znów Wielopolskich – 

XVII w., Radziwiłłów – XVIII w., Starzeńskich, Skrzyńskich, Wołkowickich i Konopków 

– XIX i pocz. XX w.). Właściciele Strzyżowa mieli zwykle kilka folwarków wokół 

miasta. Patronem miasta jest św. Michał. Herb miasta przedstawia wizerunek świętego 

trzymającego w lewej ręce wagę w prawej miecz, jego stopa spoczywa na głowie 

pokonanego smoka. Zachowała się odbitka herbowej pieczęci, pochodząca z poł. 

XIX w Kilkadziesiąt lat później św. Michał otrzymał koronę, a Strzyżów został 

Królewskim Wolnym Miastem.  

Strzyżów trawiło w jego historii aż dziewięć pożarów – ostatni w 1895 r. 

spowodował, że powstało już w większości miasto murowane. Rozwój miasta utrwaliło 

otwarcie szkoły świeckiej w 1796 r., a wcześniej w 1684 r. zezwolenie królewskie na 

organizację czterech jarmarków rocznie, wybudowanie w latach 1794-98 drogi bitej 

Rzeszów-Strzyżów-Krosno, linii kolejowej Rzeszów-Strzyżów-Jasło w 1890 r. oraz 

dwukrotne już awansowanie miasta do rangi powiatu (1896-1932, 1954-1974).  

Dwukrotnie w historii poszerzano granice administracyjne Strzyżowa – w 1925 roku 

przyłączono do miasta Przedmieście Żarnowskie i Dobrzechowskie, a w 1984 r. część 

okolicznych wsi bezpośrednio do niego przylegających. W latach 60-tych i 70-tych 

powstało w Strzyżowie szereg fabryk, zakładów, szkół i placówek upowszechniania 

kultury.  

Miasto obecnie jest siedzibą gminy i ośrodkiem ciążenia gospodarczego dla 14-stu 

okolicznych wsi, a od 1999 roku ponownie siedzibą starostwa powiatowego. Granice 

Powiatu Strzyżowskiego obejmują następujące gminy: Strzyżów, Czudec, Niebylec, 

Frysztak, Wiśniowa.  
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2.4 Sytuacja społeczno - gospodarcza miasta z uwzględnieniem 

lokalizacji geograficznej. 

 

Położenie geograficzne. 

 

Strzyżów, to jedno z najpiękniej położonych miast na Pogórzu Strzyżowsko-

Dynowskim, 30 km na południowy-zachód od Rzeszowa. Dzisiaj administracyjnie 

Strzyżów wchodzi w skład województwa podkarpackiego, jest siedzibą powiatu.  

Miasto Strzyżów zajmuje powierzchnię 14km
2 

i liczy około 9.000 tys. 

mieszkańców. Przez Gminę przebiegają ważne szlaki komunikacyjne: 

1. Droga krajowa nr 9 Radom- Barwinek 

2. Droga wojewódzka nr 988 Babica – Warzyce 

3. Droga wojewódzka nr 989 Strzyżów - Lutcza 

4. Linia kolejowa Rzeszów – Jasło 
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       Mapa nr 1 archiwum 
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Z rzeźby terenu wynikają następujące uwarunkowania dla zagospodarowania 

przestrzennego: 

 występowanie terenów zagrożonych osuwaniem w wyniku erozji rzecznej w wielu 

miejscach na zboczach dolin podmywanych przez rzeki,  

 niepowtarzalny krajobraz, który może stanowić atrakcję turystyczną gminy.  

Zabudowa Strzyżowa rozciąga się w dolinie Wisłoka, spiętej klamrą niewysokich 

z rzadka zalesionych wzgórz. Stara część miasta zajmuje niewielkie wzniesienie, przez 

które przebiega droga z Krosna i Jasła do Rzeszowa. Nowe dzielnice wychodzą na 

łagodne, malownicze zbocza i tereny po prawej stronie rzeki. Panoramę Strzyżowa 

oglądać można od strony płn.-wschodniej z linii wzgórz opadających w stronę wsi 

Żarnowa. Z daleka widoczny jest kościół i wieża dzwonnicy, ciasna zabudowa rynku, 

fragment Wisłoka, tory kolejowe, park i tarasowe osiedla domów jednorodzinnych. 

Dawna, w części zabytkowa architektura centrum nie została zdominowana przez 

współczesne budynki, dlatego układ urbanistyczny Strzyżowa pozostał klarowny 

i czytelny, a jego małomiasteczkowy charakter odznacza się harmonią i swoistym 

pięknem.  

Atrakcją turystyczną miasta są liczne obiekty zabytkowe, m.in. kościół parafialny 

(1401r. – późny gotyk z wystrojem barokowym), synagoga (II poł. XVIII w.), zespół 

pałacowy (XIX w.), zespół dworski (ok. 1786r,), poniemiecki tunel podziemny pod 

Żarnowską Górą (wsch. część miasta, w sąsiedztwie dworca PKP, wybudowany w latach 

1940 – 41). Miasto dysponuje także bogatą bazą sportowo-rekreacyjną, którą stanowią: 

kryta pływalnia, stadion sportowy, 2 hale sportowe, kort tenisowy, wyciągi narciarskie 

i skocznia, strzelnica sportowa, kąpielisko, pola biwakowe oraz kompleksy ścieżek 

edukacyjno-rekreacyjnych (w tym ścieżka zdrowia z elementami konstrukcyjnymi 

i przeszkodami do ćwiczeń, ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna z 10 tablicami 
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poglądowymi i elementami architektury krajobrazu, trasy rowerowe i baza noclegowa (24 

miejsca).  

Ścieżki pieszo - rowerowe to szansa wspaniałego wypoczynku nie tylko dla 

mieszkańców miasta ale i gminy Strzyżów jak i turystów nas odwiedzających. Tu można 

atrakcyjnie, w aktywny sposób spędzić wolny czas lub chociaż na kilka godzin oderwać 

się od zgiełku miasta i zatłoczonych ulic. 
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Mapa nr 2 archiwum 
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 Ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne umożliwiają poznanie walorów przyrodniczych 

obszaru leśnego znajdującego się na obrzeżach miasta przy leśniczówce w Łętowni oraz 

w pobliżu Ośrodka Wypoczynkowo –Rekreacyjnego „Oaza”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa nr 3 archiwum 
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Mapa Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna z tablicami poglądowymi i elementami 

architektury krajobrazu 

 Na terenie miasta znajduje się kryta pływalnia „Otylia”. Jest to najnowocześniejszy 

na Podkarpaciu kompleks basenowo – rekreacyjno – wypoczynkowy ze zjeżdżalnią 

o długości 60 m, sauną, centrum fitness i siłownią, grotą solną, centrum rehabilitacyjnym. 

 

 Stoki narciarskie znajdują się w pobliżu centrum miasta  

 

 

 

 

 

 

 

Fot. archiwum 
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2.5 Nieruchomości przeznaczone pod działalność gospodarczą 

 

Działki przy ulicy Kombatantów o łącznej powierzchni 5,21 ha. Działki położona 

w północno – zachodniej części miasta będącej centrum rekreacyjno-sportowym 

Strzyżowa, ( w pobliżu: stok narciarski, kompleks ścieżek edukacyjno – rekreacyjnych, 

trasa rowerowa, kąpielisko sezonowe, pole biwakowe, baza gastronomiczno – noclegowa),  

- dobry dojazd, ulicą Kombatantów, bądź ulicą Sportową, droga asfaltowa,  

- sezonowo kursuje kolejka kołowa obsługująca tereny rekreacyjno-turystyczne,  

-odległość od stacji kolejowej ok. 2,5 km,  

-odległość od centrum miasta ok. 1,5 km. 

Teren przeznaczony pod usługi zdrowia bądź usługi z zakresu turystyki. 

 

                                          Fot. archiwum 
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Działki przy ulicy 1 Maja o łącznej – powierzchni 2,36 ha. Na jednej z działek 

znajduje się budynek trzy kondygnacyjny, parter budynku zagospodarowany, dwie 

kondygnacje o powierzchni 360 m
2 

każda, do kapitalnego remontu, 

Działki położone w południowo – zachodniej części miasta , w bezpośrednim 

sąsiedztwie Fabryki Maszyn, dojazd ulicą 1 Maja. 

 

 

                                       Fot. archiwum 

Działki przy ulicy Grunwaldzkiej powierzchnia działek łącznie  3,18 ha. Działki 

położone w południowo – wschodniej części miasta, teren przylegający do terenów 

nadbrzeżnych rzeki Wisłok, w bezpośrednim sąsiedztwie strzelnicy sportowej, bazy 

gastronomiczno-rozrywkowej, zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej. 

Wykorzystywany okresowo dla tymczasowych przedsięwzięć typu „cyrk”. Dobry 

dojazd, od ul. Grunwaldzkiej. 
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                       Fot .archiwum 

 

2.6 Powierzchnia i ludność. 

 

Powierzchnia Gminy Strzyżów wynosi 140,23 km
2
, obejmuje Miasto Strzyżów 

o powierzchni 14 km
2
 i 14 miejscowości gminy o łącznej powierzchni 126,23 km

2
  

Lp. 
Nazwa 

miejscowości 

Liczba 

ludności 

% 

Ludności 

Powierzchnia 

w km 
2
 

% Powierzchni 

1 Strzyżów 8867 41,5 1381,9 9,9 

1 Bonarówka 194 0,9 1079,7 7,7 

2 Brzeżanka  381 1,8 551,3 3,9 

3 Dobrzechów  1600 7,5 788,6 5,6 

4 Glinik 

Charzewski  

324 1,5 223,6 1,6 

5 Glinik 

Zaborowski 

927 4,3 567,5 4,0 

6 Grodzisko 600 2,8 561,4 4,0 
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7 Godowa  2172 10,2 2075,8 14,8 

8 Gbiska 1095 5,1 969,9 6,9 

9 Łętownia 176 0,8 351,4 2,5 

10 Tropie 2251 10,5 2379,9 17,0 

11 Wysoka 

Strzyżowska  

429 2,0 415,2 3,0 

12 Zawadka  372 1,7 484,4 3,4 

13 Żarnowa 950 4,34 848,2 6,0 

14 Żyznów 1040 4,8 1334,6 9,5 

Tabela nr 1 dane UM Strzyżów  

Największą miejscowością Gminy Strzyżów jest stolica powiatu i gminy miasto 

Strzyżów. 

 

2.7 Uwarunkowania ochrony środowiska  

Stan i Jakość  Środowiska 

 

 Pod względem geomorfologicznym teren miasta Strzyżów położony jest w Strefie 

Alpejskiej, Prowincji Karpat, Podprowincji Karpat Zachodnich, Makroregionie Karpat 

Zewnętrznych, Mezoregionie Pogórza oraz Regionach: Pogórza Strzyżowskiego i Pogórza 

Dynowskiego. Obszar ten niemal w całości położony jest w zlewni Wisłoka. 
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Mapa nr 4 - Hydrografia Powiatu Strzyżowskiego 

 

Obszary gminy o największych walorach krajobrazowych objęte są ochroną 

prawną jako Czarnorzecko – Strzyżowski Park Krajobrazowy oraz Strzyżowsko – 

Sędziszowski Obszar Chronionego Krajobrazu. Obszar miasta charakteryzuje się 

urozmaiconą rzeźbą terenu. Malowniczy krajobraz miasta z urozmaiconą rzeźbą terenu 

związany jest z jego budową geologiczną, w którym występują podłoża skalne o różnej 

odporności. Budowę geologiczną obszaru tworzą utwory fliszowe, tj. skały osadowe 

złożone z piaskowców i łupków a także zalegające na dużych obszarach utwory 

czwartorzędowe w postaci glin pylastych, glin lessowatych, współczesnych utworów 

rzecznych oraz piasków i żwirów fluwioglacjalnych.  
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Podstawowym typem krajobrazu na obszarze miasta Strzyżów jest historycznie 

ukształtowany krajobraz podgórski o kulturze rolniczej, z charakterystyczną, barwną 

mozaiką upraw rolnych, łąk, sadów przydomowych, pastwisk i zadrzewień śródpolnych, 

nadrzecznych i nadpotokowych oraz pasmami terenów zalesionych, przeważających na 

terenach położonych w górnych partiach. Na obszarze miasta Strzyżów występuje klimat 

podgórski, należący do karpackiej strefy ekoklimatycznej, umiarkowanie ciepły, 

o najbardziej sprzyjających warunkach wśród klimatów górskich. Średnia roczna 

temperatura wynosi tu 6-8 stopni. Najchłodniejszym miesiącem jest styczeń ze średnią 

temperaturą – 2,2 stopnie Celsjusza, najcieplejszym – lipiec z temperaturą +17 stopni 

Celsjusza. Średnia roczna suma opadów kształtuje się na poziomie 750 mm, z tym że 

w ostatnich latach obserwuje się wzrost aktywności opadów prowadzący nawet do 

zagrożeń powodziowych, gdyż sieć dorzecza cechuje się niską retencyjnością. Występują 

gleby bielicowe i mady zlokalizowane na równinnych terasach doliny Wisłoka oraz gleby 

brunatne i bielicowe wytworzone w wyniku wietrzenia skał fliszu karpackiego, które 

przeważają na terenach położonych wyżej. Wg klasyfikacji ogólnej gleby te należą do 

gleb terenów górzystych o średnich klasach bonitacyjnych, głównie do III i IV klasy 

bonitacyjnej.  
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Struktura użytków rolnych wg klas bonitacyjnych w % 

Lp. Klasa bonitacyjna Polska 

% 

Podkarpackie 

% 

Powiat 

Strzyżowski 

% 

1. I i 

II 

bardzo dobre 3,3 5,9 1,6 

2. III dobre 23,3 25,5 21,8 

3. IV średnie 39,8 45,0 62,8 

4. V słabe 21,7 17,3 11,0 

5. VI złe 11,9 6,3 2,8 

 Tabela nr 2 dane UM Strzyżów 

O wysokiej wartości przyrodniczej omawianego terenu świadczy fakt 

występowania na nim wielu gatunków roślin osiągających tu granice zasięgu 

występowania
6
, co związane jest z tym, iż obszar Pogórza stanowi formę przejściową 

pomiędzy terenami górskimi i nizinnymi.  

Województwo podkarpackie, a w nim powiat strzyżowski wraz z miastem 

Strzyżów należy do obszarów o najmniejszym zanieczyszczeniu środowiska naturalnego, 

co korzystnie wpływa na jakość życia mieszkańców. Stopień emisji zanieczyszczeń do 

                                                           
6
 „Ze względu na położenie omawianego terenu przy północnym kraocu Prowincji Górskiej Europy 

Środkowej, w sąsiedztwie Prowincji Niżowej istotne znaczenie mają gatunki osiągające granicę północną 
lub południową. Drugim ważnym zagadnieniem jest problem granic wschodnich lub zachodnich niektórych 
gatunków. Wiąże się to z położeniem omawianego obszaru w pobliżu pogranicza pomiędzy Działem Karpat 
Zachodnich i Wschodnich.” Dokumentacja do utworzenia Czarnorzecko – Strzyżowskiego Parku 
Krajobrazowego, Przemyśl 1990, L. Witkowska – Wawer, H. Bęben  Szata roślinna, s. 224. 
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atmosfery na terenie miasta jest znikomy. Stan czystości powietrza jest zadowalający. Na 

stan czystości powietrza atmosferycznego poza własnymi, niewielkimi źródłami 

zanieczyszczeń, składają się zanieczyszczenia transgraniczne docierające na ten obszar 

z dużych odległości. 

Miasto Strzyżów jest położone w całości w zlewni rzeki Wisłok, która jest 

dopływem rzeki San. Najważniejszym dopływem Wisłoka na terenie gminy jest rzeka 

Stobnica. Ponadto dopływami Wisłoka na terenie gminy są potoki: Różanka i Kopytko.  

Najważniejsza rzeka powiatu tj. Wisłok prowadzi obecnie wody ponadnormatywnie 

zanieczyszczone, natomiast w grupie zanieczyszczeń organicznych osiąga poziom III 

klasy czystości. Woda, jeden z najważniejszych czynników umożliwiających życie na 

ziemi. Można wręcz pokusić się o stwierdzenie - woda = życie. I choć tak cenna, 

codziennie coraz bardziej zanieczyszczana. 

Pozostałe cieki wodne, w których przeprowadzono badania, osiągają 

ponadnormatywne wskaźniki zanieczyszczeń lub też mieszczą się w III klasie czystości. 

Zanieczyszczenia występujące w rzekach, strumieniach i potokach powiatu mają charakter 

sanitarno – biologiczny, bakteriologiczny, są też związane z przenikaniem do cieków 

wodnych związków chemicznych stosowanych w produkcji rolniczej. 

Warto w tym miejscu zauważyć, że w ostatnich dziesięcioleciach stan wód Wisłoka 

a także pozostałych cieków wodnych ulega poprawie
7
, co ma związek z działalnością 

samorządów gminnych inwestujących w budowę oczyszczalni ścieków oraz w rozbudowę 

sieci kanalizacyjnej. Uruchomione w ostatnim dziesięcioleciu gminne mechaniczno-

biologiczne oczyszczalnie ścieków oraz budowa i stała rozbudowa sieci kanalizacyjnej 

w Strzyżowie, w istotny sposób wpływają na poprawę jakość wód. W efekcie obserwuje 

                                                           
7
 R. Soja w cytowanym opracowaniu wydanym w 1980 pisał, iż „ stan czystości wód Wisłoka przedstawia się 

aktualnie bardzo niekorzystnie (...)” – por. R. Soja op. cit. s. 23. 



LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI 2008-2015   

OBEJMUJĄCY TEREN MIASTA STRZYŻOWA JAKO SZANSA NA POPRAWĘ ŻYCIA WSTRZYŻOWIE  

 

Strona 35 z 174 

się stale postępujące korzystne zmiany w stanie czystości wód, zwłaszcza pod względem 

fizyko-chemicznym. 

Zagospodarowanie odpadów odbywa się na terenie miasta i gminy głównie poprzez 

zbiórkę i składowanie odpadów na wysypisku. Prowadzona jest również selektywna 

zbiórka odpadów. 

 

2.8 Czynniki niekorzystnie oddziaływujące na środowisko 

 

Emisja zanieczyszczeń - powodowana przy drogach przez środki transportu (źródło 

tlenków węgla, azotu, związków ołowiu) ma charakter pasmowy i jest najbardziej 

odczuwalna przy zwartej zabudowie wzdłuż ulicy Słowackiego. Gwałtowny wzrost liczby 

samochodów powoduje emitowanie nadmiernej ilości szkodliwych związków do 

atmosfery i ich niekorzystne oddziaływanie na środowisko. 

Hałas – drogowy ze względu na brak obwodnicy, jest najbardziej odczuwalny przy ulicy 

Słowackiego, gdzie odbywa się ruch tranzytowy, który powoduje zatłoczenie i znaczny 

wzrost hałasu komunikacyjnego. 

Dodatkowo ruch samochodów powoduje wibracje i hałasy infradźwiękowe, których 

skutkiem jest naruszenie ścian budynków, drgania szyb, itp. 

Przewóz ładunków niebezpiecznych – brak obwodnicy powoduje, że ulicą Słowackiego 

odbywa się transport niebezpiecznych substancji, co stanowi duże zagrożenie dla ludności 

mieszkającej na tym terenie. 
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ROZDZIAŁ III 

 

Cele szczegółowe rewitalizacji – wybór priorytetów 

3.1 Cele szczegółowe rewitalizacji 

 

Program rewitalizacji miasta Strzyżowa zakłada osiągnięcie następujących celów 

strategicznych: 

 

A. Cele nadrzędne: 

1. Rewitalizacja miasta Strzyżowa. 

2. Przebudowa infrastruktury publicznej związanej z rozwojem funkcji 

turystycznych, rekreacyjnych i kulturalnych. 

3. Europejska promocja miasta Strzyżowa.  

4. Wzrost konkurencyjności miasta Strzyżowa w regionie Podkarpacia , Polsce 

i Europie.  

5. Zapobieganie przestępczości poprzez działania zmierzające do poprawy porządku 

publicznego i zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców Strzyżowa.  

