
UCHWAŁA NR LIII/347/2018
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU

z dnia 9 sierpnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2017-2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r. 
poz. 994 z późn. zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2017-2023, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLVII/321/2018 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 11 kwietnia 2018 r. 
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2017-2023.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady

Józef Sowiński
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WSTĘP 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2017-2023 (LPR) to dokument 
operacyjny wskazujący na potrzebę realizacji działań głównie w sferze społecznej oraz 
dodatkowo w sferze przestrzenno-funkcjonalnej i gospodarczej. Realizacja działań pozwoli na 
niwelowanie zjawisk kryzysowych oraz wykorzystanie potencjałów na obszarze rewitalizacji. 
W konsekwencji pozwoli to na wyprowadzenie obszaru ze stanów kryzysowych, co pobudzi 
ich rozwój społeczno-gospodarczy, oddziaływujący w konsekwencji na całą gminę. 

Proces przygotowania LPR poprzedziła diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru 
zdegradowanego i rewitalizacji.  

Zarówno diagnoza gminy, jak i Lokalny Program Rewitalizacji zostały opracowane zgodnie z:  

 Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych 
na lata 2014-2020 z dnia 2 sierpnia 2016 r., 

 Instrukcją Przygotowania Programów Rewitalizacji w Zakresie Wsparcia w Ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, 

 Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie rewitalizacji w ramach RPO 
WP 201-2020, 

 Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. 
zm.). 

Zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach 
operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 2 sierpnia 2016 r. rewitalizacja stanowi proces 
wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Jest on prowadzony  
w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, 
przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy 
rewitalizacji na podstawie Lokalnego Programu Rewitalizacji. 

Lokalny Program Rewitalizacji to dokument operacyjny, który posłuży właścicielowi – 
władzom gminy, na uruchamianie mechanizmów oraz realizację przedsięwzięć mających na 
celu szczególny rodzaj interwencji.  

Opracowanie LPR objęte zostało dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego 
Pomoc Techniczna 2014-2020 zgodnie z umową Nr RR-II.052.48.22.2016 z Województwem 
Podkarpackim z dnia 01.06.2017 r. 
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I. DIAGNOZA CZYNNIKÓW I  ZJAWISK KRYZYSOWYCH ORAZ SKALA I CHARAKTER 
POTRZEB REWITALIZACYJNYCH  

 

I.1. SFERA SPOŁECZNA  

I.1.1. STRUKTURA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA GMINY  

W 2016 roku gminę Iwonicz-Zdrój zamieszkiwało 10963 osoby. Miejscowość Iwonicz-Zdrój 
zamieszkiwało 1766 osób, Iwonicz – 4372, Lubatówkę – 1207, natomiast Lubatową 3618 
osób. Najmniej liczną miejscowością gminy jest Lubatówka, gdzie jej ludność stanowi 11% 
ludności gminy. Najbardziej licznie zamieszkiwany był Iwonicz, gdzie ludność stanowi 40% 
ludności gminy. 

 
Wykres 1. Struktura procentowa liczby ludności w gminie Iwonicz-Zdrój 

 
Źródło: opracowanie własne 

Tabela 1. Liczba ludności gminy Iwonicz-Zdrój w 2014, 2015 i 2016 roku w podziale na płeć 

 
Miejscowość 

2014 2015 2016 

M K suma M K suma M K suma 

Iwonicz-Zdrój 859 950 1809 848 938 1786 839 927 1766 

Iwonicz 2221 2165 4386 2212 2156 4368 2208 2164 4372 

Lubatówka 627 576 1203 638 573 1211 631 576 1207 

Lubatowa 1799 1813 3612 1802 1824 3626 1798 1820 3618 

Gmina 5506 5504 11010 5500 5491 10991 5476 5487 10963 

Źródło: dane Urzędu Gminy. M-mężczyźni, K-kobiety 

Dynamika zmian ludności w latach 2014 – 2016 przedstawia negatywne trendy 
demograficzne. Różnica mieszkańców gminy Iwonicz-Zdrój między rokiem 2014 a 2016 
rokiem wynosi 47 mieszkańców (99,57%). Pomimo negatywnej tendencji wzrost liczby 
ludności nastąpił w Lubatówce (100,33) oraz Lubatowej (100,17). W miejscowości Iwonicz 

16%

11%

40%

33%

Iwonicz-Zdrój Lubatówka Iwonicz Lubatowa
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dynamika zmian wyniosła 99,68, podobnie w Iwoniczu-Zdroju odnotowano spadek ludności 
(97,62). 