 

B. Cele szczegółowe: 

1. Stworzenie przestrzennych warunków do jakościowego rozwoju miasta Strzyżowa. 
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2. Likwidacja lub zmiana form obiektów dysharmonizujących, w celu dostosowania 

ich architektury do zabytkowego charakteru miasta. 

3. Poprawa warunków mieszkalnictwa i środowiska życia mieszkańców. 

4. Poprawa stanu środowiska przyrodniczego. 

5. Zapewnienie warunków bezpieczeństwa mieszkańców miasta Strzyżowa.  

6. Rozwój monitoringu  na terenie miasta. 

 

C. Projekty wiodące: 

1. Odnowienie i ożywienie Rynku wraz z renowacją przyległych kamienic i ulic.  

2. Modernizacja dróg miejskich, placów zabaw, parkingów, Przebudowa 

infrastruktury technicznej grzewczej, wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej 

i gazowej w zakresie ochrony środowiska.  

3. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego. 

4. Stworzenie stref bezpieczeństwa w Strzyżowie. 

5. Rewitalizacja zdegradowanych terenów brzegu rzeki Wisłok. 

6. Strefy rekreacyjno-sportowe. 

7. Kultura. 
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ROZDZIAŁ IV 

Wytyczne konserwatorskie  

4.1 Granice stref ochrony konserwatorskiej 

 

Przedmiotem ochrony konserwatorskiej na terenie miasta Strzyżów w obecnych 

granicach administracyjnych są wszystkie najistotniejsze dla zespołu miejskiego 

„przedmioty” ochrony konserwatorskiej wymienione w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r 

„o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”. 

Zgodnie z art. 6 w/w ustawy ochronie i opiece podlegają, bez względu na stan 

zachowania: 

 1) zabytki nieruchome będące, w szczególności: 

a) krajobrazami kulturowymi, 

b) układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi, 

c) dziełami architektury i budownictwa, 

d) dziełami budownictwa obronnego, 

e) obiektami techniki, a zwłaszcza kopalniami, hutami, elektrowniami i innymi 

zakładami przemysłowymi, 

f) cmentarzami, 

g) parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni, 

h) miejscami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych 

osobistości lub instytucji; 

 2) zabytki ruchome będące, w szczególności: 

a) dziełami sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej, 
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b) kolekcjami stanowiącymi zbiory przedmiotów zgromadzonych i uporządkowanych 

według koncepcji osób, które tworzyły te kolekcje, 

c) numizmatami oraz pamiątkami historycznymi, a zwłaszcza militariami, 

sztandarami, pieczęciami, odznakami, medalami i orderami, 

d) wytworami techniki, a zwłaszcza urządzeniami, środkami transportu oraz 

maszynami i narzędziami świadczącymi o kulturze materialnej, 

charakterystycznymi dla dawnych i nowych form gospodarki, dokumentującymi 

poziom nauki i rozwoju cywilizacyjnego, 

e) materiałami bibliotecznymi, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 

1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. 

Nr 129, poz. 1440 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984), 

f) instrumentami muzycznymi, 

g) wytworami sztuki ludowej i rękodzieła oraz innymi obiektami etnograficznymi, 

h) przedmiotami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność 

wybitnych osobistości lub instytucji; 

 3) zabytki archeologiczne będące, w szczególności: 

a) pozostałościami terenowymi pradziejowego i historycznego osadnictwa, 

b) cmentarzyskami, 

c) kurhanami, 

d) reliktami działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej. 

2. Ochronie mogą podlegać nazwy geograficzne, historyczne lub tradycyjne nazwy 

obiektu budowlanego, placu, ulicy lub jednostki osadniczej. 

W granicach Strzyżowa występują niemal wszystkie wymienione przedmioty ochrony 

konserwatorskiej, a sformułowane niżej wytyczne i postulaty konserwatorskie powinny 

przyczynić się do ich skutecznej ochrony i rewitalizacji. Zakłada się, że przedmiotem 

ochrony konserwatorskiej będą wszystkie elementy składające się na pojęcie zabytkowego 

zespołu urbanistycznego, a w szczególności: 



LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI 2008-2015   

OBEJMUJĄCY TEREN MIASTA STRZYŻOWA JAKO SZANSA NA POPRAWĘ ŻYCIA WSTRZYŻOWIE  

 

Strona 40 z 174 

 układ urbanistyczny, czyli rozplanowanie – i to zarówno pozostałości jego 

dawnego układu planu, jak i elementy dokumentujące jego późniejsze 

przekształcenia, przy czym odnosi się to zarówno do skali miasta, jak tez do skali 

ulicy, bloku, zabudowy, pierzei i działki; 

 wnętrza architektoniczno – krajobrazowe, czyli świadomie skomponowane 

lub przypadkowo uformowane zespoły zabudowy, często powiązane z elementami 

krajobrazu naturalnego lub z zielenią: place, ulice lub ich fragmenty, wnętrza blokowe 

itp., traktowane jako całość; 

 zabudowa , tzn. zespoły i zgrupowania budynków w pierzejach i blokach 

zabudowy, a także zabudowa luźna lub rozproszona na terenach słabiej 

zurbanizowanych. W zakresie tym przedmiotem ochrony mogą być również zasady 

porządkujące zabudowę tj., gabaryty, gęstości, linie regulacyjne, powiązania 

z krajobrazem naturalnym i kulturowym: budynki tj. poszczególne  obiekty 

architektoniczne lub budowlane, ich forma wystrój wewnętrzny i zewnętrzny, 

sylweta, wysokość rozczłonkowanie bryły itp. ; 

 charakterystyczne formy zagospodarowania terenu, jak np. zieleń użytkowa 

i dekoracyjna, ogrodzenia, groble i rowy, stawy, ślady fortyfikacji itp.; 

 stanowiska archeologiczne i warstwy kulturowe – zarówno znane i określone, jak 

i nieznane, odkrywane przypadkowo lub w trakcie planowo prowadzonych badań; 

 krajobraz kulturowy, tzn. sposób zagospodarowania względnie 

użytkowania terenu, ogólny charakter zabudowy i form terenowych, panoramy 

i układy dominant itd.; 

 elementy krajobrazu naturalnego tzn. rzeźba terenu , wody i ślady ich działalności, 

naturalna zieleń itp. ; 

 elementy tradycji miejscowej: przebiegi granic historyczne nazwy, materialne 

ślady dawnych obiektów i przekazów ustnych itp.; 



LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI 2008-2015   

OBEJMUJĄCY TEREN MIASTA STRZYŻOWA JAKO SZANSA NA POPRAWĘ ŻYCIA WSTRZYŻOWIE  

 

Strona 41 z 174 

Wszystkie obiekty zabytkowe wymagają prac konserwatorskich. W ostatnich latach 

na terenie miasta można zaobserwować zintensyfikowane działania w zakresie ochrony 

zabytków, spośród których wiele obiektów sakralnych poddano renowacji, natomiast inne 

znajdują często nowych gospodarzy i także przygotowywane są do odnowy. 

Niezależnie od form ochrony, które zostały określone w poszczególnych strefach 

ochrony konserwatorskiej. Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z 2003) ochrona konserwatorską objęte są wszystkie obiekty 

i zespoły ujęte w spisie zabytków dla Miasta Strzyżowa.  

 

4.2 Obszar miasta objęty programem  

 

Programem rewitalizacji objęto obszar całego miasta. Przyjęty został podział 

rewitalizowanego obszaru na pięć stref:  

A  strefa pełnej ochrony historycznej struktury przestrzennej, 

B  strefa ochrony zachowanych elementów zabytkowych, 

E  strefa ochrony ekspozycji zabytkowego zespołu miejskiego, 

K  strefa ochrony krajobrazu, 

W  strefa obserwacji archeologicznych.  

 

 

Strefa „A”- pełnej ochrony historycznej struktury przestrzennej.  
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Strefa „A-1” ustalona została dla części obecnego Śródmieścia, w miejscu gdzie 

lokowany był XIV wieczny Strzyżów, oraz dla obszaru o który został poszerzony 

w 1480 r. tzn. dla małego rynku. 

Strefa ta swym zasięgiem obejmuje prawie w całości (z wyłączeniem obszaru w rejonie 

Urzędu Miejskiego oraz Szpitala Powiatowego ze względu na brak elementów 

historycznych), z zachowanym dużym stopniu średniowiecznym układem planistycznym. 

Obszar ten został ukształtowany w długotrwałym procesie historycznym. Zachowana 

została historyczna kompozycja przestrzenna, w której dużą rolę odgrywa rozplanowanie, 

zabytkowa zabudowa wraz z dobrze zachowanymi pozostałościami dawnego 

ukształtowania terenu i zieleni.  

Na obszarze tym znajduje się ponad 70 obiektów zabytkowych co stanowi około 50 % 

obiektów wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych w granicach miasta. Na tym 

obszarze dużą rolę odgrywają dominanty wysokościowe i kompozycyjne. Zalicza się tu 

przede wszystkim: 

- zespół kościoła farnego z wolno stojącą wieżą, plebanią, domem parafialnym 

i wikarówką,  

- synagoga staromiejska, 

- rynek staromiejski wraz z wychodzącymi z niego ulicami Słowackiego i Sobieskiego 

początkowych ich fragmentach, związanych nierozerwalnie z zabudową pierzei 

przyrynkowych, 

- kościół i klasztor ss. Serafitek. 

Część ta jest szczególnie bogato ukształtowana oraz cechuje się silnymi związkami 

architektury i krajobrazu. Wartości te zostały zakłócone przez nieprzemyślaną działalność 

inwestycyjną i nietrafne lokalizacje. W zabytkowej części Strzyżowa znajdują się liczne 
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interesujące wnętrza architektoniczno-krajobrazowe, które tworzą ciągi kompozycyjne. 

Charakteryzują się one oryginalnością form przestrzennych i niepowtarzalnością. 

Strefa „A-2” – obejmuje teren pałacowo - parkowy Wołkowickich-Konopków 

w zachodniej części Miasta Strzyżowa. Najważniejszą budowlą znajdującą się na terenie 

parku jest neogotycki pałac stanowiący zwornik całej kompozycji ogrodowej. 

W granicach tej strefy znajduje się również piwnica zbudowana w nasypie ziemnym 

naprzeciw północnej elewacji pałacu, oraz dwa budynki pomocnicze usytuowane na 

granicy obecnego parku od strony wschodniej.  

Strefa „A–3” -  w strefie tej znajduje się obszar dworsko-parkowy w zakolu Wisłoka 

i Stobnicy, w południowo wschodniej części miasta. Na obszarze tym znajduje się 

XVIII w. dwór stanowiący jedyny przykład w Strzyżowie i okolicy tego typu obiektu 

reprezentacyjnego z oryginalnymi elementami konstrukcji wystroju wnętrza.  

Na obszarze tej strefy należy przede wszystkim powstrzymać proces destrukcji poprzez 

zakaz wprowadzania nowych obiektów.  

W zakresie ochrony konserwatorskiej powinno się dążyć do: 

1. zachowania wszystkich istniejących elementów historycznego rozplanowania, 

2. przywrócenie fragmentów zniszczonego układu, 

3. rewaloryzacji istniejących obiektów o wartościach kulturowych poprzez 

restaurację i modernizację techniczną z dostosowaniem współczesnej funkcji do 

wartości zabytkowych. W związku z tym powinno się dążyć do umieszczenia 

w obiektach gospodarczych jak najmniej uciążliwej dla otoczenia i samych 

budynków funkcji. 
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Wszelkie działania w tej strefie powinny być uzgadniane z Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków. 

W strefie ”A” obowiązuje pełny priorytet wymagań konserwatorskich oraz prowadzenie 

działalności realizacyjnej w oparciu o MPZP. 

Każdy projekt architektoniczny dotyczący obiektu istniejącego, lub mającego powstać 

w strefie „A” wymaga uprzedniego uzyskania wytycznych konserwatorskich, a następnie 

uzgodnienia (zatwierdzenia pod względem konserwatorskim) przez Wojewódzkiego 

Konserwatora zabytków. 

Strefa „B” – ochrony zachowanych elementów zabytkowych. 

Strefa ta została wyznaczona na trzech obszarach przylegających do zespołu 

staromiejskiego. 

Strefa „B-1” - obejmuje obszar w rejonie ulicy 3-go Maja i cmentarza przy kościołku św. 

Michała. Na tym obszarze po obydwu stronach historycznej średniowiecznej drogi, 

znajdują się zabytki budownictwa z przełomu XIX i XX w. oraz z okresu 

międzywojennego. 

Najważniejsze z nich to budynek dawnego Sądu Powiatowego z 1903 r. oraz willa przy 

ulicy 3-go Maja. 

Strefa „B-2” – zajmuje obszar na wschód od strefy „A” i obejmuje tereny głównie zieleni 

urządzonej, które były zapleczem dawnego „Sokoła”, oraz ulicę Józefa Patryna i ulicę 

Wincentego Witosa na odcinku od skrzyżowania z ulicą J. Patryna do skrzyżowania 

z ulicą Mostową. Południową granicę tej strefy stanowi linia kolejowa, a północną  druga 

linia zabudowy przy ulicy Słowackiego na odcinku od granicy ze strefą „A” na wysokości 

obecnego Banku Spółdzielczego do wschodniej granicy działki, na której znajdował się 

dawniej Zakład Mleczarski.  
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Strefa „B-3” – obejmuje obszar szczątkowo zachowanego założenia dworskiego 

zprzełomu XVII i XIX w., zupełnie przebudowanego na początku wieku XX i w okresie 

powojennym, przy ul. Zadworze 4. 

Strefa „E” – ochrony ekspozycji zabytkowego zespołu miejskiego, obejmuje obszar 

przyległy do strefy „A” od zachodu i od południa, tj. zespołu zabudowy usytuowanego na 

obszarze zabudowanym i zainwestowanym już w średniowieczu. Strefa ta ma na celu 

ochronę panoramicznych wglądów na zespół staromiejski od południa i zachodu (wglądy 

bliskie) przed zdominowaniem ich przez zabudowę współczesną.  

Strefa „E-3” – obejmuje obszar otaczający założenie dworsko parkowe od południa 

wokół założenia pałacowo-parkowego Wołkowickich – Konopków, w którego 

usytuowaniu wykorzystany został naturalny element krajobraz.  

Strefa „K” – ochrony krajobrazu. 

Strefa ta obejmuje w zasadzie obszar całego miasta Strzyżowa w granicach 

administracyjnych, ponieważ jest on głównie ze względu na ukształtowanie terenu 

integralnie związany pod względem krajobrazowym z zabytkowym zespołem Strzyżowa. 

Szczególnie ważnym dla przyszłego oblicza miasta i kształtowania jego kompozycji jest 

zachowanie pozostałości krajobrazu naturalnego.  
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Spis Adresowy Zabytków Architektury I Budownictwa 

Lp. Adres Obiekt Materiał Datowanie Rejestr 

1 Rynek Kamienica mur. I poł XIXw brak 

2 Rynek Kamienica mur. I poł XIXw brak 

3 Rynek Zajazd mur. pocz. XVII w brak 

4 Rynek Kamienica mur. 1901-1902 brak 

5 Rynek Kamienica mur. Po 1910 brak 

6 Rynek Kamienica mur. 4ćw.XVIII w. brak 

7 Rynek Kamienica mur. ok. 1900 brak 

8 Rynek Kamienica mur. ok. 1900 brak 

9 Rynek Kamienica mur. lata 20-te XX w. brak 
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10 Rynek Kamienica mur. 
lata 30-te 

XX w 
brak 

11 Rynek Dom Wójtowski mur. 1600 brak 

12 Rynek Kamienica mur. I poł. XIX w. brak 

13 Rynek Kamienica mur. I poł. XIX w. brak 

14 Rynek Kamienica mur. 
Lata 20-te 

XX w 
brak 

15 Rynek Kamienica mur. I poł. XIX w. brak 

16 Rynek Kamienica mur. I poł. XIX w. brak 

17 Rynek Kamienica mur. I poł. XIX w. brak 

18 Rynek Kamienica mur. 1900 brak 

19 1-go Maja 
Zespół browaru – 

suszarnia słodu 
mur. 1902 brak 

20 3-go Maja 14 a Budynek Sądu mur. 1903-1904 brak 
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21 3-go Maja 16 Dom drewn./mur. poł .XIX w. brak 

22 3-go Maja 4 Dom drewn. ok. 1920 brak 

23 3-go Maja 7 Dom mur. ok. 1920 brak 

24 700-lecia 14 Kamienica czynszowa mur. 
lata 20-te 

XX w. 
brak 

25 Andersa 4 Szkoła mur. ok.1930 brak 

26 Dąbrowskiego 3 Dom mur. II poł. XIX w brak 

27 Dąbrowskiego 7 Kamienica mur pocz. XX w. brak 

28 Dział 2 Dom drewn. 1920 brak 

29 Graniczna 4 Gorzelnia mur 1905 brak 

30 Kilińskiego 1 Kamienica mur 1850 brak 

31 Kilińskiego 3 Dom mur 1920 brak 

32 Kilińskiego 4 d. Remiza Strażacka mur. pocz. XX w. brak 
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33 Koczeli 1 Budynek mur. ok. 1920 brak 

34 Koczeli 3 Dom mur. ok. 1920 brak 

35 Konopnickiej 12 Kapliczka mur. 4 ćw xix w. brak 

36 Konopnickiej 2 Dom mur. 1891 brak 

37 Konopnickiej 4 Dom mur. 1929 brak 

38 Kościuszki 44 Kapliczka mur. 1921 brak 

39 Łukasiewicza 10 Kamienica mur. pocz. XX w. brak 

40 Łukasiewicza 18 Dom mur. 1936 brak 

41 Łukasiewicza 18 Kapliczka mur. ok.1900 brak 

41 Łukasiewicza 2 Budynek mur. I poł. XIX w. brak 

42 Łukasiewicza 3 Budynek mieszkalny mur. 1909 brak 

43 Łukasiewicza 31 Dom drewn. 1926-1929 brak 

44 Łukasiewicza 36 Dom mur. 1936 brak 
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45 Łukasiewicza 4 Budynek mur. I poł.XIX w. brak 

46 Łukasiewicza 5 Dom mur. pocz. XX w. brak 

47 Łukasiewicza 8 Budynek mur. XIX/XX brak 

48 Modrzewiowa 1 Pałac mur. XVIII w. brak 

49 Parkowa 1 Dom mur. ok. 1920 brak 

50 Patryna 10 Dom mur. ok. 1915 brak 

51 Patryna 12 Dom mur. ok. 1920 brak 

52 Patryna 8 Dom drewn ok. 1900 brak 

53 Piękna 2 Dom drewn 1929 brak 

54 Przecławczyka 2 Dom mur. ok. 1900 brak 

55 Przecławczyka 4 Kamienica mur. 1914 brak 

56 Przecławczyka 6 Bóżnica mur. 2 poł. XVIII w. A-289 

57 Przekopna 2 Dom drewn ok.1910 brak 
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58 Przekopna 4 Dom drewn ok.1910 brak 

59 Przekopna 6 Dom drewn ok.1900 brak 

60 Reja 14 Dom mur. 1933 brak 

61 Sanocka 1(d.Rynek 13) Kamienica mur. pocz. XX w. brak 

62 Sanocka 14 
Zespół Rzeźni 

Miejskiej – rzeźnia 
mur. ok. 1918 brak 

63 Sanocka 16 
Zespół Rzeźni 

Miejskiej – lodownia 
mur. 1918 brak 

64 Sanocka 3 Kamienica mur. 1930 brak 

65 Sanocka 6 Kamienica mur. I poł. XIX w. brak 

66 Słowackiego Kapliczka mur. 1863 brak 

67 Słowackiego 1 Kamienica mur. I poł. XIX w. brak 

68 Słowackiego 101 Dom drewn lata 20- te, 30- te XX w. brak 

69 Słowackiego 103 Dom mur. 1920 brak 
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70 Słowackiego 11 Kamienica mur. I poł. XIX w.. brak 

71 Słowackiego 12 Dom mur. ok.1910 brak 

72 Słowackiego 13 Kamienica mur. I poł. XIX w. brak 

73 Słowackiego 14 Kamienica mur. 1900 brak 

74 Słowackiego 2 Kamienica mur. I poł. XIX w. brak 

75 Słowackiego 21 Kamienica mur. pocz. XX w. brak 

76 

Słowackiego 24 Zespół Klasztorny SS. 

Serafitek figura św. 

Katarzyny z kościoła 

św. Katarzyny 

mur. XVIII w. brak 

77 
Słowackiego 24 Zespół Klasztorny SS. 

Serafitek kaplica 
mur. ok.1900 brak 

78 
Słowackiego 24 Zespół Klasztorny SS. 

Serafitek klasztor 
mur. ok.1900 brak 

79 
Słowackiego 24 Zespół Klasztorny SS. 

Serafitek ogrodzenie 
mur. ok.1900 brak 
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80 Słowackiego 27 Budynek gospodarczy mur. lata 20-te XX w. brak 

81 Słowackiego 28 Dom drewn 1920 brak 

82 Słowackiego 3 Kamienica mur. I poł. XIX w. brak 

83 Słowackiego 31 Dom drewn ok. 1850 brak 

84 Słowackiego 32 Kamienica mur. ok. 1930 brak 

85 Słowackiego 33 Dom drewn lata 30-te XX w. brak 

86 Słowackiego 39-41 Dom drewn poł. XIX w. brak 

87 Słowackiego 4 Kamienica mur. ok. 1930 brak 

88 Słowackiego 43 Budynek mur. lata 20- te, 30- te XX w. brak 

89 Słowackiego 44 Dom drewn ok.1910 brak 

90 Słowackiego 5 Kamienica mur. lata 20- te, 30- te XX w. brak 

91 Słowackiego 52 Dom drewn lata 20-te XX w. brak 

92 Słowackiego 57 Dom mur. ok. 1930 brak 
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93 Słowackiego58 Dom drewn ok. 1930 brak 

94 Słowackiego 60 Dom mur. 1935-1938 brak 

95 Słowackiego 7 Kamienica mur. 1913-1914 brak 

96 Słowackiego 87 Kapliczka mur. 1984 brak 

97 
Sobieskiego, Andersa 

(róg) 
Budynek Policji mur. ok. 1850 brak 

98 Sobieskiego Kapliczka mur. 1938 brak 

99 
Sobieskiego Zespół pałacowy – 

pałac 
mur. k. XIX w. A - 1126 

100 
Sobieskiego 16 Zespół pałacowy – 

rządówka 
drewn ok. 1930 brak 

101 Sobieskiego 23 Dom drewn ok. 1930 brak 

102 Sobieskiego 26 Dom drewn 1944-1945 brak 

103 
Sobieskiego 45 Zespół pałacowy – 

dom oficjalisty 
mur. ok. 1930 brak 
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104 
Sobieskiego 47 Zespół pałacowy –  

czworak 
mur. ok. 1930 brak 

105 
Sobieskiego 48 Zespół pałacowy – 

karczma dworska 
mur. XVIII/XIX w. brak 

106 Sobieskiego 52 Dom mur. 1926 brak 

107 
Sobieskiego 64 Zespół pałacowy – 

dom ogrodnika 
drewn ok. 1930 

brak 

108 Tunelowa 1 Dom drewn 1920 brak 

109 Tunelowa 19 Dom drewn lata 30-te XX w. brak 

110 Tunelowa 5 Dom drewn 1923 brak 

111 Weissa Dom drewn ok. 1930 brak 

112 
Witosa Dworzec kolejowy 

dom zawiadowcy 
mur. ok. 1910 brak 

113 
Witosa Dworzec kolejowy – 

dworzec 
mur. ok. 1910 

brak 
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114 
Witosa Dworzec kolejowy–

magazyn stacyjny 
drewn.-mur. ok. 1930 

brak 

115 

Witosa d. szatnia i kręgielnia 

Towarzystwa 

Gimnastycznego 

„Sokół” 

mur. 1908-1910 brak 

116 Witosa Budynek drewn. lata 20- te XX w. brak 

117 Witosa Dom mur. ok. 1910 brak 

118 Witosa Dom mur. ok.1920 brak 

119 Witosa Kapliczka mur. 1927 brak 

120 Witosa Budynek mur. lata 20-te,30-te XX w. brak 

121 Zadworze 4 Dwór mur. XVIII/XIX brak 

122 Zadworze 4 Oficyna mur. poł. XIX w. brak 

123 Zadworze 4 Piwnica kam. XVI w. brak 

124 Zawale 12 Dom drewn. ok. 1905 brak 
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125 Zawale 14 Dom mur. ok. 1900 brak 

126 

 Kaplica cmentarna 

p.w.św. Michała 

Archanioła 

mur. I poł XIX w. 

brak 

127 
 Kaplica p.w. MB 

Bolesnej 
mur. ok. 1936 brak 

128  Kapliczka mur. 1772 brak 

129 
 Kapliczka p. w. św. 

Józefa 
mur. I poł XIX w. brak 

130  Układ urbanistyczny  XV-XIX w brak 

131 
 Zespół kościelny-dom 

parafialny 
mur. ok.1930 

brak 

132 
 Zespół kościelny –

dzwonnica 
mur. XV w. 

brak 

133 
 Zespół kościelny –

kościół par. p.w. MB 

Niepokalanie Poczętej 

mur. 1401 brak 
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i Bożego Ciała 

134 
 Zespół kościelny – 

ogrodzenie 
mur. XVII w. brak 

135 
 Zespół kościelny – 

plebania 
mur. 1884 brak 

136 
 Zespół kościelny – 

wikarówka 
mur. pocz. XX w. brak 

137 

 Zespół pałacowy 

brama ogrodzeniowa 

– pozostałości 

mur. ok. 1930 

brak 

138 
 Zespół pałacowy – 

obora 
mur. 4 ćw. XIX w. 

brak 

139 
 Zespół pałacowy park 

krajobrazowy 
mur. I poł XIX w. brak 

140 
 Zespół pałacowy – 

piwnica 
mur. pocz. XX brak 

141  Zespół pałacowy mur. 4 ćw. XIX w. brak 
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spichlerz 

Tabela nr 3 oprac. własne
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4.3 Problemy w zakresie infrastruktury techniczno – 

przestrzennej 

 

Problemy w tym zakresie odnoszą się do całego rewitalizowanego obszaru zaliczamy tu: 

 zły stan nawierzchni dróg i chodników,  

 niewystarczająca liczba miejsc parkingowych,  

 przebieg głównej drogi przez centrum miast, powodujący:  

- nadmierny ruch samochodowy w mieście,  

- nadmierny hałas komunikacyjny,  

- zagrożenie przewozami towarów niebezpiecznych,  

 zła jakość powietrza przy ciągach komunikacyjnych, 

 degradacja budynków wynikająca z nadmiernego ruchu samochodowego,  

 zbyt mało urządzonych placów zabaw dla dzieci, 

 mała liczba ścieżek rowerowych, 

 zbyt mało urządzonych terenów zielonych, 

 brak miejsc (pomieszczeń ) do spotkań dla dzieci i młodzieży, 

 większość budynków oświatowych ma niewystarczającą izolację termoizolacyjną ,  

 zły stan oświetlenia ulic, 

 zły stan nawierzchni chodników w przeważającej części miasta.  
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4.4 Strefa społeczna 

 

Celem przeprowadzonej analizy jest określenie sytuacji demograficznej w Mieście 

oraz najważniejszych potrzeb mieszkańców. 

 

Struktura demograficzna i społeczna trendy zmian.  

 

Dane demograficzne o populacji mieszkańców Miasta ujawniają wiele ciekawych 

informacji o źródłach obecnych trudności i zarazem pomagają zdiagnozować zagrożenia.  

Rozwój liczby ludności w Strzyżowie, podobnie jak w całej Polsce, jest związany z II 

wojną światową, a ściślej z procesami demograficznymi zachodzącymi po II wojnie 

światowej. Dla tego okresu decydujący jest proces „przejścia demograficznego”, który 

decyduje o wahaniach przyrostu naturalnego. Polega on na cyklicznie powtarzającym się 

wzroście lub spadku tempa niektórych procesów, w tym przypadku – przyrostu 

naturalnego. 
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Wykres nr 1 oprac. własne  

Liczba ludności w poszczególnych latach  

Lata Liczba ludności 

1996 8486 

1997 8577 

1998 8669 

1999 8703 

2000 8720 

2001 8717 

2002 8718 

2003 8714 

2004 8739 

2005 8730 

2006 8752 
 

     Tabela nr 3 źródło GUS  
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Stan ludności w 2006 r.  

 

Tabela nr 4 źródło GUS 

 

Ludność w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej), produkcyjnym 

i poprodukcyjnym wg płci 

ogółem 

ogółem osoba 8.653 

mężczyźni osoba 4.158 

kobiety osoba 4.495 

w wieku przedprodukcyjnym 

ogółem osoba 1.667 

mężczyźni osoba 884 

kobiety osoba 783 

w wieku produkcyjnym 

ogółem osoba 5.761 

mężczyźni osoba 2.891 

kobiety osoba 2.870 

w wieku poprodukcyjnym 

ogółem osoba 1.225 

mężczyźni osoba 383 

kobiety osoba 842 

Tabela nr 5 źródło GUS  

ogółem osoba 8.752 

mężczyźni osoba 4.203 

kobiety osoba 4.549 
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4.5 Określenie grup społecznych wymagających wsparcia 

w ramach programu rewitalizacji 

 

Określenie „wykluczenie społeczne” w polskiej pomocy społecznej jest terminem 

stosunkowo nowym. WYKLUCZENIE SPOŁECZNE
8
 - DEFINICJA 

Zjawisko wykluczenia społecznego jest trudno definiowalne. Mamy bowiem do czynienia 

z kilkoma nakładającymi się wymiarami marginalizacji. Wykluczenie społeczne, które – 

najprościej ujmując - polega na niepodejmowaniu zwyczajowej i społecznie akceptowanej 

drogi życiowej lub wypadaniu z niej, dotyczy osób, rodzin lub grup ludności, które:  

 żyją w niekorzystnych warunkach ekonomicznych (ubóstwo materialne),  

 zostają dotknięte niekorzystnymi procesami społecznymi, wynikającymi 

z masowych i dynamicznych zmian rozwojowych, np. dezindustrializacji, 

kryzysów, gwałtownego upadku branż czy regionów,  

 nie zostały wyposażone w kapitał życiowy umożliwiający im: normalną pozycję 

społeczną, odpowiedni poziom kwalifikacji, wejście na rynek pracy lub założenie 

rodziny, co dodatkowo utrudnia dostosowywanie się do zmieniających się 

warunków społecznych i ekonomicznych,  

 nie posiadają dostępu do odpowiednich instytucji pozwalających na wyposażenie 

w kapitał życiowy, jego rozwój i pomnażanie, co ma miejsce w wyniku 

niedorozwoju tych instytucji spowodowanego brakiem priorytetów, brakiem 

środków publicznych, niską efektywnością funkcjonowania, 

 doświadczają przejawów dyskryminacji, zarówno wskutek niedorozwoju 

właściwego ustawodawstwa, jak i kulturowych uprzedzeń oraz stereotypów,  

                                                           
8
 Materiał został przygotowany w oparciu o Narodową Strategię Integracji Społecznej dla Polski 
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 posiadają cechy utrudniające im korzystanie z powszechnych zasobów 

społecznych ze względu na zaistnienie: niesprawności, uzależnienia, długotrwałej 

choroby albo innych cech indywidualnych,  

 są przedmiotem niszczącego działania innych osób, np.: przemocy, szantażu, 

indoktrynacji, 

 niski poziom wykształcenia.  

 

Osoby i rodziny dotknięte wykluczeniem społecznym mają ciągłe problemy 

z zaspokajaniem podstawowych potrzeb życiowych. Nie znajdują swojego miejsca na 

rynku pracy, nie potrafią się odnaleźć w obecnej rzeczywistości. Czują się zagubione, nie 

potrafią korzystać z przysługujących im uprawnień. W konsekwencji zaczynają 

funkcjonować w wąskim świecie  

Definicja wykluczenia społecznego przyjęta w dokumencie powołującym Zespół 

Zadaniowy ds. Reintegracji Społecznej, który opracował Narodową Strategię Integracji 

Społecznej dla Polski: 

 

 

 

 

 

 

 

Wykluczenie społeczne to brak lub ograniczenie możliwości 

uczestnictwa, wpływania i korzystania z podstawowych 

instytucji publicznych i rynków, które powinny być dostępne 

dla wszystkich, a w szczególności dla osób ubogich. 
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WYKLUCZENIE SPOŁECZNE A UBÓSTWO 

Wykluczenie społeczne jest powiązane w sposób istotny z występowaniem ubóstwa. 

Jednak nie da się postawić znaku równości między zjawiskiem ubóstwa a wykluczeniem 

społecznym. Osoby ubogie nie muszą być wykluczone i odwrotnie – osoby wykluczone 

niekoniecznie są ubogie. Wobec ubóstwa stosowane są różne miary, ponadto ocenie ulega 

również głębokość tego zjawiska (poverty depth). I tak, np. kategoria minimum 

egzystencji jest kategorią wskazującą na bardzo silną deprywację potrzeb materialnych 

i jeżeli ktoś pozostaje długotrwale w takiej sytuacji, to zagrożony jest nie tylko 

wykluczeniem społecznym, lecz także poważnymi zakłóceniami natury egzystencjalnej 

(rozwoju biologicznego). Z kolei kategoria ubóstwa relatywnego nie musi prowadzić do 

wykluczenia społecznego. Oznacza ona pogorszenie relatywnej pozycji przez wzrost 

zróżnicowanie dochodów. W tym przypadku istotna jest analiza głębokości tego ubóstwa; 

odległości pozycji analizowanego przypadku od poziomu przeciętnego, czy typowego. 

Obszar współwystępowania obu zjawisk; ubóstwa i wykluczenia społecznego jest 

prawdopodobnie znaczny. Zakres współwystępowania obu zjawisk w Polsce nie był 

jeszcze przedmiotem badań ilościowych, dostarczających empirycznych dowodów o skali 

obszarów wspólnych. Sprawę może też komplikować szeroka interpretacja ubóstwa jako 

zjawiska deprywacji potrzeb nie tylko ekonomiczno – materialnych, lecz także 

psychologiczno – społecznych i uwarunkowanych kulturowo. W przypadku tak szerokiej 

interpretacji ubóstwa, zakres współwystępowania obu zjawisk może okazać się bardzo 

szeroki. 

Proces wykluczenia społecznego powoduje, że osoby, rodziny, grupy funkcjonują na 

marginesie życia społecznego. Dzieje się tak z różnych przyczyn: cech osobowościowych, 

długotrwałej choroby, niepełnosprawności, braku wykształcenia , kłopotów materialnych, 

dysfunkcji rodziny, starości, nałogów, czy braku pozytywnych do naśladowania wzorców. 

Osoby i rodziny dotknięte wykluczeniem społecznym mają ciągłe problemy 
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z zaspokojeniem podstawowych potrzeb życiowych. Nie znajdują swojego miejsca na 

rynku pracy, nie potrafią się odnaleźć w obecnej rzeczywistości. Czują się zagubione, nie 

potrafią korzystać z przysługujących im uprawnień.  

W konsekwencji zaczynają funkcjonować w wąskim świecie, wśród osób, które mają takie 

same jak oni trudności, tracąc więź z pozostałymi członkami społeczności lokalnych. 

Z biegiem czasu czują się zupełnie wyobcowani. Osoby te żyjąc w rodzinach 

w warunkach izolacji społecznej większość własnych cech przekazują dzieciom, które 

w dorosłym życiu borykają się z podobnymi problemami jak ich rodzice. W konsekwencji 

stają się spadkobiercami biedy i niskiej pozycji społecznej, a często również dziedziczą 

patologie dotykającą ich rodzinę – uzależnienia czy przestępczość.  

Liczba osób i rodzin objęta pomocą społeczną w latach 2005-2007  

Rok Liczba osób którym 

przyznano decyzją 

świadczenie 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób w 

rodzinach 

2005 1724 988 3579 

2006 1704 981 3407 

2007 1632 940 3170 

Tabela nr 5 źródło MGOPS Strzyżów 

Powody dla, których przyznawana była pomoc społeczna mieszkańcom Miasta 

Strzyżowa w latach 2005-2007 są następujące: 

 ubóstwo,  

 sieroctwo, 

 bezdomność, 
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 potrzeba ochrony macierzyństwa, 

 wielodzietność, 

 niepełnosprawność, 

 długotrwała lub ciężka choroba, 

  rodziny niepełne, 

 alkoholizm, 

 trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego, 

zdarzenia losowe. 

 

W latach 2005-2007 były realizowane następujące typy świadczeń społecznych: 

a) Zadania zlecone gminom: 

 zasiłki stałe, 

 zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub 

ekologiczną, 

 specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi. 

b) Zadania własne gminy: 

 zasiłki okresowe, 

 schronienie, 

 posiłki, 
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 ubranie, 

 usługi opiekuńcze, 

 zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia 

losowego, 

 zasiłki celowe, 

 praca socjalna, odpłatności za pobyt osób w domach pomocy społecznej. 

Rodzaje pomocy udzielanej przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 

2005-2007 dla mieszkańców Strzyżowa. 

 

Rodzaje zasiłków udzielonych w latach 2005-2007 

Wyszczególnienie  2005 2006 2007 

Zasiłki stałe 90 92 79 

Usługi specjalistyczne 8 6 6 

Zasiłki celowe na 

pokrycie wydatków 

związanych z klęską 

żywiołową lub 

ekologiczną 

 2  

Zasiłki okresowe 531 547 508 

Posiłki dla ubogich w 

tym posiłki dla dzieci  

964 

918 

893 

886 

859 

834 

Usługi opiekuńcze 47 42 39 

Zasiłki celowe na 

wydatki powstałe w 
2 4 3 
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wyniku zdarzenia 

losowego 

Sprawienie pogrzebu 2   

Zasiłki celowe w tym 

specjalne zasiłki celowe 

423 

166 

459 

95 

409 

108 

Praca socjalna 324 173 210 

Poradnictwo 

specjalistyczne 
78 141 105 

Odpłatność gminy za 

pobyt w domu pomocy 

społecznej 

 6 8 

Tabela nr 5 źródło  MGOPS w Strzyżowie  

 

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu jest procesem bardzo trudnym 

i długotrwałym. Wymaga nowego, kompleksowego podejścia do problemów społecznych. 

Całkowite wyeliminowanie tego zjawiska nie wydaje się możliwe, ale aby 

zmarginalizować jego rozmiar i znaczenie należy m.in.  

 rozwijać specjalistyczne poradnictwo, 

 poszerzać ofertę pomocy pozamaterialnej, 

 opracować i realizować indywidualne programy (kontrakty socjalne) z osobami 

i rodzinami dotkniętymi określonymi problemami społecznymi, 

 propagować w społeczności lokalnej idee integracji społecznej i społeczeństwa 

obywatelskiego. 
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Grupy zagrożone wykluczeniem społecznym i wykluczone 

Grupy podatne na wykluczenie społeczne: 

 dzieci i młodzież ze środowisk zaniedbanych, 

 dzieci wychowujące się poza rodziną, 

 kobiety samotnie wychowujące dzieci, 

 kobiety pozostające poza rynkiem pracy, 

 ofiary patologii życia rodzinnego, 

 osoby o niskich kwalifikacjach, 

 osoby bezrobotne, 

 żyjący w bardzo trudnych warunkach mieszkaniowych, 

 niepełnosprawni i chronicznie chorzy, 

 osoby chorujące psychicznie, 

 starsze osoby samotne, 

 opuszczający zakłady karne, 

 imigranci. 

 

Grupy poważnie zagrożone wykluczeniem społecznym w Polsce: 

 dzieci i młodzież wypadająca z systemu szkolnego, 

 osoby długookresowo bezrobotne, 

 opuszczający wiezienia, 

 niektóre kategorie ludności wiejskiej: pracownicy byłych Państwowych 

Gospodarstw Rolnych, chłopi nieprodukujący na rynek, 

 osoby zagrożone eksmisją z zamieszkiwanych lokali, 

 imigranci zarobkowi wchodzący do szarej strefy zatrudnienia, 

 osoby uzależnione od alkoholu i narkotyków,  
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 bezdomni, 

 imigranci utrzymujący się z pracy nielegalnej, 

 osoby należące do romskiej mniejszości etnicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu jest procesem bardzo trudnym 

i długotrwałym. Wymaga nowego, kompleksowego podejścia do problemów społecznych.  