Tabela 2. Dynamika zmian ludności gminy Iwonicz-Zdrój w latach 2014-2016 

Miejscowość 
Liczba ludności 

Dynamika zmian 2014-2016 
2014 2015 2016 

Iwonicz-Zdrój 1809 1786 1766 97,62 

Iwonicz 4386 4368 4372 99,68 

Lubatówka 1203 1211 1207 100,33 

Lubatowa 3612 3626 3618 100,17 

Gmina 11010 10991 10963 99,57 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Urzędu Gminy 

Tabela 3. Liczba ludności w poddziale na wiek przedprodukcyjny, produkcyjny i poprodukcyjny w 2014, 2015  
i 2016 roku 

Miejscowość 

Liczba osób w wieku 
przedprodukcyjnym 

Liczba osób w wieku 
produkcyjny 

Liczba osób w wieku 
poprodukcyjny 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Iwonicz-Zdrój 257 252 239 1129 1108 1072 423 426 435 

Iwonicz 814 785 776 2846 2847 2823 726 736 773 

Lubatówka 291 297 294 749 755 748 163 159 167 

Lubatowa 851 823 807 2257 2284 2277 504 519 534 

Gmina 2213 2157 2116 6981 6994 6920 1814 1840 1909 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy 

Wartość wskaźnika obciążenia demograficznego dla gminy w 2016 r. wynosiła 58,16. 
Najwyższa wartość wskaźnika wystąpiła w miejscowości Iwonicz-Zdrój (62,87) oraz  
w Lubatówce (61,63). Najniższy wskaźnik wystąpił w miejscowości Iwonicz (54.87). W 2015  
i w 2014 roku współczynnik obciążenia demograficznego była niższy w stosunku do roku 
2016, a zatem sytuacja demograficzna była korzystniejsza.  

Biorąc pod uwagę współczynnik feminizacji, który wskazuje liczbę kobiet w przeliczaniu na 
100 mężczyzn w 2016 roku dla gminy wynosił 111,2. Największy wskaźnik wystąpił w 
Iwoniczu-Zdroju (110,49), najniższy natomiast w Lubatowej (101,22).  

Tabela 4. Współczynnik obciążenia demograficznego w roku 2014, 2015 i 2016 

Miejscowość Współczynnik obciążenia demograficznego 

2014 2015 2016 

Iwonicz-Zdrój 60,23 61,19 62,87 

Iwonicz 54,11 53,42 54,87 

Lubatówka 60,61 60,40 61,63 

Lubatowa 60,04 58,76 58,89 

Gmina 57,69 57,15 58,16 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy 
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I.1.2. STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA  

Jednym z ważniejszych wskaźników obrazujących sytuację społeczną gminy jest stan  
i struktura bezrobocia. Poniżej zostały przedstawione dane dotyczące stanu bezrobocia tzn. 
liczby bezrobotnych ogółem w latach 2014, 2015 i 2016 wraz z dynamiką zmian oraz dane 
prezentujące strukturę zatrudniania odnoszące się do liczby osób długotrwale bezrobotnych 
oraz nieposiadających wykształcenia średniego. Średnio w 2016 roku na 100 mieszkańców 
gminy przypadało 3,07 bezrobotnych. Najwyższy wskaźnik dotyczył Lubatówki (4,56),  
a następnie Lubatowej (3,59). Dynamika zmian 2014-2016 wskazuje na spadek liczby 
bezrobotnych w całej gminie (dynamika zmian 65,09) oraz w poszczególnych 
miejscowościach. Najmniejszy spadek odnotowano w Iwoniczu (72,96), natomiast największy 
spadek odnotowano w Iwoniczu-Zdroju (49,97) 

Tabela 5. Liczba osób bezrobotnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców w 2014, 2015 i 2016 roku 

Miejscowość 
Liczba bezrobotnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