 

Ogólna sytuacja w sferze społecznej.  

 

Polityka społeczna Unii Europejskiej opiera swoje założenia na działaniach 

związanych z polepszeniem warunków życia, pracy i kształcenia, zapewnieniem 

powszechności prawa do zatrudnienia i wykształcenia, a wreszcie stworzeniem systemu 

zabezpieczenia społecznego. Z uwagi na przystąpienie naszego kraju do tej struktury 

społeczno-gospodarczej jest rzeczą oczywistą i zrozumiałą, że właśnie te wartości i zasady 

Strategia Lizbońska rozpoczęła proces wdrażania i konkretyzacji 

unijnej strategii spójności społecznej i walki z ubóstwem. Uzgodniono, 

że polityka przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu powinna 

łączyć Krajowe Plany Działań oraz programy przygotowane przez 

Komisję Europejską a promujące współpracę w dziedzinie 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.  
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stanowią fundament budowy dokumentu wskazującego lokalne problemy społeczne 

i metody ich rozwiązywania. 

W polityce społecznej terminem „problemy społeczne” oznacza się wszelkiego 

rodzaju dolegliwości, zakłócenia, niedogodności występujące w życiu zbiorowym. 

Natomiast określeniem „kwestia społeczna” wyróżnia się wśród nich te, które:  

 odznaczają się szczególną dolegliwością dla potencjału osobowego 

społeczeństwa; 

 są następstwem niedostosowania sposobu, w jaki funkcjonuje społeczeństwo, 

do podstawowych potrzeb indywidualnych i zbiorowych; 

 nie są możliwe do rozwiązania siłami pojedynczych grup ludzkich. 

Mechanizmów powstawania problemów społecznych i kwestii społecznych 

upatrywać należy w funkcjonowaniu społeczeństwa. Są nimi przede wszystkim: 

 dezorganizacja społeczeństwa; 

 gwałtowna zmiana społeczna; 

 opóźnienia kulturowe; 

 przemiany gospodarcze wyprzedzające przemiany w sposobie myślenia 

i działania; 

 złe funkcjonowanie instytucji politycznych czy administracyjnych; 

 niekompetencja polityków czy urzędników państwowych; 

 dysfunkcjonalność instytucji społecznych; 

 dominacja grup społecznych, eksploatacja, wyzysk; 

 nierówności społeczne, niesprawiedliwość społeczna; 

 złe funkcjonowanie instytucji edukacyjnych; 

 nieprzystosowanie do pełnienia określonych ról społecznych. 
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Problemy w zakresie społecznym. 

 

Problemy te zostały zidentyfikowane w ramach pracy zespołu zadaniowego.  

Problemy całego rewitalizowanego obszaru przedstawiają się w następujący sposób: 

 deficyt mieszkań komunalnych i socjalnych, 

 brak mieszkań chronionych (mieszkania rezerwowe w sytuacjach kryzysowych), 

 przypadki niedożywienia dzieci, 

 ograniczone możliwości zapewnienia schronienia osobom i rodzinom w sytuacjach 

kryzysowych, 

 przejawy patologii społecznych:  

- narkomania, 

- alkoholizm, (zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży), 

- przemoc w rodzinie, 

 rosnące zagrożenia w ruchu drogowym, 

 transport niebezpiecznych ładunków przez miasto, 

 wzrost agresji w kontaktach międzyludzkich,  

 ograniczone możliwości kształcenia i rozwijania zainteresowań, podnoszenia 

i zmiany kwalifikacji, 

 ograniczona możliwość bezpiecznego i kulturalnego spędzenia czasu przez 

młodzież, 

 mało wykorzystane możliwości rozwojowe oparte na dziedzictwie kulturowym,  

 niska aktywność społeczna. 

Dużym problemem wpływającym na zadowolenie mieszkańców i poziom ich życia, jest 

bezrobocie. Problem ten można rozpatrywać w wielu aspektach i doszukiwać się różnych 

jego przyczyn.  
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Wyszczególnienie 

Liczba 

bezrobotnych 

ogółem 

Osoby będące w szczególnej 

Długotrwale 

bezrobotni 

Bez kwalifikacji 

zawodowych  

Niepełnosprawni  

0 1 2 3 4 

2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 

Czas pozostawania 

bez pracy w 

miesiącach  

12  

24 

Pow.24 

140 

97 

321 

113 

115 

284 

113 

95 

257 

42 

97 

320 

38 

114 

284 

32 

95 

256 

20 

13 

57 

21 

16 

58 

13 

16 

49 

11 

5 

8 

3 

4 

4 

5 

4 

3 

Wiek  18-24 

25-34 

35-44 

45-54 

55-59 

180 

288 

167 

163 

27 

149 

276 

151 

167 

29 

141 

224 

137 

165 

33 

88 

192 

112 

122 

25 

74 

176 

107 

135 

23 

53 

137 

108 

127 

24 

41 

36 

13 

32 

4 

43 

40 

13 

30 

9 

37 

28 

18 

24 

11 

5 

16 

9 

11 

1 

4 

9 

7 

7 

0 

3 

7 

3 

11 

0 
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60-64 4 8 10 4 7 6 2 0 3 0 1 0 

Wykształcenie  wyższe  

polic.i śr. 

zawod. 

śr. ogólnokszt. 

zas. zawodowe 

gimnazjalne i 

poniżej  

81 

225 

113 

293 

116 

70 

202 

116 

266 

125 

57 

195 

93 

236 

128 

46 

142 

58 

202 

94 

36 

123 

75 

191 

96 

30 

108 

63 

161 

92 

 

 

 

 

64 

 

 

66 

 

69 

 

 

55 

 

65 

 

8 

10 

5 

14 

5 

4 

6 

3 

9 

6 

2 

6 

1 

7 

8 

Staż pracy ogółem  Do 1 roku 

1-5 

5-10 

20-30 

30 i więcej  bez 

stażu 

89 

150 

118 

137 

76 

10 

89 

147 

123 

116 

76 

7 

68 

131 

106 

111 

74 

9 

81 

98 

64 

131 

93 

49 

72 

101 

70 

85 

50 

4 

54 

88 

66 

77 

47 

4 

18 

9 

11 

14 

7 

3 

20 

15 

10 

12 

10 

1 

11 

15 

10 

12 

7 

2 

6 

5 

10 

62 

62 

01 

2 

3 

9 

3 

4 

0 

2 

2 

6 

5 

4 

0 
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248 221 210 7 

150 

139 118 65 67 63 90 7 5 

 Ogółem  828 779 709 542 521 454 127 135 120 420 28 24 

Tabela nr 6  liczba bezrobotnych źródło PUP w Strzyżowie .  

Wyszczególnienie 

Liczba 

bezrobotnych kobiet 

ogółem 

Osoby będące w szczególnej 

Długotrwale 

bezrobotni 

Bez kwalifikacji 

zawodowych  

Niepełnosprawni  

0 1 2 3 4 

2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 

Czas pozostawania 

bez pracy w 

miesiącach  

12  

24 

74 

42 

54 

61 

50 

54 

118 

396 

16 

60 

18 

54 

14 

6 

12 

9 

4 

9 

7 

3 

1 

3 

1 

4 
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Pow.24 167 150 143 1858 150 142 31 33 33 5 3 2 

Wiek  18-24 

25-34 

35-44 

45-54 

55-59 

92 

145 

85 

84 

5 

80 

140 

79 

82 

10 

77 

134 

65 

82 

8 

486 

998 

697 

382 

35 

40 

98 

59 

67 

7 

32 

89 

56 

69 

6 

29 

20 

8 

19 

2 

28 

21 

9 

16 

5 

25 

15 

10 

16 

3 

3 

9 

7 

6 

1 

2 

6 

4 

4 

0 

1 

4 

0 

8 

0 

Wykształcenie  wyższe  

polic.i śr. 

zawod. 

śr. ogólnokszt. 

zas. zawodowe 

52 

124 

81 

110 

47 

119 

78 

100 

43 

111 

65 

100 

99 

685 

241 

1056 

22 

78 

52 

85 

24 

70 

46 

75 

 

 

 

 

 

 

49 

 

- 

- 

42 

- 

5 

8 

3 

9 

4 

5 

1 

5 

2 

4 

1 

4 
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gimnazjalne i 

poniżej  

45 48 48 517 35 38 28 30 28 1 1 2 

 

Staż pracy ogółem  Do 1 roku 

1-5 

5-10 

20-30 

30 i więcej  bez 

stażu 

48 

68 

59 

63 

32 

2 

140 

42 

77 

58 

60 

33 

3 

119 

36 

74 

48 

53 

30 

2 

124 

462 

435 

334 

349 

95 

4 

919 

36 

53 

39 

45 

23 

1 

75 

28 

52 

33 

44 

21 

2 

73 

12 

6 

8 

7 

5 

1 

40 

9 

9 

7 

6 

87 

70 

451 

5 

10 

5 

5 

4 

041 

3 

2 

7 

3 

4 

0 

7 

1 

1 

4 

2 

2 

0 

6 

0 

0 

0 

4 

3 

3 

0 

3 
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 Ogółem  412 392 367 2598 272 253 79 719 70 26 16 13 

Tabela nr  7 liczba bezrobotnych kobiet w 2007 r. źródło PUP Strzyżów  
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Najczęściej spotykanymi barierami społecznymi wejścia na rynek pracy są: 

- brak wyuczonego zawodu, 

- niskie kwalifikacje, 

- dezaktualizacja zawodu, 

- niedopasowanie posiadanego wykształcenia i przygotowania zawodowego do potrzeb 

lokalnych i pracodawców, 

- brak gruntownego doświadczenia, zawodowego wynikającego z częstej zmiany pracy 

i podejmowania prac jakichkolwiek dla ratowania własnej egzystencji, 

- brak gotowości do orientacji zawodowej. 

Szczególnie dokuczliwe jest długotrwałe pozostawanie bez pracy, prowadzące często do 

skrajnego ubóstwa. Brak perspektyw na przerwanie trudnej sytuacji spowodowanej 

brakiem zatrudnienia, brakiem środków na utrzymanie rodziny prowadzi też do 

powstawania  

4.6 Strefa gospodarcza  

 

Drugą strefą poddaną analizie, bardzo ważną w procesie formułowania wniosków 

dotyczących sytuacji społeczno – gospodarczej Miasta, jest strefa gospodarcza.  

Celem przeprowadzonej poniżej analizy jest określenie dynamiki rozwoju miasta 

i wskazanie tych obszarów, które mogą decydować o przyszłej dynamice rozwoju 

gospodarczego. Ważnym aspektem będzie wskazanie instrumentów i narzędzi 
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dostarczanych przez Miasto lub inne podmioty, działające na rzecz intensyfikacji 

działalności gospodarczej prowadzonej w Mieście.  

W działaniach rewitalizacyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na kształcenie osób 

pomagające sprostać wyzwaniom dzisiejszej gospodarki. Kształcenie ustawiczne osób 

zagrożonych zjawiskiem bezrobocia oraz osób bezrobotnych musi być ukierunkowane na 

firmy powstające na terenie Miasta Strzyżowa.  

Kształcenie kadr i rozwój systemów teleinformatycznych może wpłynąć na fakt, że osoby 

wykształcone pozostaną w Strzyżowie. Odpowiedni program kształcenia kadr 

nowoczesnej gospodarki musi być priorytetem w działaniach rewitalizacyjnych. 

Wyzwaniem jest też walka z analfabetyzmem funkcjonalnym 
9
, którego skala wg OECD 

jest olbrzymia na terenie całej Polski
10

. Walkę tę należy rozpocząć już na poziomie 

szkolnictwa podstawowego. Ważnym elementem powinno wiec być kształcenie 

nauczycieli.  

Przedsiębiorczość. 

 

Główne podmioty, które wyznaczają kierunki rozwoju gospodarczego w Gminie 

i Mieście Strzyżów to: 

 Spółdzielnia AUTO-SERVICE Strzyżów największy w Polsce producent naczyń 

z blach ocynkowanych i lakierowanych oraz szafek, stołów, biurek ze sklejki i 

drewna litego, istniejąca od 54 lat. 

                                                           
9
 Przez analfabetyzm funkcjonalny rozumiemy nieumiejętność czytania potocznego (niefachowego) w 

swoim rodzinnym języku oraz przetwarzania w tym tekście zawartych informacji. 
10

 Źródło: badania OECD  
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 Cukiernicza Spółdzielnia ROKSANA – lider w produkcji cukierków 

w województwie podkarpackim. W swojej ofercie handlowej główne miejsce 

zajmuje – znana niemal na całym świecie z delikatnego smaku i wysokiej jakości 

,,Krówka”. Specjalizuje się też w produkcji wyrobów czekoladowych, lizaków i 

karmelków nadziewanych. Istnieje od 51 lat. 

 Gminna Spółdzielnia ,,SAMOPOMOC CHŁOPSKA” – producent wysokiej 

jakości artykułów spożywczych wytwarzanych według tradycyjnych receptur. 

Posiada sieć własnych sklepów na terenie gminy Strzyżów. 

 Fabryka Maszyn w Strzyżowie zajmuje się produkcją śrubowych agregatów 

sprężarkowych oraz serwisowaniem, remontami, agregatów sprężarkowych, jak 

również obróbką metalu. 

 Ośrodek Maszynowy w Strzyżowie spółka z o. o. Spółka powstała na bazie 

Państwowego Ośrodka Maszynowego w Strzyżowie. Posiada 30-letnią tradycję 

i doświadczenie w naprawach sprzętu.  

 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane REMBUD Sp. z o.o. profilami 

działalności przedsiębiorstwa są usługi ogólnobudowlane oraz handel materiałami 

budowlanymi.  

 Zakład Przetwórstwa Mięsnego Marek Leśniak w Strzyżowie należy do 

jednych z największych prywatnych zakładów masarskich w Polsce południowo-

wschodniej. 

Prężnie i dynamicznie rozwijają swoją działalność prywatni przedsiębiorcy branży 

budowlanej, stolarskiej, usług turystycznych i gastronomicznych oraz handlu detalicznego. 

W gminie Strzyżów istnieją bogate tradycje w zakresie przetwórstwa owocowego oraz 

rolno- spożywczego. 
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Strzyżów jest jedynym udziałowcem kilku spółek z o.o., w tym: Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (przedsiębiorstwo odpowiedzialne za sprawy 

zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, oczyszczalnia ścieków, ciepłownictwa) oraz Ośrodka 

Maszynowego (jeden z największych w regionie wykonawców remontów agregatów 

sprężarkowych, części zamiennych, wózków widłowych, silników, samochodów 

ciężarowych oraz robót instalacyjno-budowlanych). Gminnego Zespołu Gospodarczego 

Spółka z. o. o. 

W zakresie handlu w Mieście działają zarówno małe punkty handlowe jak i większe centra 

handlowe (Plus, Biedronka). 

Warto także zwrócić uwagę na rozwój usług finansowych w Mieście. Przejawem 

znaczenia tego sektora może być powstanie kolejnego oddziału banku, co z jednej strony 

uznanie siły nabywczej mieszkańców, z drugiej zapewnia właściwą obsługę podmiotów 

gospodarczych i potencjalnych inwestycji. Ważnym elementem polityki Miasta w zakresie 

pobudzania przedsiębiorczości powinno być uregulowanie spraw związanych z podatkiem 

od nieruchomości w zakresie gospodarki terenami przemysłowymi oraz stworzenie 

warunków preferencyjnych dla potencjalnych przedsiębiorców. 

 

Wykaz wybranych przedsiębiorstw działających na terenie Miasta Strzyżów.  

Firma Siedziba Charakter Zatrudnienie (na dzień 

1-12-2004) 

,,AUTO – 

SERVICE” 
Strzyżów 

produkcyjno- 

usługowy 
422 osób 

Cukiernicza 

Spółdzielnia 

,,ROKSANA” 

Strzyżów 
spożywczo-

przemysłowy 
270 osób 
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Gminna 

Spółdzielnia ,,SCH” 
Strzyżów 

spożywczo-

przemysłowy 
160 osób 

Zakład 

Przetwórstwa 

Mięsnego M. 

Leśniak 

Strzyżów rolno-spożywczy 51 osób 

Przedsiębiorstwo 

remontowo- 

budowlane 

,,REMBUD” Spółka 

z o.o. 

Strzyżów przemysłowy 71 osób 

Fabryka Maszyn w 

Strzyżowie  
   

Ośrodek 

Maszynowy w 

Strzyżowie spółka z 

o. o. 

Strzyżów  
usługowo –

remontowy  
110 osób 

Tabela nr 8 oprac. własne  

Poziom rozwoju tzw. usług około biznesowych sektora o najwyższej dynamice 

rozwoju warunkującego równocześnie rozwój innych dziedzin gospodarowania jest 

w Gminie Strzyżów niski. Spowodowane jest to głównie dominacją znajdującego się 

w sąsiedztwie miasta wojewódzkiego dominującego w omawianej dziedzinie.  

 

 

 

 

 

 



LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI 2008-2015   

OBEJMUJĄCY TEREN MIASTA STRZYŻOWA JAKO SZANSA NA POPRAWĘ ŻYCIA WSTRZYŻOWIE  

 

Strona 86 z 174 

 

 

 

Lista podstawowych branż gospodarki i instytucji publicznych 

znajdujących się na terenie miasta Strzyżów 

 
Lp. Nazwa Siedziba i adres 

1 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Strzyżowie 

ul Łukasiewicza 10 

2 Miejsko-Gminny Zarząd Oświaty w 

Strzyżowie 

ul. Dąbrowskiego 15 

3 Miejski Zespół Szkół w Strzyżowie ul. Daszyńskiego 4 

4 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strzyżowie ul. gen. Andersa 4 

5 Miejsko-Gminne Przedszkole Publiczne 

w Strzyżowie 

ul. Zawale 11 

6 Miejsko-Gminny Zarząd Budynkami 

Mieszkalnymi w Strzyżowie 

ul. Dąbrowskiego 15 

7 Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta 

im. Juliana Przybosia w Strzyżowie 

ul Przecławczyka 6  

8 Dom Kultury Sokół w Strzyżowie ul Mostowa 2 

9 Gminny Zespół Gospodarczy Spółka z 

o.o. w Strzyżowie 

ul Przecławczyka 15 

10 Ośrodek Maszynowy Spółka z o.o. w 

Strzyżowie 

ul. Modrzewiowa 1 

11 Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z 

o.o. w Strzyżowie, 

ul. Południowa 3 
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12 Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji 

w Strzyżowie 

ul. Polna 1. 

 

Tabela nr 9 oprac.własne 

Apteki: 

Lp. Nazwa Siedziba i adres 

1 Apteka im. Wilhelma 

Zajączkowskiego 

ul. Słowackiego 10 

2 Apteka Centralna "Panax" 

S.C 
 ul. Daszyńskiego 2  

 

3 Apteka "Pod Eskulapem" 

S.C.  
ul. Rynek 31  

 

4 Apteka "Pod Duchem Św." ul. Parkowa  

 

5 Apteka "Eliksir" ul. Parkowa 12 

Tabela nr 10 oprac. własne 

 

Instytucje Finansowe: 

 

Lp. Nazwa Siedziba i adres 

1 Bank Pekao SA I Odział Strzyżów ul. Kilińskiego 8 

2 Bank Spółdzielczy w Strzyżowie ul. Słowackiego 36 

3 PKO Bank Polski SA Oddział 1 w 

Strzyżowie 

ul. Przecławczyka 15 

 

4 SKOK Spółdzielcza Kasa 

Oszczędnościowo – Kredytowa 

im. Bpa. J.S Pelczara 
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Tabela nr 11 oprac. własne 

 

 

 

Instytucje publiczne 

 

Lp. Nazwa Siedziba i adres 

1 Dom Dziecka 

 

ul. Sobieskiego 7 

2 Miejsko - Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej Strzyżów 

ul. Łukasiewicza 10 

3 Środowiskowy Dom 

Samopomocy Strzyżów 

ul. Modrzewiowa 1  

4 Komenda Powiatowa Policji 

Strzyżów 

ul. Andersa 2  

5 Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna Strzyżów 

ul. Parkowa 4 

6 Specjalny Ośrodek Szkolno – 

Wychowawczy Strzyżów 

ul. Patryna 9  

7 Powiatowy Urząd Pracy ul. Słowackiego 8  

8 Publiczne Przedszkole Miejsko-

Gminne Strzyżów, 

ul. Zawale 11 

 

9 Poradnia Chorób Płuc Strzyżów  ul. Mostowa 20  

 

10 Przychodnia Rejonowa ul. Parkowa 4  

11 Sąd Rejonowy Strzyżów ul. 3 Maja 14  

12 Powiatowa Stacja Sanitarno –

Epiodemiologiczna  

ul. Słowackiego 

 

13 Starostwo Powiatowe  

 

ul. Przecławczyka 15  

 

14  Komenda Powiatowa 

Państwowej Straży Pożarnej 

ul. Sportowa 20 

15 Szpital Powiatowy Strzyżów ul. 700 - Lecia 1 

16 KRUS Oddział Regionalny w 

Rzeszowie Placówka Terenowa 

ul. Przecławczyka 15 
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Strzyżów 

17 Urząd Miejski w Strzyżowie ul. Przecławczyka 5 

18 Urząd Pocztowy ul. Parkowa 7 

19 Urząd Skarbowy  ul. Daszyńskiego 6 

Tabela nr 12 oprac. własne 

Pozostałe Urzędy Terenowe 

 

Lp . Nazwa Siedziba i adres 

1 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji 

Ochrony Roślin I nasiennictwa w 

Rzeszowie Oddział Strzyżów 

ul. Daszyńskiego 10  

2 Powiatowy Inspektorat 

Weterynarii Strzyżów 

ul. Łukasiewicza 33  

3 Powiatowy Zarząd Dróg 

Strzyżów,  

ul. Łukasiewicza 33 

 

4 Powiatowy Zarząd Doradztwa 

Rolniczego Strzyżów 

ul. Dąbrowskiego 15 

Tabela nr 13 oprac. własne 

 

Wykaz i struktura działalności organizacji pozarządowych: 

 

W tabeli zamieszczonej poniżej przedstawiono listę organizacji pozarządowych 

działających na terenie Miasta Strzyżowa. Są wśród nich bardzo prężnie działające jak np.  

Towarzystwo Miłośników Ziemi Strzyżowskiej, Towarzystwo na Rzecz Rehabilitacji 

Zdrowotnej im. Prof. Franciszka Chrapkiewicza – Chapeville’a, Fundacja na Rzecz 

Rozwoju Kultury Ziemi Strzyżowskiej.  

 

Nazwa organizacji Siedziba i Adres 

Towarzystwo Miłośników 

Ziemi Strzyżowskiej 

38-100 Strzyżów 

ul. Modrzewiowa 1 
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Towarzystwo Przyjaciół 

Dobrzechowa 

38-122 Dobrzechów 

Dobrzechów 403 

Fundacja S.O.S. 

Obrony Życia Poczętego 

Oddział w Strzyżowie 

38-100 Strzyżów 

ul. Łukaszewicza 10 

Stowarzyszenie „Nasze 

Zdrowie” 

Szpital Powiatowy Strzyżów 

ul. 700-lecia 

Towarzystwo na Rzecz 

Rehabilitacji Zdrowotnej im. 

Prof. Franciszka 

Chrapkiewicza – Chapeville’a 

38-100 Strzyżów 

ul. Słowackiego 8 

Strzyżowskie Towarzystwo 

Muzyczne 

38-100 Strzyżów 

ul. Mostowa 2 

Fundacja na Rzecz Rozwoju 

Kultury Ziemi Strzyżowskiej 

38-100 Strzyżów 

ul. Przecławczyka 5 

Polskie Towarzystwo 

Gimnastyczne „Sokół” 

38-100 Strzyżów 

ul. gen. Andersa 4 

Towarzystwo Przyjaciół 

Godowej 

38-100 Strzyżów 

Godowa 261 (Zespół Szkół w Godowej) 

Uczniowski Klub Sportowy 

SPARTAKUS  

Miejskim Zespole Szkół w Strzyżowie 

ul. Daszyńskiego 4 

38-100 Strzyżów 

Uczniowski Klub Sportowy 

SOKÓŁ Strzyżów 

Zespół Szkół w Strzyżowie 

ul. Mickiewicza 11 

http://www.spartakusjudo.friko.pl/
http://www.spartakusjudo.friko.pl/
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38-100 Strzyżów 

Stowarzyszenie Promocji 

Zdrowego Stylu Życia-filia 

38-100 Strzyżów 

ul. 1 Maja 8b 

Chrześcijańska Służba 

Charytatywna- filia 

38-100 Strzyżów 

ul. 1 Maja 8b 

Strzyżowskie Stowarzyszenie 

Kobiet Wiejskich 

Gminy Strzyżów 

38-100 Strzyżów 

ul. Przecławczyka 5 

Tabela nr 14 oprac. własne 

 

Oprócz tego zdecydowana większość to podmioty, zajmujące się handlem 

i świadczeniem usług, a także podmioty restauracyjne i gastronomiczne.  

 

Miasto Strzyżów  Jednostka miary 2006 

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ  

ZAREJESTROWANE W REJESTRZE REGON WG 

SEKTORÓW WŁASNOŚCIOWYCH 

Ogółem 

ogółem jed.gosp. 669 

Sektor publiczny 

podmioty gospodarki narodowej 

ogółem 
jed.gosp. 46 

państwowe i samorządowe 

jednostki prawa budżetowego 

ogółem 

jed.gosp. 36 

przedsiębiorstwa państwowe jed.gosp. 1 

spółki handlowe jed.gosp. 3 

spółki handlowe z udziałem 

kapitału zagranicznego 
jed.gosp. 0 

państwowe i samorządowe 

jednostki prawa budżetowego, 
jed.gosp. 1 
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gospodarstwa pomocnicze 

Sektor prywatny 

podmioty gospodarki narodowej 

ogółem 
jed.gosp. 623 

osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą 
jed.gosp. 520 

spółki handlowe jed.gosp. 19 

spółki handlowe z udziałem 

kapitału zagranicznego 
jed.gosp. 0 

spółdzielnie jed.gosp. 7 

fundacje jed.gosp. 1 

stowarzyszenia i organizacje 

społeczne 
jed.gosp. 14 

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 

ZAREJESTROWANE W REJESTRZE REGON WG 

SEKCJI PKD 

Jednostki zarejestrowane 

ogółem 

ogółem jed.gosp. 669 

sektor publiczny jed.gosp. 46 

sektor prywatny jed.gosp. 623 

w sekcji A 

ogółem jed.gosp. 9 

sektor publiczny jed.gosp. 1 

sektor prywatny jed.gosp. 8 

w sekcji B 

ogółem jed.gosp. 0 

sektor publiczny jed.gosp. 0 

sektor prywatny jed.gosp. 0 

w sekcji C 

ogółem jed.gosp. 0 

sektor publiczny jed.gosp. 0 

sektor prywatny jed.gosp. 0 

w sekcji D 

ogółem jed.gosp. 54 

sektor publiczny jed.gosp. 2 

sektor prywatny jed.gosp. 52 
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w sekcji E 

ogółem jed.gosp. 2 

sektor publiczny jed.gosp. 1 

sektor prywatny jed.gosp. 1 

w sekcji F 

ogółem jed.gosp. 60 

sektor publiczny jed.gosp. 0 

sektor prywatny jed.gosp. 60 

w sekcji G 

ogółem jed.gosp. 218 

sektor publiczny jed.gosp. 0 

sektor prywatny jed.gosp. 218 

w sekcji H 

ogółem jed.gosp. 12 

sektor publiczny jed.gosp. 0 

sektor prywatny jed.gosp. 12 

w sekcji I 

ogółem jed.gosp. 32 

sektor publiczny jed.gosp. 1 

sektor prywatny jed.gosp. 31 

w sekcji J 

ogółem jed.gosp. 22 

sektor publiczny jed.gosp. 0 

sektor prywatny jed.gosp. 22 

w sekcji K 

ogółem jed.gosp. 93 

sektor publiczny jed.gosp. 3 

sektor prywatny jed.gosp. 90 

w sekcji L 

ogółem jed.gosp. 13 

sektor publiczny jed.gosp. 12 

sektor prywatny jed.gosp. 1 

w sekcji M 

ogółem jed.gosp. 30 

sektor publiczny jed.gosp. 17 

sektor prywatny jed.gosp. 13 

w sekcji N 
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ogółem jed.gosp. 68 

sektor publiczny jed.gosp. 6 

sektor prywatny jed.gosp. 62 

w sekcji O 

ogółem jed.gosp. 56 

sektor publiczny jed.gosp. 3 

sektor prywatny jed.gosp. 53 

w sekcji P 

ogółem jed.gosp. 0 

sektor publiczny jed.gosp. 0 

sektor prywatny jed.gosp. 0 

w sekcji Q 

ogółem jed.gosp. 0 

sektor publiczny jed.gosp. 0 

sektor prywatny jed.gosp. 0 

Tabela nr 15 źródło GUS 

Biorąc pod uwagę branże, w których funkcjonują przedsiębiorstwa na terenie 

Miasta, zauważyć można przewagę sektora handlu i napraw. Kolejnymi, najbardziej 

aktywnymi sektorami w gospodarce miasta Strzyżowa jest działalność produkcyjna. 

Świadczy to o potencjale rozwojowym miasta. Wysokim zatrudnieniem charakteryzują się 

również usługi budowlane, gdyż obserwujemy wzrost inwestycji w zakresie budownictwa 

przemysłowego i mieszkaniowego, branża ta jest szansą rozwoju gospodarczego kraju.  

Ważną gałęzią usług jest również ochrona zdrowia, w której obok dużych publicznych 

podmiotów powstała znaczna liczba prywatnych gabinetów. Przyrost podmiotów i liczby 

zatrudnionych obserwowany jest także w sferze obsługi firm, nieruchomości i nauki, gdzie 

powstało szereg drobnych podmiotów np. biur rachunkowych. 

Obszary aktywności gospodarczej w mieście: 

Największe znaczenie dla funkcjonowanie i rozwoju działalności gospodarki 

w Strzyżowie mają ulice: 

- Słowackiego  

- Rynek  

-Sanocka  
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Ruch ilościowy przedsiębiorców w latach 1989-2007  

Rok Ogółem Wpisy do 

ewidencji 

likwidacje 

1990 250 155 35 

1991 338 174 67 

1992 428 174 84 

1993 503 231 99 

1994 658 93 76 

1995 640 189 111 

1996 692 204 137 

1997 779 156 117 

1998 806 158 129 

1999 870 138 94 

2000 872 134 136 

2001 904 274 102 

2002 1020 108 158 

2003 1011 105 117 

2004 1008 95 108 

2005 986 111 117 

2006 1004 106 93 

2007 990 99 120 

Tabela nr 9 źródło UM 

Strzyżów 
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Wykres nr 1 Ilość przedsiębiorców oprac. własne  

 

Analizując gospodarkę miasta należy udzielić odpowiedzi na następujące 

pytanie: 

 

Czy na terenie Miasta występuje „szara strefa” ? 

 

Na wstępie należy zaznaczyć, że „szara strefa” to nie „czarny rynek”. „Czarny 

rynek” działalność nielegalna co do istoty: handel narkotykami, bronią itp. „Szara strefa” 

to działalność legalna co do istoty bez oficjalnego rejestrowania tej działalności  

i bez zgłaszania obowiązku podatkowego. Ze względu na brak statystyk dotyczących 

„szarej strefy” w mieście nie ma możliwości dokładnego określenia jej rozmiaru. Jednakże 
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jej rozmiar w Strzyżowie jest znikomy. Oprócz oczywistych negatywnych skutków, „szara 

strefa” jest sposobem stopniowego wchodzenia w oficjalny obieg gospodarczy.  

4.7 Uwarunkowania budżetowe realizacji przedsięwzięć 

inwestycyjnych. 

 

Pomimo, że program rewitalizacji musi być finansowany wspólnie przez 

inwestorów prywatnych, budżety publiczne i wkład środków strukturalnych Unii 

Europejskiej, głównym inicjatorem i najważniejszym inwestorem w ramach jego 

wdrażania będzie Miasto Strzyżów. Na wysokość dochodów budżetowych miasta, 

największy wpływ ma podatek od nieruchomości oraz wpływy z udziału w podatku 

dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Warto więc pokazać potencjał inwestycyjny 

lokalnego budżetu.  

 2002 2003 2004 2005 2006 

Dochody 

ogółem  23.666.805,00 24.711.962,00 28.124.956,00 31.235.525,00 42.351.284,38 

Wydatki 

ogółem  

22.505.956,00 23.767.930,00 28.331.105,00 32.853.463,00 42.805.444,30 

Tabela nr 16 źródło UM Strzyżów 

 

Ze względu na bieżące potrzeby miasta i gminy, środków jest jednak za mało aby 

sprostać wymaganiom cywilizacyjnym. Dochodzi do marginalizacji niektórych grup 

społecznych i dewastacji infrastruktury służącej wszystkim mieszkańcom. Należy zwrócić 

uwagę na stworzenie lub / i modernizację miejsc rozwoju kulturalnego rozrywki zarówno 

miasta jak i jego bezpośredniego otoczenia. Dużym wysiłkiem dla budżetu miasta są 

koszty utrzymania szkół, a zwłaszcza stan faktyczny większości budynków oraz ich 

wyposażenie pozostawiają wiele do życzenia.  
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Mimo ograniczonych zasobów miasta Strzyżowa, należy szerzej spojrzeć na możliwości 

realizacji zadań na terenach rewitalizowanych. Duże znaczenie w realizacji zadań na 

obszarach rewitalizowanych, szczególnie tych o znaczeniu społecznym, będą miały, obok 

jednostek budżetowych, wspólnoty mieszkaniowe oraz organizacje pozarządowe 

(fundacje, stowarzyszenia).  

 

 

Analiza SWOT 

 

Analiza SWOT została przeprowadzona w odniesieniu do całego rewitalizowanego 

obszaru. 

 

Analiza SOWT dla Miasta Strzyżowa  

 

Rewitalizowany obszar 

Mocne strony Słabe strony 

- istniejąca strategia rozwoju miasta, 

- duża liczba zabytków o unikalnej dla 

miasta wartości, 

- duża liczba atrakcji turystycznych w 

mieście (tunel schronowy, stoki 

narciarskie, ścieżki dydaktyczne, 

ścieżki zdrowia, rowerowe, kryta 

pływalnia, kolejka kołowa, szlaki 

turystyczne piesze), 

- niewystarczające nakłady na 

infrastrukturę techniczną i społeczną, 

- zbyt mało rozwinięta promocja miasta, 

- bardzo słabo rozwinięta baza 

noclegowa i gastronomiczna na terenie 

miasta, 

- ograniczone perspektywy dla 

wykształconej młodzieży z miasta, 
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- doświadczenie miasta w aplikowaniu 

o środki zewnętrzne, 

- dobrze rozwinięty drobny handel w 

mieście,  

- bardzo duże walory turystyczne, 

- zabytkowy rynek miasta,  

- wysoka jakość czystość i 

atrakcyjność środowiska 

przyrodniczego, 

- położenie miasta Strzyżowa: 

na terenie Czarnorzecko - 

Strzyżowskiego Parku 

Krajobrazowego, 

oraz na terenie Strzyżowsko-

Sędziszowskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu,  

- korzystne warunki do uprawy 

zdrowej żywności, 

- ekologiczne wysypisko śmieci, 

- na terenie miasta działa 

mechaniczno-biologiczno-chemiczna 

oczyszczalnia ścieków, 

- działalność prasy lokalnej, 

- tereny przeznaczone pod 

- niski poziom kwalifikacji osób 

bezrobotnych, 

- odpływ dużej części najbardziej 

aktywnych osób z miasta (migracja 

zarobkowa), 

- brak perspektyw z powodów 

ekonomicznych, 

- brak dużych inwestorów i nowych 

inwestycji w mieście, 

- Niekorzystna sytuacja w zakresie 

finansów publicznych, 

- przekazywanie samorządom przez 

państwo nowych zadań bez pełnego 

zabezpieczenia finansowego, 

- drogie kredyty bankowe (wysokie 

oprocentowanie) 

- zła kondycja służby zdrowia. 

- pogorszenie się bezpieczeństwa 

publicznego oraz wzrost patologii 

społecznych, 

- wysoki poziom bezrobocia, 

- odpływ kadr do obszarów lepiej 

rozwiniętych. 
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budownictwo indywidualne i 

wielorodzinne, 

- na terenie miasta działa rozdzielnia 

gazu,  

- miasto znajduje się w zasięgu 

telefonii komórkowej. 

 

Szanse Zagrożenia 

- położenie przy ważnych szlakach 

komunikacyjnych blisko granicy z 

Ukrainą i Słowacją co stwarza szansę 

rozwoju współpracy transgranicznej, 

- bliskość większych aglomeracji 

miejskich tj. Rzeszowa, Krosna, Jasła, 

- partnerska współpraca z sąsiednimi 

gminami i partnerami zagranicznymi,  

- rozwój turystyki i funkcji 

kulturalnych opartych o dziedzictwo 

kultury, 

- wzrost społecznej i ekonomicznej 

świadomości społeczeństwa, 

- planowana budowa obwodnicy 

miasta, 

- niestabilność prawa, brak jasnych 

uregulowań w zakresie rozdziału 

środków i zadań (państwo-gmina), 

- nowe zadania gmin zlecane bez 

pokrycia finansowego ze środków 

centralnych, 

- trudny dostęp do środków 

pomocowych, 

- drogie kredyty bankowe (wysoka 

stopa procentowa),  

- przenoszenie z zewnątrz (np. media) 

do społeczności lokalnej złych wzorców 

zachowań, 

- pogorszenie się bezpieczeństwa 

publicznego oraz wzrost patologii 
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- planowana pomoc finansowa, w tym 

pomoc UE na działania związane z 

rewitalizacją i ochroną dziedzictwa 

kulturowego, 

- dość dobre położenie geograficzne 

miasta na szlakach komunikacyjnych, 

- możliwość wykorzystania istniejącej 

infrastruktury przemysłowej i siły 

roboczej,  

społecznych, 

- odpływ wykwalifikowanych kadr do 

obszarów lepiej rozwiniętych, 

- przypadki nie respektowania prawa w 

zakresie uniemożliwienia dostępu dzieci 

i młodzieży do wyrobów alkoholowych 

i tytoniowych, 

- ograniczone możliwości finansowe 

realizacji przez szkoły dodatkowych 

programów czy zajęć pozaszkolnych. 
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ROZDZIAŁ IV 

Powiązanie Lokalnego Programu Rewitalizacji 

z dokumentami strategicznymi, dotyczącymi rozwoju 

przestrzenno – społeczno – gospodarczego Miasta 

i Województwa. 

 

5.1 Powiązanie „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta 

Strzyżowa na lata 2008-2015” ze „Strategią Rozwoju 

Województwa Podkarpackiego na lata 

2007-2020” Rzeszów, październik 2006 

 

 Przyjęte w „Lokalnym Programie Rewitalizacji dla miasta Strzyżowa na lata 2008-

2015” cele znajdują swoje odzwierciedlenie w „Strategii Rozwoju Województwa 

Podkarpackiego na lata 2007-2020”. 

Ich realizacja będzie ważnym wkładem samorządu Strzyżowa na rzecz działań 

prorozwojowych wszystkich uczestników tego procesu w regionie, w tym zwłaszcza 

podmiotów gospodarczych, organizacji społecznych i kulturalnych, związków 

zawodowych, ludności oraz innych samorządów terytorialnych.  

Przedstawiona koncepcja zrównoważonego rozwoju województwa podkarpackiego 

ma na celu zapewnienie racjonalnego rozmieszczenia funkcji gospodarczych 

i społecznych i wysoki poziom rozwoju gospodarczego w warunkach zrównoważonego 
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rynku pracy oraz równoważenie szans rozwoju wszystkich środowisk społecznych 

i obszarów w regionie. Bez aktywnego i przemyślanego udziału samorządów 

terytorialnych jej urzeczywistnienie nie będzie możliwe.  

W trakcie prac nad dokumentem strategii województwa zidentyfikowanych zostało 

osiem obszarów strategicznych, które wytyczają jej przyszły rozwój. Wyznaczają one 

zatem podstawowe cele strategiczne i priorytety rozwojowe województwa podkarpackiego 

do 2020 r.  