2014 2015 2016 

Iwonicz-Zdrój 4,53 3,58 2,27 

Iwonicz 3,51 3,43 2,56 

Lubatówka 7,23 6,28 4,56 

Lubatowa 5,45 5,57 3,59 

Gmina 4,72 4,48 3,07 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy 

Wykres 2. Dynamika zmian 2014-2016 liczby bezrobotnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy 

Biorąc pod uwagę liczbę długotrwale bezrobotnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców 
najwyższy wskaźnik dotyczy miejscowości Lubatówka (3,23), a najniższy w Iwonicza-Zdrój 
(1,02). Dynamika zmian 2014-2016 przedstawia spadek liczby długotrwale bezrobotnych  
w gminie. Najniższy spadek odnotowano w Lubatówce (77,74), a najwyższy Iwoniczu-Zdroju 
(49,83).  
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Tabela 6. Liczba osób długotrwale bezrobotnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

Miejscowość 
Liczba osób długotrwale bezrobotnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

2014 2015 2016 

Iwonicz-Zdrój 2,05 1,51 1,02 

Iwonicz 2,01 1,60 1,21 

Lubatówka 4,16 3,80 3,23 

Lubatowa 2,88 2,45 1,85 

Gmina 2,53 2,11 1,61 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy 

Wykres 3. Dynamika zmian 2014-2016 liczby osób długotrwale bezrobotnych 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy 

Kolejny wskaźnik obrazujący strukturę bezrobocia w gminie dotyczy liczby bezrobotnych 
nieposiadających wykształcenia średniego na 100 mieszkańców. Najwyższy wskaźnik w 2016 
roku dotyczył Lubatówki (3,31) oraz Lubatowej (2,21). Dynamika zmian 2014-2016 wskazuje 
Lubatową jako miejscowość o najniższym spadku liczby bezrobotnych bez wykształcenia 
średniego, a Iwonicz-Zdrój jako najwyższy spadek (39,17). 

Tabela 7. Liczba bezrobotnych bez wykształcenia średniego w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

Miejscowość 
Liczba bezrobotnych bez wykształcenia średniego w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

2014 2015 2016 

Iwonicz-Zdrój 1,88 1,23 0,74 

Iwonicz 1,53 1,44 0,71 

Lubatówka 4,99 4,87 3,31 

Lubatowa 3,02 2,95 2,21 

Gmina 2,45 2,28 1,50 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy 
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Wykres 4. Dynamika zmian 2014-2016 liczby bezrobotnych bez wykształcenia średniego 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy 

I.1.3. POMOC SPOŁECZNA I STRUKTURA UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ  

O zamożności społeczeństwa i nasileniu problemów, jakie występują na terenie gminy może 
świadczyć liczba osób pobierających zasiłki pomocy społecznej.  

Na terenie gminy Iwonicz-Zdrój w 2016 toku 281 osób korzystało z zasiłków pomocy 
społecznej. W przeliczeniu na 100 mieszkańców najwyższy wskaźnik odnotowano  
w Lubatówce (4,81), najniższy natomiast w Iwoniczu i wynosił on 0,91. Biorąc pod uwagę 
ludność całej gminy wskaźnik ten wynosi 2,56.  

Tabela 8. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej na 100 osób w latach 2014, 2015 i 2016 

Miejscowość 
Liczba osób korzystających z pomocy społecznej ogółem w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

2014 2015 2016 

Iwonicz-Zdrój 5,31 6,27 4,08 

Iwonicz 5,95 5,08 4,32 

Lubatówka 19,29 21,88 17,73 

Lubatowa 15,14 16,05 11,64 

Gmina 10,32 10,75 8,17 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

W celu przedstawienia zmian zachodzących w liczbie osób korzystających z pomocy społecznej obliczono dynamikę zmian na lata 2014 -
2016. Średnio dla całej gminy wyniosła ona 79,21, co oznacza ogólny spadek liczby osób korzystających z pomocy społecznej. Najwyższy 
wskaźnik wystąpił w Lubatówce (91,94). Najniższy wskaźnik dynamiki odnotowano w Iwoniczu (72,65).  
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Wykres 5. Dynamika zmian 2014 - 2016 liczby osób korzystających z pomocy społecznej 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

Powody, dla których udzielana jest pomoc społeczna przedstawiono poniżej. W 2014 roku, 
najwięcej osób korzystało z zasiłków pomocy społecznej z powodu ubóstwa i bezrobocia. 
Wskaźnik ubóstwa najwyższy jest w Lubatówce i wynosi on 2,74. Najniższy natomiast 
występuje w Iwoniczu (1,07). Z powodu bezrobocia najwyższy wskaźnik osiągnięto  
w Lubatówce (3,49), a najniższy w Iwoniczu (0,98).  