Ramy strategii wyznacza 8 głównych obszarów strategicznych, tj.: 

 gospodarka regionu, 

 infrastruktura techniczna, 

 obszary wiejskie i rolnictwo, 

 ochrona środowiska,  

 kapitał społeczny, 

 współpraca międzynarodowa, 

 ochrona zdrowia, 

 zabezpieczenie społeczne. 

W ramach każdego z ośmiu obszarów strategicznych sformułowane zostały cele 

strategiczne, priorytety i kierunki działań.  

Przeprowadzona analiza „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Strzyżowa na lata 

2008-2015” i „Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020” 

pozwala na stwierdzenie zgodności tych dokumentów.  

 

5.2 Powiązanie LPR ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju dla 

Obszaru Gminy Strzyżów na lata 2005-2015 
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Miasta w wielu krajach dotknął kryzys, którego podłoże tkwi między innymi 

w zjawiskach ekonomicznych, demograficznych (migracji), kulturowych. Obraz kryzysu 

to podupadłe dzielnice miasta, to degradacja wielu obszarów – centrów miejskich, 

przestrzeni publicznych.  

Niestety ta przypadłość nie ominęła Strzyżowa. W/w problemy zostały poruszone 

w „Strategii Zrównoważonego Rozwoju dla Obszaru Gminy Strzyżów na lata 2005-2015”, 

która została przyjęta przez Radę Miasta Strzyżowa w dniu 4 czerwca 1998 r. uchwałą Nr 

XLIII/293/98.  

Zostały w niej zawarte cele strategiczne i kierunki działań oraz wizja Strzyżowa w Unii 

Europejskiej. Celem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Strzyżowa jest 

powstrzymanie  i odwrócenie niekorzystnych zmian poprzez  włączenie zdegradowanych 

dzielnic  i obiektów poprzemysłowych w zrównoważony rozwój miasta.  

Lokalny Programu Rewitalizacji Miasta Strzyżowa jest dokumentem spójnym ze 

„Strategią Zrównoważonego Rozwoju dla Obszaru Gminy Strzyżów na lata 2005-2015 

 „Strategia Zrównoważonego Rozwoju dla Obszaru Gminy Strzyżów na lata 2005-

2015”, jest dokumentem określającym wizję naszego miasta. W strategii wyszczególniono 

następujące cele rozwoju: 

 stworzenie szans i warunków dla wzmocnienia miasta jako ośrodka obsługi 

mieszkańców regionu, 

 wzmocnienie miasta jako ośrodka kulturalnego i turystycznego o znaczeniu 

ponadlokalnym, 

 doskonalenie funkcjonowania istniejących struktur przestrzennych i poprawa ładu 

przestrzennego oraz tworzenie nowych struktur przyjaznych ludziom i środowisku, 
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 zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz historycznie ukształtowanego 

specyficznego krajobrazu miasta, harmonizowanie rozwoju z walorami krajobrazu, 

 zachowanie i ochrona zasobów środowiska przyrodniczego,  

 usprawnienie funkcjonowania układu komunikacyjnego, 

 poprawa stanu wyposażenia w infrastrukturę techniczną.  

Przyjęte cele rozwoju miasta wyznaczyły przyszłe kierunki zagospodarowania 

przestrzennego i politykę przestrzenną miasta oraz spójne z Lokalnym Planem 

Rewitalizacji Miasta Strzyżowa.  

 

5.3 System wdrażania Programu Rewitalizacji  

 

Ważnym elementem decydującym o skuteczności realizacji założeń i celów 

każdego dokumentu planistycznego jest skuteczny i przemyślany system wdrażania. 

Lokalny Program Rewitalizacji jest dokumentem ponad kadencyjnym, 

określającym cele i programy działań na kilka lat oraz wymagającym ciągłej pracy nad 

podnoszeniem jego jakości. Ważnym elementem decydującym o skuteczności realizacji 

założeń i celów Programu jest skuteczny i przemyślany system jego wdrażania. Proces 

wdrażania LPR jest złożonym przedsięwzięciem, wymagającym dobrego przygotowania 

informacyjnego i stałej komunikacji z otoczeniem. Wdrożeniu programu towarzyszyć 

będzie jego ewaluacja, która będzie się opierać na pozyskiwaniu obiektywnej informacji 

o jego przebiegu, skutkach i publicznym odbiorze. 

Ze względu na swój długookresowy charakter wdrażanie założeń LPR jest 

procesem ciągłym, wymagającym stałego śledzenia zmian prawnych, gospodarczych, 
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politycznych oraz elastyczności w dostosowaniu się do priorytetów w zakresie 

uzyskiwania zewnętrznych środków finansowych. 

Warunkiem obowiązywania Programu Rewitalizacji jako aktu prawa 

funkcjonującego w Strzyżowie jest jego przyjęcie do realizacji na mocy Uchwały Rady 

Miasta. Akt ten wskaże wolę Rady Miasta do zharmonizowanego rozwoju na zasadach 

określonych w Programie. 

Instytucją wdrażającą Program Rewitalizacji będzie Urząd Miejski w Strzyżowie. 

Do zadań instytucji wdrażającej będzie należało: 

 monitorowanie realizacji projektów pod kątem ich zgodności z założeniami 

i celami określonymi w programie (wg podanej w dalszej części niniejszego 

opracowania metodologii),  

 przyjmowanie i weryfikacja wniosków od podmiotów zgłaszających udział 

w programie oraz planowanie kolejnych działań w ramach programu,  

 weryfikacja założeń programu i jego aktualizacja na podstawie 

gromadzonych materiałów, dokumentów i oceny przeprowadzonych działań,  

 prowadzenie działań informacyjnych, konsultacji społecznych i publikacja 

informacji na temat realizacji programu.  

Za wdrażanie poszczególnych projektów odpowiedzialni będą właściwi im 

beneficjenci. W przypadku projektów własnych miasta Strzyżowa, przygotowanie 

i wdrożenie projektu spoczywać będzie na pracownikach. Będą oni odpowiedzialni za: 

 przygotowanie dokumentacji technicznej (nadzór nad pracami projektantów 

i innych zewnętrznych ekspertów), studiów wykonalności zgodnych z wytycznymi 
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Ministerstwa Gospodarki i Pracy oraz wszystkich innych załączników niezbędnych do 

realizacji projektu,  

 nadzór techniczny i merytoryczny nad Inżynierem Projektu,  

 przygotowanie wniosków według obowiązujących procedur i zasad oraz 

złożenie ich w odpowiednim terminie w Instytucji Wdrażającej dany program,  

 współpracę z jednostkami podległymi realizującymi projekty finansowane 

z budżetu Miasta (pomoc tym jednostkom w przygotowaniu dokumentacji),  

 współpracę z samorządem powiatowym i regionalnym,  

 przygotowanie odpowiedniej dokumentacji niezbędnej w razie 

przeprowadzenia kontroli realizacji projektów przez instytucje uprawnione (m.in. 

Instytucję Pośredniczącą, Urzędy Kontroli Skarbowej, uprawnione organy Komisji 

Europejskiej),  

 przygotowanie i wykonanie przetargów, zgodną z wymogami funduszy 

strukturalnych archiwizację dokumentacji,  

 opracowywanie zgodnie z zapisami umów finansowania projektów 

okresowych, rocznych i końcowych raportów monitoringowych z realizacji projektów,  

Inicjowanie współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami 

pozarządowymi będzie stanowiło kontynuację pracy nad Lokalnym Programem 

Rewitalizacji. Cykliczne spotkania i przedstawienie propozycji współudziału 

i współfinansowaniu istotnych projektów może zapewnić możliwość zrealizowania 

ambitnych zamierzeń miasta Strzyżowa. 

Ze względu na dużą liczbę podmiotów, które mogą być zainteresowane realizacją 

przedsięwzięć inwestycyjnych wpisujących się w założenia Programu w przyszłym 

okresie programowania, należy zapewnić, iż będzie on dostępny dla każdego z nich. 

Program zostanie umieszczony na stronie serwisu internetowego Miasta Strzyżowa 

prowadzonego przez UM oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej UM. 
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System wdrażania „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Strzyżowa na lata 

2008-2015” obejmować winien następujące etapy. 

ETAP I: Konsultacje społeczne z organizacjami instytucjami i firmami, które 

zgłosiły swój udział w programie rewitalizacji tj.: 

I. Miasto Strzyżów 

II. Instytucje gospodarki komunalnej 

III. Instytucje użyteczności publicznej  

IV. Instytucje edukacji, sportu i turystyki 

V. Instytucje kultury 

VI. Kościoły 

VII. Fundacje i stowarzyszenia 

VIII. Wspólnoty mieszkaniowe 

IX. Inne budynki poddane rewitalizacji  

 

ETAP II: Konsultacje społeczne z organizacjami, instytucjami i firmami, które 

posiadają zasoby materialne na terenie objętym programem 

rewitalizacji, a nie zgłosiły swojego udziału w programie 

rewitalizacji.  

Ten etap dotyczy następujących podmiotów: 

1. Miasto Strzyżów  

2. Instytucje gospodarki komunalnej 
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3. Instytucje użyteczności publicznej  

4. Instytucje edukacji, sportu i turystyki 

5. Instytucje kultury 

6. Kościoły 

7. Fundacje i stowarzyszenia 

8. Wspólnoty mieszkaniowe 

9. Inne budynki poddane rewitalizacji  

 

ETAP III:  Organizacja cyklu warsztatów interaktywnych w zakresie: 

opracowywania wniosków aplikacyjnych, studiów wykonalności, 

monitoringu, ewaluacji i rozliczania projektów  

 

ETAP IV: Opracowywanie wniosków aplikacyjnych, na zadania objęte 

„Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Strzyżowa na lata 

2008-2015” 

 

ETAP V: Realizacja poszczególnych zadań objętych programem rewitalizacji. 

 

ETAP VI:      Monitoring i ewaluacja programu rewitalizacji, zgodnie 

z harmonogramami opracowywania, składania, realizacji 

i rozliczenia poszczególnych projektów na współfinansowanie zadań. 
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ETAP VII 

 

Pomiar poziomu efektywności programu rewitalizacji w latach 2008-

2015. 

 

ETAP VIII: Public Relations programu rewitalizacji w całym okresie jego 

realizacji. 

 

ETAP IX: Uzupełnienia i rozszerzanie programu rewitalizacji o nowe zadania 

zgłaszane przez instytucje, organizacje i firmy działające na obszarze 

objętym programem rewitalizacji. 
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ROZDZIAŁ VI 

 

Plan Finansowy na lata 2008-2015  

 

6.1 Wstęp  

 

Niniejsze opracowanie obejmuje analizę gospodarki finansowej samorządu 

w latach 2008-2015, z uwzględnieniem planu budżetu jednostki na 2008 rok oraz 

projekcję potencjału finansowego na lata 2008-2015.  

 Natomiast celem tego opracowania jest oszacowanie możliwości finansowych 

samorządu pod kątem realizacji przedsięwzięć inwestycyjno – organizacyjnych 

umieszczonych w Lokalnym Programie Rewitalizacji.  

 Dokument ten powstał w wyniku przeprowadzenia analizy podstawowych 

kategorii finansowych generowanych przez samorząd oraz w oparciu o dane planistyczne 

przygotowane przez pracowników Urzędu Miejskiego w Strzyżowie, dotyczące polityki 

gospodarczej jednostki. 
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Realizacja zadań stojących obecnie przed samorządami terytorialnymi podlega licznym 

regulacjom i ograniczeniom prawnym, głównie o charakterze finansowym.  

Najważniejsze regulacje prawne odnoszące się do gospodarki finansowej gmin, to: 

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

2. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, 

3. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego. 

Głównie ustawa o finansach publicznych wprowadza limity zadłużeń dla jednostek 

samorządowych oraz procedury ostrożnościowe i sankcyjne, którym jednostki te muszą 

sprostać. Podstawowe ograniczenia wynikają z artykułów 169, 170 oraz przywołanej 

wyżej ustawy. I tak: 

Art. 169.  

1. Łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym: 

1) Spłat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt. 2 i 3 wraz 

z naleznymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek k których mowa 

w art.. 82 ust. 1, 

2) Wykupów papierów wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego na cele określone w art. 82 ust. 1 pkt. 2 i 3 wraz z należnymi 

odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele określone 

w art. 82 ust. 1, 

3) Potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu 

terytorialnego poręczeń oraz gwarancji 
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- nie może przekroczyć 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów 

jednostki samorządu terytorialnego. 

2.W przypadku gdy relacja, o której mowa w art. 15 ust. 1 pkt. 1 lit. a, przekroczy 55 %, 

to kwota, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 12 % planowanych dochodów 

jednostki samorządu terytorialnego, chyba że obciążenia te w całości wynikają 

z zobowiązań zaciągniętych przed datą ogłoszenia tej relacji.  

3. Ograniczeń określonych w ust. 1 nie stosuje się do: 

 1) emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku 

z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 

3; 

 2) poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym 

zadania jednostki samorządu terytorialnego z wykorzystaniem środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 3. 

 

Art. 170.  

1. Łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku 

budżetowego nie może przekroczyć 60 % wykonanych dochodów ogółem tej jednostki 

w tym roku budżetowym. 

2. W trakcie roku budżetowego łączna kwota długu jednostki samorządu 

terytorialnego na koniec kwartału nie może przekraczać 60 % planowanych w danym roku 

budżetowym dochodów tej jednostki. 

 

3. Ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, nie stosuje się do emitowanych papierów 

wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych w związku z umową zawartą z 

podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3. 
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4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się po zakończeniu programu, projektu lub zadania 

realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, oraz otrzymaniu refundacji 

dokonanych wydatków. 

5. W przypadku gdy określone w umowie środki, o których mowa w art. 5 ust. 3, nie 

zostaną przekazane lub po ich przekazaniu orzeczony zostanie ich zwrot, jednostka 

samorządu terytorialnego nie może emitować papierów wartościowych, zaciągać 

kredytów, pożyczek i udzielać poręczeń i gwarancji do czasu spełnienia warunków, 

o których mowa w ust. 1 i 2 oraz w art. 169 ust. 1 i 2. 

 

Art. 79.  

1. W przypadku, gdy wartość relacji kwoty państwowego długu publicznego do produktu 

krajowego brutto, o której mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1 lit. a, ogłoszonej zgodnie z art. 15 

ust. 3: 

 1) jest większa od 50 %, a nie większa od 55 %, to na kolejny rok: 

a) Rada Ministrów uchwala projekt ustawy budżetowej, w którym relacja deficytu 

budżetu państwa do dochodów budżetu państwa nie może być wyższa niż 

analogiczna relacja z roku bieżącego, 

b) relacja, o której mowa w lit. a, stanowi górne ograniczenie relacji deficytu każdej 

jednostki samorządu terytorialnego do jej dochodów, jaka może zostać uchwalona 

w budżecie jednostki samorządu terytorialnego. 
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6.2 Analiza sytuacji finansowej Gminy Strzyżów w latach 2005-

2007, z uwzględnieniem planu budżetu samorządu na rok 

2008 

 

Analizę finansową Gminy Strzyżów sporządzono w oparciu o następujące dokumenty:  

1. Roczne sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27S), 

roczne sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych (Rb- 28S) oraz roczne 

sprawozdania o nadwyżce/deficycie (Rb-NDS), odpowiednio za lata 2005-2007, 

2. Uchwałę Nr XIV Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 27 grudnia 2007 r. 

w sprawie budżetu gminy Strzyżów na 2008 r z późniejszymi zmianami. 

Sytuacja finansowa Gminy Strzyżów w badanym okresie kształtowała się 

korzystnie. Wnioski takie można wyciągnąć dokonując analizy podstawowych kategorii 

finansowych jednostki. 

Do podstawowych kategorii finansowych jednostek samorządu terytorialnego 

zaliczają się wielkości charakteryzujące w sposób ogólny budżety tych jednostek zgodnie 

z art. 165 ustawy o finansach publicznych są to dochody, wydatki, przychody oraz 

rozchody. Ogólny obraz kształtowania się kategorii finansowych Gminy Strzyżów 

przedstawia tabela nr 17 
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Kształtowanie się wyników finansowych jednostki w latach 2005-2008 

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 

Dochody ogółem 31.235.525  42.351.284 42.557.886,94 44.533.834,49 

Wydatki ogółem 32.853.463  42.805.444 42.970.320,06 54.328.019,00 

wynik finansowy -1.617,938 -454.160 -412.433,12 -9.794.184,51 

Przychody ogółem, 

w tym: 

2.907.416 6.137.222 4.940.000 10.694.184,51 

kredyty i pożyczki  2.907.416 6.137.222 4.940.000 10.694.184,51 

spłaty pożyczek 

udzielonych 

0 0 0 0 

obligacje jst 0 0 0 0 

inne źródła 0 0 0 0 

Rozchody ogółem, 

w tym  

860.709 1.372.417 1.197.222,25 900.000,00 

spłaty kredytów i 

pożyczek 

860.709 1.372.417 1.197.222,25 900.000,00 

pożyczki     

Tabela nr 17 źródło UM Strzyżów 

 

Z porównania danych zaprezentowanych w powyższej tabeli, wynika, iż 

w badanym okresie realizacja poszczególnych kategorii finansowych przebiegała 

równomiernie. 
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Najwyższy poziom dochodów planowany jest na rok bieżący; Gmina zamierza 

osiągnąć dochody w wysokości 44.533.834,49 zł tj. na poziomie 104 % wykonania 

dochodów z roku poprzedniego. W pozostałych latach realizacja dochodów wyglądała 

następująco: 

 w roku 2005 – 31.235.525,00 zł.  

 w roku 2006 – 42.351.284,00 zł. tj. 135 % wykonania dochodów w stosunku do roku 

2003 

 w roku 2007 - 42.557.886,94 zł. tj. 100,48 % wykonania dochodów w stosunku do roku 

2006 

W roku bieżącym gmina planuje na wydatki przeznaczyć więcej środków finansowych 

niż w roku ubiegłym. W analizowanym okresie wykonanie wydatków przedstawia się 

następująco: 

 w roku 2005 – 32.853.463,00 zł.   

 w roku 2006 – 42.805.444,00 zł. tj. 130,29 % wykonania wydatków w roku 2005 

 w roku 2007 – 42.970.320,06 zł tj. 100,38 % wykonania wydatków w roku 2006 

Na rok bieżący samorząd zaplanował wydatki w wysokości 54.328.019,00 zł tj. na 

poziomie 126,43 % wykonania wydatków z roku poprzedniego.  

 W analizowanym okresie samorząd uzyskał następujące wyniki finansowe: 

 w roku 2005 – deficyt, w wysokości  1.617.938,00 zł  

 w roku 2006 – deficyt, w wysokości     454.160,00 zł  

 w roku 2007 – deficyt, w wysokości     412.433,12 zł  

Na bieżący rok samorząd planuje deficyt budżetowy w wysokości 9.794.184,51 zł.  
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Tegoroczny deficyt ma być pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów. 