Tabela 9. Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej według powodów w przeliczeniu na 100 osób w 
2014 r. 
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Iwonicz-
Zdrój 

1,38 0,06 0,39 1,33 0,72 0,94 0,33 0,06 0,33 

Iwonicz 1,07 0,00 0,62 0,98 0,46 0,32 0,43 0,05 0,05 

Lubatówka 2,74 0,00 1,83 3,49 0,83 0,83 1,33 0,08 0,25 

Lubatowa 2,60 0,00 1,74 2,02 0,97 0,97 0,86 0,14 0,14 

Gmina 1,81 0,01 1,08 1,65 0,71 0,69 0,65 0,08 0,15 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

W przypadku 2015 roku, powodami, dla których najczęściej przyzwano pomoc było ubóstwo i bezrobocie. Najwyższy wskaźnik dotyczący 
ubóstwa osiągnęła Lubatówka (3,80), a najniższy Iwonicz (1,56). Podobnie sytuacja przedstawiała się w przypadku bezrobocia, gdzie w 
Lubatówce na 100 osób 3,72 korzysta z pomocy społecznej z tego powodu i jest to najwyższy wskaźnik. Natomiast najmniejszy osiągnięto w 
Iwoniczu (1,12). 
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Tabela 10. Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej wg powodów w 2015 roku 
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Iwonicz-
Zdrój 

1,57 0,06 0,11 1,34 0,78 1,29 0,62 0,06 0,34 

Iwonicz 1,56 0,02 0,82 1,12 0,64 0,53 0,57 0,07 0,02 

Lubatówka 3,80 0,00 2,23 3,72 1,32 1,57 1,32 0,17 0,17 

Lubatowa 2,62 0,00 1,49 2,18 1,08 1,24 0,88 0,11 0,14 

Gmina 2,16 0,02 1,08 1,79 0,88 1,00 0,76 0,09 0,13 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

W 2016 roku, powody, dla których przyznawano najwięcej zasiłków były takie same jak w latach poprzednich tzn. z powodu ubóstwa i 
bezrobocia. W porównywaniu z rokiem 2014 i 2015 liczba osób korzystających ze świadczeń w przypadku większości powodów spadła. 
Wzrosła, natomiast liczba osób korzystających pomocy z powodu bezdomności, gdzie w 2014 roku wartość wyniosła 0,01, w 2015 roku 0,02, 
a w 2016 roku 0,05.  

Tabela 11. Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej wg powodów w 2016 roku 
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Iwonicz-Zdrój 1,25 0,06 0,11 0,91 0,68 1,02 0,45 0,00 0,28 

Iwonicz 1,10 0,05 0,55 0,78 0,43 0,59 0,32 0,00 0,02 

Lubatówka 3,23 0,08 1,82 2,73 0,99 1,74 1,24 0,08 0,08 

Lubatowa 2,24 0,03 1,11 1,41 1,30 1,05 0,64 0,08 0,17 

Gmina 1,73 0,05 0,80 1,22 0,82 0,94 0,55 0,04 0,12 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

Kolejnym wskaźnikiem obrazującym sytuację społeczną gminy jest liczba rodzin 
korzystających z pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 mieszkańców. Najwyższy wskaźnik 
w 2016 roku dotyczył Lubatówki (4,81), natomiast najniższy Iwonicza (0,91). 
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Tabela 12. Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 mieszkańców w 2014, 2015  
i 2016 r.  

Miejscowość 
Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

2014 2015 2016 

Iwonicz-Zdrój 2,65 2,58 1,81 

Iwonicz 1,80 1,37 0,91 

Lubatówka 4,99 5,45 4,81 

Lubatowa 4,04 4,36 4,17 

Gmina 3,02 3,00 2,56 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

Ogólnie liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej w gminie spada (dynamika zmian 
2014-2016 - 84,75). Jedynie w Lubatowej w porównaniu z rokiem 2014 liczba rodzin wzrosła 
(103,25).  