Analiza struktury dochodów 

Dla potrzeb dokonania analizy zmian zachodzących w strukturze dochodów należy 

porównać kształtowanie się dochodów w rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji 

budżetowej, w poszczególnych latach badanego okresu. Porównanie takie przedstawia 

tabela nr 18 

Struktura wykonania dochodów (w PLN) 

Wyszczególnienie  2005 2006 2007 2008 

(planowane) 

Rolnictwo i 

łowiectwo 

 128.298,63 1.298.136,73  

Leśnictwo      

Transport i łączność  50.823,25 420.563,81   

Turystyka  58.750,82   228.204,00 

Gospodarka 

mieszkaniowa  

641.937,72 764.408,44 842.729,50 343.500,00 

Działalność 

usługowa  

16.420,56 26.186,92 7.485,98 7.500,00 

Administracja 

publiczna  

340.198,68 307.193,87 421.577,57 329.060,79 
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Urzędy naczelnych 

organów władzy 

państwowej  

136.823,83 50.389,39 47.118,48 3.422,00 

Bezpieczeństwo 

publiczne 

6.999,98 20.500,00  500,00 

Dochody osób 

prawnych i 

fizycznych  

8.676.012,55 9.225.303,29 10.366.417,13 11.033.056,00 

Różne rozliczenia 14.595.650,00 15.482.852,00 16.457.589,65 18.085.871,00 

Oświata i 

wychowanie  

389.578,51 602.757,12 717.499,63 884.492,00 

Ochrona zdrowia 2.170,00  8.764.110,61  

Pomoc społeczna 5.223.629,25 7.556.287,32 8.764.110,61 8.589.760,00 

Edukacyjna opieka 

wychowawcza 

723.512,38 843.032,50 894.828,88  

Gospodarka 

komunalna 

5.217,36 4.720,53 68.297,80 3.996.063,00 

Kultura i ochrona 

dziedzictwa 

narodowego 

54.000,00 96.417,44  11.000,00 

Kultura fizyczna i 

sport 

314.400,00 6.822.373,12 2.626.838,19 1.021.405,70 

Dochody ogółem 31.235.525 42.351.284 42.557.886,94 44.533.384,49 

Tabela nr 18 źródło UM Strzyżów 
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Strukturę wykonania niektórych dochodów w ostatnich latach przedstawia poniższa tabela  

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 

1.Subwencja ogólna 

w tym oświatowa  

46,7 % 

30,8 % 

36,6 % 

23,7 % 

38,7 % 

25,1 % 

2 Udziały w podatku od osób 

fizycznych  

11,9 % 9,6 % 11,8 % 

3 Dotacje celowe  19,3 % 25,9 % 30,1 % 

4 Podatek od nieruchomości od 

osób prawnych. 

5,6 % 4,8 % 4,4 % 

Tabela nr 19 źródło UM Strzyżów 

Gmina opierała w ostatnich latach swoją a statutową działalność głównie na 

środkach pochodzących z subwencji ogólnej, dotacji celowych oraz udziałów w podatkach 

stanowiących dochód budżetu państwa, które łącznie stanowią około 80 % dochodów 

będących w dyspozycji gminy.  

Wśród określonych ustawowo źródeł dochodów Gminy odpowiednie znaczenie 

mają te dochody, które nie są powiązane z realizacją ściśle określonych zadań. Są to 

dochody własne, a ich wielkość w budżecie wyznacza granice samodzielności finansowej 

gminy. Poniższa tabela przedstawia kształtowanie się dochodów własnych z ostatnich 

trzech lat.  
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Rok  Kwota  
% 

dochodów 

2005 6.382.322 20,43 

2006 6.282.083 15,00 

2007 7.084.773 16,65 

Tabela nr 20 źródło UM Strzyżów  

Wykres nr 2 kształtowanie się własnych z ostatnich trzech lat w %  
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Porównanie danych dotyczących wielkości dochodów , jak i ich struktury, obrazuje 

że kształtowanie się tych parametrów w latach 2005-2007, pod kątem możliwości 

inwestycyjnych samorządu, jest korzystne. 

Ze szczegółowego badania wahań zachodzących w realizacji poszczególnych 

dochodów wynika bowiem, że jednym ze znacznych źródeł dochodów są dochody własne. 

Stąd początkowa teza o korzystnym kształtowaniu się wyników finansowych samorządu 

jest uzasadniona. 

Takie wnioski mogą świadczyć o poprawiającej się koniunkturze, a także rokować 

pozytywnie na przyszłość. 

Analiza struktury wydatków  

Struktura wykonania wydatków (w PLN) 

Wyszczególnienie  2005 2006 2007 2008 

(planowane) 

Rolnictwo i łowiectwo 125.096,93 352.916,54 133.963,59 317.860,00 

Transport i łączność  1.741.155,92 2.701.120,73 4.767.209,34 3.424.743,00 

Turystyka  16.931,49 2.701.120,73 198.632,63 357.272,00 

Gospodarka 

mieszkaniowa  

584.441,80 1.205.483,89 664.119,72 1.115.600,00 

Działalność usługowa  178.669,29 150.312,26 148.359,04 318.000,00 
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Administracja publiczna  2.792.927,59 2.997.372,42 3.220.821,05 3.997.321,00 

Urzędy naczelnych 

organów władzy 

państwowej  

136.823,83 50.389,39 47.118,48 3.422,00 

Bezpieczeństwo 

publiczne 

248.109,43 320.946,83 310.085,51 300.198,00 

Dochody od osób 

prawnych, od osób 

fizycznych i od innych 

jednostek nie 

posiadających 

osobowości prawnej oraz 

wydatki związane z ich 

poborem 

121.561,20   150.500,00 

Obsługa długu 

publicznego 

139.756,47 210.052,71 275.385,16 512.680,00 

Oświata i wychowanie 13.918.268,29 14.390.019,83 16055.185,57 15.424.795,00 

Ochrona zdrowia 247.590,13 201.656,66 188.610,27 212.581,00 

Pomoc społeczna 6.315.313,80 8.584.986,64 9.942.164,19 10.143.180,00 

Edukacyjna opieka 

wychowawcza 

1.017.712,38 1.135.913,20 1.162.693,23 389.870,00 

Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska 

911.114,19 958.200,94 1.275.613,54 9.395.988,00 

Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego 

1.132.482,83 1.065.502,74 1.248.360,42 1.386.400,00 
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Kultura fizyczna i sport 1.105.487,53 8.273.479,32 3.174.673,50 6.712.609,00 

Wydatki ogółem    54.328.019,00 

Tabela nr 21 źródło UM Strzyżów  

Z danych zawartych w powyższej tabeli, wynika że najwięcej samorząd wydaje na 

oświatę i wychowanie. Kolejnymi sferami działalności, na które jednostka przeznacza 

duże środki finansowe są: pomoc społeczna, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 

kultura fizyczna i sport. Oceniając to zjawisko należy stwierdzić, że głównie finansowane 

są przez samorząd zadania o charakterze obowiązkowym (oświata, pomoc społeczna). 

Analiza dynamiki zmian wydatków w kolejnych latach w wartościach realnych wykazuje 

dość stabilną sytuację.  

Utrzymaniu tendencji rozwoju gminy będzie sprzyjać realizacja modelu 

strategicznego zarządzania, bazującego na konsekwentnej polityce finansowej 

wykorzystującej takie instrumenty zarządzania jak strategia rozwoju, wieloletni plan 

inwestycyjny oraz wieloletni plan finansowy. 

Warunkiem kształtowania dalszego rozwoju jest stałe monitorowanie wzajemnych 

relacji wzrostu wydatków bieżących i inwestycyjnych.  

W obecnej sytuacji finansowej Gminy wskazanym jest by tempo wzrostu 

dochodów przewyższało w najbliższych latach tempo wzrostu wydatków bieżących.  
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ROZDZIAŁ VII  

 

Założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji  

 

7.1 Okres realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji  

 

Okres realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji przewidziany jest na lata 2008-

2015. Trudno na obecnym etapie przewidzieć jakie narzędzia dostępne będą w kolejnym 

okresie programowania Unii Europejskiej, dlatego też w Lokalnym Programie 

Rewitalizacji  należy stworzyć jak najszersze możliwości realizacji konkretnych, obecnie 

nie zdefiniowanych, zadań i projektów w przyszłości. Zasięg terytorialny Lokalnego 

Programu Rewitalizacji powinien być stały dla całego okresu programowania tj. na lata 

2008-2015. W razie zaistnienia przeobrażeń społecznych czy gospodarczych 

w Strzyżowie istnieje możliwość rozszerzenia oddziaływania Programu w następnym 

okresie programowania na inne obszary, które nie zostały ujęte w pierwszej wersji, lub 
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rezygnacji z tych obszarów, które nie będą w wyniku działań rewitalizacyjnych w latach 

2008-2015 spełniać określonych kryteriów.  

 

 

 

7.2 Obszar rewitalizacji  

 

W wyniku przeprowadzonej analizy dokonano wyodrębnienia obszaru, który 

zostanie poddany procesowi rewitalizacji, i na którym będą realizowane inwestycje 

zgodnie z założeniami Lokalnego Programu Rewitalizacji. 
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Fot. archiwum 

 

 

RYNEK  

Jako najważniejszy obszar wymagający rewitalizacji uznano Rynek Miejski. 

Obszar ten rozgraniczają ulice Słowackiego, Rynek , Przecławczyka.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz praktyką przeprowadzania procesów 

rewitalizacji w Polsce, obszary rewitalizacji muszą spełniać odpowiednie kryteria 

wyboru. Obszar ten został wyłoniony w wyniku analizy przeprowadzonej w trzech 

obszarach funkcjonalnych – przestrzennym, gospodarczym oraz społecznym. Względy 
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przestrzenne z uwagi na charakter programów rewitalizacji obszarów miejskich mają 

największe znaczenie. Duży wpływ ma na to min. degradacja obiektów budowlanych, 

nieuporządkowana zabudowa oraz przestrzeń miejska. Względy społeczne to kolejny 

obszar tutaj znaczenie ma min. dostępność mieszkań komunalnych, wysoka 

przestępczość, występowanie patologii społecznych, negatywne czynniki demograficzne. 

 

Fot. archiwum 

Czynniki, które wpłynęły na zakwalifikowanie danego obszaru do programu 

rewitalizacji są następujące: 

- zły stan techniczny obiektów publicznych, 

- zdegradowane obiekty budownictwa mieszkaniowego, 

- zdegradowane budynki kulturalne, 
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- zła sytuacja w obszarze zaspokajania potrzeb kulturalnych, 

- występowanie patologii społecznych, (dewastacje, alkoholizm)  

- olbrzymia degradacja infrastruktury, 

- niezadowalający stan publicznej infrastruktury technicznej. 

Obszar „Rynku” stanowi wizytówkę miasta. Zabytkowe kamienice otaczające Rynek 

tworzą niepowtarzalną atmosferę. Rewitalizacja obszaru powinna być ukierunkowana na 

podniesienie standardu przestrzeni Rynku, uczynienie z niego lokalizacji atrakcyjnej, 

a zarazem dobrym miejscem do życia dla mieszkańców. Koncepcja rewitalizacji 

omawianego obszaru to główny punkt całego Lokalnego Programu Rewitalizacji. Obszar 

Rynku powinien zostać wizytówką Strzyżowa, gdzie mieszkańcy i turyści mogą znaleźć 

miejsce do odpoczynku, zjeść, zrobić, zakupy.  
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7.3 ZADANIA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI 

Nazwa zgłaszającego (adres) Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP i Bożego Ciała w Strzyżowie, ul. Przekopna 1, 38-100 

Strzyżów  

Nazwa projektu Renowacja i konserwacja gotyckiego kościoła wraz z zespołem zabytkowych 

budynków  

Miejsce realizacji (dokładna 

lokalizacja) 

Strzyżów, ul. Przekopna 1 

 

Opis Projektu (zakres, cel) Wspomniany projekt wpisuje się w trwające już prace renowacyjno – konserwatorskie wspomnianych 

obiektów, a przede wszystkim gotyckiego kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, którego 

wyposażenie zostało wpisane na listę zabytków. Stanowiłoby w dużej części kontynuację 

dotychczasowych prac, ale obejmowałoby też nowe działania, a mianowicie: 

1. kontynuacja prac przy konserwacji i odnowieniu polichromii ściennych kościoła parafialnego, 

2. konserwacja odnowienie ambony pochodzącej z XVI w. 
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3. konserwacja i odnowienie czterech ołtarzy bocznych z pocz. XIX w.  

4. konserwacja i odnowienie epitafiów ściennych z XVI w. 

5 .prace konserwacyjno-zabezpieczające kamień ścian zewnętrznych kościoła z wymianą spoiny  

6. zabezpieczenie przeciwwilgociowe fundamentów wraz z pracami towarzyszącymi ( skucie 

betonowych chodników przy murze, poprawienie odwodnienia, wymiana rynien spustowych, remont 

dachu 

7. remont i konserwacja muru ceglanego z XIX w. otaczającego kościół 

8. remont kapitalny budynku (dawny dom Akcji Katolickiej) oraz budynku d. Wikarówki (obydwa 

budynki z pocz. XX w.) celem stworzenia Centrum Integracji Międzykulturowej 

9. prace konserwacyjno – remontowe przy budynku (plebania) z 1883 r. 
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Koszt projektu (w tyś. zł)
11

 

 

Ogółem, w tym: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

4.168.000,00 235 333 850 650 500 400 450 250 

Źródła finansowania 1. środki własne  

2. środki uzyskane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

3. środki uzyskane z Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego 

4. środki uzyskane z wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków 

5. środki uzyskane ze Starostwa Powiatowego w Strzyżowie  

6. środki uzyskane z Urzędu Miasta w Strzyżowie 

Stan realizacji zadania 

(dokumentacja, pozwolenia itp.) 

1. konserwacja i odnowienie polichromii – prace trwają od 2004 r., pełna dokumentacja, 

przewidywane zakończenie w roku 2009 

2. remont i konserwacja muru – prace podjęte od 2008 r., pełna dokumentacja, przewidywane 

                                                           
11

 Poszczególne etapy i związane z nimi koszty (w tys. Zł): 
1. Rok 2008 – polichromia – 170, remont muru – 65 
2. Rok 2009 – polichromia – 198, remont muru 70, epitafia 65 
3. Rok 2010 – 2 ołtarze boczne – 140, ambona – 90, remont muru – 70 kościół ściany zewnętrzne – 250, remont b. domu Akcji Katolickiej – 300 
4. Rok 2011 – 2 ołtarze boczne – 100, kościół ściany zewnętrzne – 250, remont b. domu Akcji Katolickiej – 300 
5. Rok 2012 – kościół  -ściany zewnętrzne – 250, remont b. Wikarówki – 250 
6. Rok 2013 – kościół – ściany zewnętrzne  - 250, remont budynku Plebanii (1883 r.) – 150 
7. Rok 2014 – ściany zewnętrzne – 250, otoczenie kościoła – 200 
8. Rok 2015 – otoczenie kościoła - 250 
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zakończenie w roku 2011 

3. pozostałe prace – omówione w planie perspektywicznym z Wojewódzkim Urzędem Ochrony 

Zabytków, dokumentacja pozyskiwana w miarę rozpoczynania prac 

 

 

 

Nazwa zgłaszającego (adres) Miejski Zespół Szkół w Strzyżowie, ul Daszyńskiego 4  

Nazwa projektu Remont szkoły i obejścia  

Miejsce realizacji (dokładna 

lokalizacja) 

ul. Daszyńskiego 4  
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Opis Projektu (zakres, cel) 

 

 położenie kostki na dziedzińcu szkoły od strony południowej, 

 budowa bieżni i skoczni w dal, 

 wymiana siatki ogrodzeniowej od strony ul. Zawale, 

 pokrycie równym asfaltem boiska szkolnego, 

 zainstalowanie bramy na parkingu szkolnym, 

 remont schodów z parkingu do szkoły i balkoniku przy stołówce od strony ul. Zawale, 

 remont i renowacja wyposażenia ogródka zabaw, 

 budowa zadaszenia przed wejściem do szkoły od strony ul. Daszyńskiego, 

 ogrodzenie ujęcia wody pitnej do szkoły przy parkingu. 

Koszt projektu (w tyś. zł) 

 

Ogółem, w tym: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

200.000  200.000       

Źródła finansowania 1. Budżet Gminy 

2. Zewnętrzne środki pomocowe 

Stan realizacji zadania 

(dokumentacja, pozwolenia itp.) 
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Nazwa zgłaszającego (adres) Urząd Miejski w Strzyżowie ul. Przecławczyka 5  

Nazwa projektu Przebudowa placu zabaw dla dzieci w Strzyżowie 

Opis Projektu (zakres, cel) 

 

 

 
 

 

 

Przebudowa placu zabaw dla dzieci w Strzyżowie jest propozycją polegającą na zagospodarowaniu 

miejskich terenów zielonych miasta Strzyżowa dla potrzeb dzieci, niezależnie od stopnia ich 

sprawności psychoruchowej. Przebudowa powinna polegać na: 

 oczyszczeniu terenu z humusu, zarośli, starych i zniszczonych krzewów,  

 wymiana gatunków roślin zgodnie z projektem zagospodarowania zieleni, 

 demontaż starych elementów wyposażenia, 

 zniwelowanie terenu wraz z jego odwodnieniem (drenaż), 

 wykonanie alejek spacerowych, 

 wykonanie dróg rowerowych, 

 wykonanie pul do gier grupowych, 

 przygotowanie stanowisk do montażu nowoczesnego wyposażenia placu zabaw, 
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 budowa kortów tenisowych wraz z ogrodzeniem, 

 budowa budynku altany, 

 budowa rampy dla sportów wrotkarskich. 

Uruchomienie takiego kompleksu w miejscu gdzie od ponad 30 lat istnieją tradycje przebywania z 

dziećmi gwarantuje wysoką frekwencję i pełne wykorzystanie zamontowanych urządzeń. 

Rewitalizacja tego obszaru przewiduje również likwidację wszelkich barier architektonicznych 

oraz jego adaptację do współczesnych warunków, standardów i potrzeb.  

Projekt rewitalizacji omawianego terenu jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne zgłaszane 

przez mieszkańców gminy. Nowoczesny plac zabaw będzie miejscem spotkań i wzajemnego 

oddziaływania ludzi z wielu grup społecznych. Będzie to miejsce publiczne i nieodpłatne przez co 

korzystać będą z niego dzieci o różnym statusie finansowym i rodzinnym, osoby niepełnosprawne, 

dzieci z rodzin zagrożonych patologiami.  

Koszt projektu (w tyś. zł) 

 

Ogółem, w tym: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

         

Źródła finansowania 1. Budżet Gminy 

2. Zewnętrzne środki pomocowe 
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Stan realizacji zadania 

(dokumentacja, pozwolenia itp.) 

 

 

 

Nazwa zgłaszającego (adres) Miejsko – Gminny Zarząd Budynkami Mieszkalnymi w Strzyżowie ul. Sanocka 7 

Nazwa projektu Remont elewacji budynków w Strzyżowie  

Miejsce realizacji (dokładna 

lokalizacja) 

ul. Rynek nr 14, 19, 31 Łukasiewicza nr 6 i 10, ul. 3 – go Maja 7, 700 – Lecia 6 

Opis Projektu (zakres, cel) Remont elewacji budynków z dociepleniem ścian styropianem.  

Koszt projektu (w tyś. zł) 

 

Ogółem, w tym: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
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Źródła finansowania  

Stan realizacji zadania 

(dokumentacja, pozwolenia itp.) 

 

 

 

Nazwa zgłaszającego (adres) Starostwo Powiatowe w Strzyżowie, ul. Przecławczyka 15, 38-100-Strzyżów  

Nazwa projektu Poprawa bazy Szpitala Powiatowego w Strzyżowie  

Miejsce realizacji (dokładna 

lokalizacja) 

ul. 700-lecia, 38-100 Strzyżów 

Opis Projektu (zakres, cel) Poprawa bazy Szpitala Powiatowego w Strzyżowie  

Koszt projektu (w tyś. zł) 

 

Ogółem, w tym: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

10000000 5720000 2000000 1500000      

Źródła finansowania 1. EFRR,  

1. Budżet Powiatu  
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Stan realizacji zadania 

(dokumentacja, pozwolenia itp.) 

 

 

 

Nazwa zgłaszającego (adres) Starostwo Powiatowe w Strzyżowie, ul. Przecławczyka 15, 38-100-Strzyżów  

Nazwa projektu Rewitalizacja budynku Przychodni Chorób Płuc  

Miejsce realizacji (dokładna 

lokalizacja) 

ul. Mostowa 

Opis Projektu (zakres, cel) Przekwalifikowanie funkcji budynku, poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego ludności  

Koszt projektu (w tyś. zł) 

 

Ogółem, w tym: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

10000000 5720000 2000000 1500000      
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Źródła finansowania 1. Budżet Powiatu,  

2. Zewnętrzne środki pomocowe 

Stan realizacji zadania 

(dokumentacja, pozwolenia itp.) 

 

 

Nazwa zgłaszającego (adres) Starostwo Powiatowe w Strzyżowie, ul. Przecławczyka 15, 38-100-Strzyżów  

Nazwa projektu Rewitalizacja budynku administracyjnego ZOZ  

Miejsce realizacji (dokładna 

lokalizacja) 

ul. Dąbrowskiego 10 

Opis Projektu (zakres, 

cel)

Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego ludności  
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Koszt projektu (w tyś. zł) 

 

Ogółem, w tym: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

         

Źródła finansowania 1. Budżet Powiatu,  

2. Zewnętrzne środki pomocowe 

Stan realizacji zadania 

(dokumentacja, pozwolenia itp.) 