Tabela 13. Dynamika zmian 2014-2016 liczby rodzin korzystających z pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 
mieszkańców 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

Kolejnym wskaźnikiem obrazującym sytuację finansową rodzin w gminie może świadczyć 
liczba złożonych wniosków na pierwsze dziecko w programie 500+ w przeliczeniu na 100 
mieszkańców. W sumie w gminie złożono w 2016 roku 670 wniosków (na 100 mieszkańców 
wskaźnik wynosił 6,11). Najwyższy wskaźnik natomiast biorąc pod uwagę wszystkie 
miejscowości wystąpił w Lubatowej (7,57). Najniższy wskaźnik odnotowano w miejscowości 
Iwonicz-Zdrój (4,19). 
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Wykres 6. Liczba złożonych wniosków w ramach programu 500+ na pierwsze dziecko 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy 

I.1.4. BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW  

Liczba przestępstw w gminie Iwonicz-Zdrój w 2016 roku wyniosła 42 (w przeliczeniu na 100 
mieszkańców 0,38). W 2015 roku było ich 59 (wskaźnik na 100 mieszkańców 0,54). 
Natomiast w 2014 odnotowano 64 przestępstw (0,59 na 100 mieszkańców). Najwięcej 
przestępstw  
w przeliczeniu na 100 mieszkańców w 2016 miało miejsce w Iwoniczu-Zdroju (0,91), a 
najmniej w Lubatowej (0,17).  

Tabela 14. Liczba przestępstw w przeliczeniu na 100 mieszkańców w 2014, 2015 i 2016 roku 

Miejscowość 
Liczba przestępstw w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

2014 2015 2016 

Iwonicz-Zdrój 1,49 1,12 0,91 

Iwonicz 0,43 0,55 0,32 

Lubatówka 0,33 0,08 0,50 

Lubatowa 0,42 0,39 0,17 

Gmina 0,59 0,54 0,38 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Posterunku Policji w Iwoniczu-Zdroju 

Liczba przestępstw w gminie spada (dynamika zmian 149,50). Jedyny wzrost liczby 
przestępstw w przeliczeniu na 100 mieszkańców odnotowano w Lubatówce (149,50). 
Natomiast największy spadek miał miejsce w Lubatowej (39,93). 
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Wykres 7. Dynamika zmian 2014-2016 liczby przestępstw w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Posterunku Policji w Iwoniczu-Zdroju 

W 2016 roku najwięcej przestępstw jakie miało miejsce w gminie Iwonicz-Zdrój dotyczyło 
bezpieczeństwa w komunikacji oraz przestępstwa przeciwko mieniu, z czego najwięcej miało 
miejsce w Iwoniczu-Zdroju. Następnie liczne były również przestępstwa przeciwko rodzinie  
i opiece.  

Tabela 15. Rodzaje przestępstw w 2016 roku 

Miejscowość 

Przestępstwo przeciwko 

bezpieczeństwu 
w komunikacji 

rodzinie i opiece wolności mieniu 
wiarygodności 
dokumentów 

Iwonicz-Zdrój 3 1 3 7 2 

Iwonicz 7 3 0 4 0 

Lubatowa 1 1 1 3 0 

Lubatówka 2 2 1 1 0 

Gmina 13 7 5 15 2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Posterunku Policji w Iwoniczu-Zdroju 

W 2016 roku w gminie Iwonicz-Zdrój wydano w sumie 36 „Niebieskich kart”. Najwyższy 
wskaźnik (w przeliczeniu na 100 mieszkańców) dotyczył Lubatówki (0,91). Najniższy wskaźnik 
osiągnięto w Iwoniczu-Zdroju (0,23). Biorąc pod uwagę dynamikę zmian 2014-2016 
wyjątkowo kryzysową sytuacją charakteryzuje się miejscowość Lubatówka, gdzie dynamika 
wyniosła 548,18. Najkorzystniej wypadł Iwonicz-Zdrój – dynamika zmian 27,32, a zatem 
liczba sporządzonych „Niebieskich Kart” znacznie zmalała. 