 

 

Nazwa zgłaszającego (adres) Starostwo Powiatowe w Strzyżowie, ul. Przecławczyka 15, 38-100-Strzyżów  

Nazwa projektu Poprawa bazy Przychodni Powiatowej w Strzyżowie  
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Miejsce realizacji (dokładna 

lokalizacja) 

ul. Parkowa 4  

Opis Projektu (zakres, cel) 

 

Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego ludności  

Koszt projektu (w tyś. zł) 

 

Ogółem, w tym: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1500000 100000 1310000       

Źródła finansowania 1. Budżet Powiatu,  

2. Zewnętrzne środki pomocowe 

Stan realizacji zadania 

(dokumentacja, pozwolenia itp.) 
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Nazwa zgłaszającego (adres) Dom Dziecka , ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów 

 

Nazwa projektu Rewitalizacja parku zabytkowego Zespołu Pałacowo – Parkowego w Strzyżowie  

Miejsce realizacji (dokładna 

lokalizacja) 

ul Sobieskiego 7 

Opis Projektu (zakres, cel) 

 

Roboty rewitalizacyjne mają zostać wykonane na terenie parku wchodzącego w skład zespołu 

pałacowo- parkowego w Strzyżowie, jest on objęty ochroną poprzez wpis do rejestru zabytków nr A – 

1126 z dnia 25.11.1982 r., obecnie w otoczonym przez park obiekcie zlokalizowany jest Dom 

Dziecka im. Janusza Korczaka w Strzyżowie przy ul. Sobieskiego 7. 

Rewitalizacja parku zabytkowego zespołu pałacowo – parkowego powinna obejmować : 

1. renowacja parku na obszarze 2,68 ha: 

 wykarczowanie samosiewnych i odrostowych zadrzewień, 

 zasadzenie w miejsce wyciętych właściwych, 

 odrestaurowanie pierwotnych klombów, 

 odnowienie istniejących trawników, 
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 zabezpieczenie istniejącego drzewostanu. 

2. Renowacja stawów na powierzchni 0,89 ha: 

 odmulenie dna stawów, 

 wykarczowanie brzegu istniejących stawów, 

 zagospodarowanie brzegów stawów, 

 rewitalizacja akweduktu dostarczającego wodę do stawów, 

 zagospodarowanie brzegów stawów do stanu pierwotnego, 

 zagospodarowanie wyspy na jednym ze stawów (budowa altany, pomostów rekreacyjnych 

kładki łączącej brzeg stawu z wyspą). 

3. Budowa ścieżki rowerowej i miejsca postojowego o powierzchni łącznej 400 m 
2
 

 utwardzenie drogi i miejsca postojowego. 

4. Alejki spacerowe o długości 875 mb: 

 odtworzenie tras alejek z okresu XVIII-XIX w., 

 wyznaczenie tras alejek na terenie istniejących stawów, 

 wykonanie nawierzchni gruntowej, 

 odprowadzenie wód opadowych. 
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5. Odbudowa bramy i ogrodzenia: 

 renowacja istniejących słupów bramy wjazdowej (oczyszczenie kamienia, uzupełnienie 

braków, impregnacja), 

 wykonanie bramy wjazdowej, 

 odbudowa ogrodzenia (wykonanie słupków żelbetonowych oraz ogrodzenia z siatki) 

Zasadniczym rezultatem rewitalizacji winno być częściowe odtworzenie jego dawnego stanu oraz 

zagospodarowanie niewykorzystanych terenów pod ścieżki rowerowe i aleje spacerowe. 

Działania związane z rewitalizacja pozwolą na przywrócenie dawnego uroku parku, lepszą 

ekspozycję jego walorów krajobrazowych, a pośrednio również zabezpieczenie przed postępującym 

niszczeniem całego zespołu pałacowo-parkowego. Efektem tego będzie powstrzymanie jego 

dekapitalizacji, ograniczenie kosztów eksploatacyjnych zrewitalizowanego parku. Poprzez 

rewitalizację parku możliwe będzie wzbogacenie oferty turystycznej miasta Strzyżowa oraz realizacja 

ważnego zadania ochrony zespołu lokalnego dziedzictwa kulturowego. W ten sposób pośrednio 

poprzez wzrost wartości kulturowych na omawianym obszarze nastąpi wsparcie grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

Koszt projektu (w tyś. zł) Ogółem, w tym: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
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203.600 30.000 173.600       

Źródła finansowania  1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

2. Budżet Państwa 

3. Minister Gospodarki i Pracy 

4. Budżet Województwa 

5. .Budżet Powiatu 

Stan realizacji zadania 

(dokumentacja, pozwolenia itp.) 

 

 

Nazwa zgłaszającego (adres) Miejsko – Gminny Zarząd Oświaty w Strzyżowie  

Nazwa projektu Remont elewacji na budynku administracyjnym 

Miejsce realizacji (dokładna 

lokalizacja) 

ul. Dąbrowskiego 15  
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Opis Projektu (zakres, cel) Remont elewacji budynku polegający na dociepleniu ścian, wykonaniu elewacji zakładającej 

dostosowanie kolorystyki jego wyglądu do zabytkowego otoczenia. Projekt kolorystyki elewacji 

został uzgodniony z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków delegatura w Rzeszowie. 

Według projektu należy wykonać tynk mineralny, pas cokołu zagruntować Unigruntem ATLAS, 

a następnie położyć tynk natryskowy. Należy ponadto pomalować balustrady, uzupełnić lub wymienić 

obróbki blacharskie, posadzki balkonów wyłożyć płytkami mrozoodpornymi. 

Koszt projektu (w tyś. zł) 

 

Ogółem, w tym: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

125.000  125.000       

Źródła finansowania  1. Budżet Gminy 

2. Zewnętrzne środki pomocowe 

Stan realizacji zadania 

(dokumentacja, pozwolenia itp.) 

Na wykonanie zadania został opracowany projekt budowlany, uzyskana została akceptacja 

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków delegatura w Rzeszowie (budynek znajduje się w tzw. 

Strefie rynku), starosta Strzyżowski decyzją Nr AB – 7351/4/108/2005 z dnia 26.09.2005 zatwierdził 

projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę. Remont elewacji stanowi ostatni etap remontu 

budynku.  
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Nazwa zgłaszającego 

(adres) 

Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta im. Juliana Przybosia w Strzyżowie ul. Przecławczyka 6 

Nazwa projektu Remont budynku BPGiM  

 
Miejsce realizacji (dokładna 

lokalizacja) 

ul. Przecławczyka 6  
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Opis Projektu (zakres, cel) Kolejne etap kapitalnego remontu zabytkowego budynku BPGiM „Synagogi”. Prace rewitalizacyjne 

powinny objąć następujące etapy: 

 wymiana pokrycia dachu, 

 wymiana stolarki okiennej,  

 roboty malarskie (malowanie wnętrza Synagogi), 

 przystosowanie biblioteki do obsługi osób niepełnosprawnych. 

 

Koszt projektu (w tyś. zł) 

 

Ogółem, w tym: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

277.414,01 117.428,99 126.296,28 33.688,74      

Źródła finansowania 1. Budżet Gminy, 

2. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

3. Urząd Marszałkowski, 

4. Wojewódzki Konserwator Zabytków 

5. Zewnętrzne środki pomocowe. 

Stan realizacji zadania 

(dokumentacja, pozwolenia 

itp.) 

Kosztorysy, pozwolenia na budowę oraz pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora zabytków na 

wykonanie prac remontowych. 
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Nazwa zgłaszającego 

(adres) 

Dom Kultury „Sokół” w Strzyżowie 

Nazwa projektu Modernizacja sali wielofunkcyjnej (widowiskowo – estradowo - kinowej) 

Miejsce realizacji (dokładna 

lokalizacja) 

38-100 Strzyżów, ul. Mostowa 2 

Opis Projektu (zakres, cel) Dom Kultury „Sokół”  stanowi wizytówkę miasta. To tutaj odbywają się najważniejsze dla gminy i powiatu 

wydarzenia kulturalne (konferencje, koncerty, sejmiki itp.). Sala służy jako estrada dla środowiskowych 

imprez tanecznych, muzycznych i teatralnych. Jest równocześnie salą kinową dla kina „Odrodzenie”. 

Wieloletnia intensywna eksploatacja bez przeprowadzanej gruntownej modernizacji sprawia, że sala 

wymaga natychmiastowego remontu. Dzięki starannej konserwacji i dużej dbałości sala wciąż jeszcze służy 

i spełnia swoją rolę prowadząc z powodzeniem działalność kulturalną. Istnieje jednak konieczność 

kompleksowej modernizacji polegającej na przebudowie sceny z uwzględnieniem oświetlenia, nagłośnienia 

oraz wymianie foteli, projektorów kinowych oraz zmianie wystroju sali zgodnie z obowiązującymi 
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normami. 

Koszt projektu (w tyś. zł) 

 

Ogółem, w tym: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

         

Źródła finansowania  

Stan realizacji zadania 

(dokumentacja, pozwolenia 

itp.) 

brak projektu, pozwolenia, ekspertyz, opinii. 
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Nazwa zgłaszającego 

(adres) 

Dom Kultury „Sokół” w Strzyżowie 

 

 

 

 

 

 

Nazwa projektu Remont budynku  

Lokalnego Centrum Kultury, Tradycji i Folkloru „Gościniec” 



LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI 2008-2015   

OBEJMUJĄCY TEREN MIASTA STRZYŻOWA JAKO SZANSA NA POPRAWĘ ŻYCIA WSTRZYŻOWIE 

 

Strona 153 z 174 

Miejsce realizacji (dokładna 

lokalizacja) 

38-100 Strzyżów, ul. Mostowa 2 

Opis Projektu (zakres, cel) Budynek LCKTiF „Gościniec” jest integralną częścią DK „Sokół”. Od 1909 r. należał do Towarzystwa 

Gimnastycznego „Sokół”, w którym zlokalizowana była kręgielnia. Obecnie w nim koncentruje się 

działalność folklorystyczna i regionalna. Tutaj odbywają się próby zespołów ludowych działających przy 

naszej placówce. Jest miejscem licznych imprez środowiskowych obejmujących tradycje i obrzędowość 

naszego regionu.  

Koszt projektu (w tyś. zł) 

 

Ogółem, w tym: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

         

Źródła finansowania  

Stan realizacji zadania 

(dokumentacja, pozwolenia 

itp.) 

projekt, kosztorys, ekspertyza (dotycząca dachu budynku) 
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Nazwa zgłaszającego 

(adres) 

Dom Kultury „Sokół” w Strzyżowie 

Nazwa projektu Winda (zewnętrzna) dla osób niepełnosprawnych 

Miejsce realizacji (dokładna 

lokalizacja) 

38-100 Strzyżów, ul. Mostowa 2 

Opis Projektu (zakres, cel) Instalacja windy w budynku Domu Kultury „Sokół” stworzyła by nowe możliwości dostępu do bogatej 

oferty naszej placówki dla osób niepełnosprawnych z całego regionu (nie tylko terenu gminy i powiatu). 

Naszymi odbiorcami często są osoby z Krosna, Jasła, Rzeszowa. Dzięki likwidacji barier architektonicznych 

(jak choćby montaż windy) daje możliwość poszerzenia grona odbiorców oferty kulturalnej naszego miasta.  

Ponadto, w znajdującej się w naszym budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I st.  istnieje możliwość 

uruchomienia klasy integracyjnej, o co często postulują rodzice dzieci niepełnosprawnych. Szkoła jednak 

znajduje się na trzecim piętrze budynku, co uniemożliwia edukację muzyczną tych dzieci. 

Koszt projektu (w tyś. zł) Ogółem, w tym: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
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Źródła finansowania  

Stan realizacji zadania 

(dokumentacja, pozwolenia 

itp.) 

brak projektu, pozwolenia, ekspertyz, opinii. 

 

Nazwa zgłaszającego 

(adres) 

Gmina Strzyżów  

Nazwa projektu Budowa sieci kanalizacji dla prawobrzeżnej części Strzyżowa wraz z optymalizacją 

procesów w oczyszczalni ścieków w Strzyżowie  

Miejsce realizacji (dokładna 

lokalizacja) 

Prawobrzeżna część Miasta Strzyżowa  
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Opis Projektu (zakres, cel) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej 

Koszt projektu (w tyś. zł) 

 

Ogółem, w tym: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

6 054 300,00 5 88530

0,00 

169 000,

00 

      

Źródła finansowania 1. Budżet Gminy  

2. Zewnętrzne środki pomocowe 

Stan realizacji zadania 

(dokumentacja, pozwolenia 

itp.) 

. 
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Nazwa zgłaszającego 

(adres) 

Gmina Strzyżów  

Nazwa projektu Budowa małej obwodnicy Strzyżowa usprawniającej ruch w zabytkowej części miasta 

oraz zabezpieczającej dojazd do stref rekreacyjnych i przemysłowych  

Miejsce realizacji (dokładna 

lokalizacja) 

Miasto Strzyżów  

Opis Projektu (zakres, cel) Modernizacja dróg gminnych. Pobudzenie rozwoju lokalnego i zachowanie dziedzictwa kulturowego.  

Koszt projektu (w tyś. zł) Ogółem, w 

tym: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

5 200 000,00 250 000,0 2 600 000,0 2 350 000,0      
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0 0 0 

Źródła finansowania 1. Budżet Gminy  

2. Zewnętrzne środki pomocowe 

Stan realizacji zadania 

(dokumentacja, pozwolenia 

itp.) 

. 

 

Nazwa zgłaszającego 

(adres) 

Gmina Strzyżów 

Nazwa projektu Utworzenie strzyżowskiej strefy ekspozycyjno – sportowej 
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Miejsce realizacji (dokładna 

lokalizacja) 

Miasto Strzyżów  

Opis Projektu (zakres, cel) Przebudowa lokalnej infrastruktury w zakresie handlu, sportu i rekreacji. 

Koszt projektu (w tyś. zł) 

 

Ogółem, w tym: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00       

Źródła finansowania 1. Budżet Gminy  

2. Zewnętrzne środki pomocowe 

Stan realizacji zadania 

(dokumentacja, pozwolenia 

itp.) 
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Nazwa zgłaszającego 

(adres) 

Gmina Strzyżów  

Nazwa projektu Utworzenie Centrum Biznesu i Szkoleń dla strzyżowskiej strefy rekreacyjno – 

przemysłowej  

Miejsce realizacji (dokładna 

lokalizacja) 

Miasto Strzyżów  

Opis Projektu (zakres, cel) Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych. 

Koszt projektu (w tyś. zł) 

 

Ogółem, w tym: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 500 000,00 50 000,00 300 000,00       

Źródła finansowania 1. Budżet Gminy  
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2. Zewnętrzne środki pomocowe 

Stan realizacji zadania 

(dokumentacja, pozwolenia 

itp.) 

 

 

Nazwa zgłaszającego (adres) Gmina Strzyżów  

Nazwa projektu Przebudowa stadionu miejskiego wraz z infrastruktura towarzyszącą 

Miejsce realizacji (dokładna 

lokalizacja) 

Ul 1- Go Maja Strzyżów  
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Opis Projektu (zakres, cel) 

 

Modernizacja Gminnej Bazy Sportowej 

Koszt projektu (w tyś. zł) 

 

Ogółem, w tym: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

2 500 000,00  100 000,00 400 000,00      

Źródła finansowania 1. Budżet Gminy  

2. Zewnętrzne środki pomocowe 

 

Nazwa zgłaszającego (adres) Gmina Strzyżów  
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Nazwa projektu Budowa całorocznego parku sportowo rekreacyjnego SKI & WATER PARK 

STRZYŻÓW  

 

Miejsce realizacji (dokładna 

lokalizacja) 

ul. Kombatantów Strzyżów  

 

Opis Projektu (zakres, cel) 

 

Budowa bazy rekreacyjno - sportowej 

 

Koszt projektu (w tyś. zł) 

 

Ogółem, w 

tym: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

10 845 500,00 4 000 000,00 1 200 000,00 2 500 000,00      
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Źródła finansowania 1. Budżet Gminy  

2. Zewnętrzne środki pomocowe 

 

 

Nazwa zgłaszającego (adres) Gmina Strzyżów  

Nazwa projektu Budowa ścieżek kulturowo - turystycznych 

Miejsce realizacji (dokładna 

lokalizacja) 

Miasto Strzyżów  
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Opis Projektu (zakres, cel) 

 

Upowszechnianie turystyki i rekreacji 

Koszt projektu (w tyś. zł) 

 

Ogółem, w tym: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

300 000,00 50 000,00 50 000,00 200 000,00      

Źródła finansowania 1. Budżet Gminy  

2. Zewnętrzne środki pomocowe 

 

Nazwa zgłaszającego (adres) Gmina Strzyżów  
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Nazwa projektu Odtworzenie tras wodnych na rzekach Wisłok i Stobnica 

Miejsce realizacji (dokładna 

lokalizacja) 

Rzeka Wisłok i Stobnica   

Opis Projektu (zakres, cel) 

 

 

Upowszechnianie rekreacji i turystyki 
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Koszt projektu (w tyś. zł) 

 

Ogółem, w tym: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

450 000,00   450 000,00      

Źródła finansowania 1. Budżet Gminy  

2. Zewnętrzne środki pomocowe 

 

 

Nazwa zgłaszającego (adres) Gmina Strzyżów  

Nazwa projektu Rozbudowa kompleksu historyczno – kulturowego – TUNEL pod Górą Żarnowską  

Miejsce realizacji (dokładna 

lokalizacja) 

Okolice TUNELU  
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Opis Projektu (zakres, cel) Modernizacja gminnej bazy turystycznej. 

Koszt projektu (w tyś. zł) 

 

Ogółem, w tym: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 100 000,00  100 000,00      

Źródła finansowania 1. Budżet Gminy  

2. Zewnętrzne środki pomocowe 

 

Nazwa zgłaszającego (adres) Gmina Strzyżów  
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Nazwa projektu Rewitalizacja zabytkowej części miasta Strzyżowa  

Miejsce realizacji (dokładna 

lokalizacja) 

Centrum Miasta Strzyżowa (Rynek) 

Opis Projektu (zakres, cel) 

 

Zachowanie dziedzictwa kulturowego 

             

Koszt projektu (w tyś. zł) 

 

Ogółem, w tym: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

2 659 000,00  159 000,00 500 000,00      
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Źródła finansowania 1. Budżet Gminy  

2. Zewnętrzne środki pomocowe 

 

 

Nazwa zgłaszającego (adres) Gmina Strzyżów  

Nazwa projektu Budowa kompleksu edukacyjno - wychowawczego w Strzyżowie  

Miejsce realizacji (dokładna 

lokalizacja) 

Miasto Strzyżów  
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Opis Projektu (zakres, cel) 

 

Budowa bazy edukacyjno - wychowawczej 

Koszt projektu (w tyś. zł) 

 

Ogółem, w tym: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

5 000 000,00   300 000,00      

Źródła finansowania 1. Budżet Gminy  

2. Zewnętrzne środki pomocowe 

 

Nazwa zgłaszającego (adres) Gmina Strzyżów  
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Nazwa projektu Remont i adaptacja dawnego Browaru  

Miejsce realizacji (dokładna 

lokalizacja) 

Miasto Strzyżów ul. 1 – go Maja  

Opis Projektu (zakres, cel) 

 

Adaptacja dawnego Browaru na cele ogólnoużytkowe  

Koszt projektu (w tyś. zł) 

 

Ogółem, w tym: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

         

Źródła finansowania 1. Zewnętrzne środki pomocowe 
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Nazwa zgłaszającego (adres) Gmina Strzyżów  

Nazwa projektu Remont Budynku przy ulicy 3- go Maja 7  

Miejsce realizacji (dokładna 

lokalizacja) 

Miasto Strzyżów ul. 3 – go Maja 7 
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Opis Projektu (zakres, cel) 

 

Remont budynku  

Koszt projektu (w tyś. zł) 

 

Ogółem, w tym: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

         

Źródła finansowania 1. Zewnętrzne środki pomocowe 

 

 

  