Tabela 16. Liczba sporządzonych "Niebieskich kart" w przeliczeniu na 100 osób w 2014, 2015 i 2016 roku 

Miejscowość 
Liczba sporządzonych "Niebieskich kart" w przeliczeniu na 100 osób 

2014 2015 2016 

Iwonicz-Zdrój 0,83 0,56 0,23 

Iwonicz 0,16 0,18 0,25 

Lubatówka 0,17 0,74 0,91 

Lubatowa 0,58 0,66 0,28 

Gmina 0,41 0,46 0,33 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy 
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Wykres 8. Dynamika zmian 2014-2016 liczby sporządzonych "Niebieskich Kart" 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy 

 

I.1.5. EDUKACJA I POZIOM OŚWIATY  

Na terenie gminy znajduje się 9 placówek oświatowych zarządzanych przez Gminę.  
W Iwoniczu-Zdroju znajduje się przedszkole gminne oraz Zespół Szkół. W Iwoniczu znajdują 
się dwa przedszkola – gminne i muzyczne. Dodatkowo na jej terenie znajduje się gimnazjum 
publiczne oraz Szkoła Podstawowa. W Lubatowej natomiast gimnazjum oraz szkoła 
podstawowa. W Lubatówce znajduje się Zespół Szkół (szkoła podstawowa i gimnazjum). 
Poniższa tabela przedstawia liczbę uczniów w poszczególnych placówkach, liczbę uczniów 
nieotrzymujących promocji oraz liczbę komputerów. Najkorzystniejszą sytuacją stosunku 
liczby komputerów do liczby uczniów wyróżnia się Gimnazjum Publiczne w Iwoniczu (obecnie 
Szkoła Podstawowa w Iwoniczu im. Ks. Antoniego Podgórskiego), gdzie na jeden komputer 
przypada na 3,13 uczniów. 

Tabela 17. Liczba uczniów wraz z liczbą uczniów nieotrzymujących promocji oraz liczba komputerów we wszystkich 
placówkach oświatowych gminy Iwonicz-Zdrój w 2014, 2015 i 2016 r. 

Placówki oświatowe 
Liczba uczniów Liczba komputerów 

Liczba uczniów 
nieotrzymujących 

promocji 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Przedszkole Gminne w Iwoniczu-Zdroju 72 61 60 3 3 3 0 0 0 

Przedszkole Gminne w Iwoniczu 69 105 113 6 6 6 0 0 0 

Przedszkole muzyczne w Iwoniczu 15 10 17 2 2 2 0 0 0 

Gimnazjum Publiczne w Iwoniczu 100 91 75 22 22 24 0 1 0 

Gimnazjum Publiczne w Lubatowej 137 127 120 34 34 34 0 0 0 

Szkoła Podstawowa w Iwoniczu 258 241 253 51 46 46 0 0 0 

Szkoła Podstawowa w Lubatowej 344 258 297 46 50 50 0 0 0 

Zespół Szkół w Lubatówce 158 131 161 31 34 37 0 0 0 

Zespół Szkół w Iwoniczu-Zdroju 156 168 152 52 52 52 1 0 0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy 
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Wyniki egzaminu 6-klasisty przedstawiają jakość edukacji w gminie. Wyniki uczniów Zespołu 
Szkół w Lubatówce oraz Iwoniczu-Zdroju porównując egzamin z 2015 i 2016 roku poprawiły 
się. Natomiast, w przypadku Szkoły Podstawowej w Iwoniczu oraz Lubatowej wyniki uległy 
pogorszeniu.  

Tabela 18. Wynik egzaminu szóstoklasisty 

Placówka 

Wynik egzaminu szóstoklasisty 

2014 
część 

pierwsza w 
2015 

część druga w 
2015 

część 
pierwsza w 

2016 

cześć druga w 
2016 

Szkoła Podstawowa w Iwoniczu 
23,2 pkt 

58% 
30 pkt  
73,15% 

30,6 pkt 
76,5% 

29 pkt 
72,5% 

40 pkt 100% 

Szkoła Podstawowa w 
Lubatowej 

26,6 pkt 
67% 

28,5 pkt 
69,5% 

32,1 pkt 
80,3% 

25,5 pkt 
64% 

30,0 pkt 
74,9% 

Zespół Szkół w Lubatówce 63% 74,3% 69% 80% 71% 

Zespół Szkół w Iwoniczu-Zdroju 65,8% 63% 75,3% 64% 73,5% 

Gmina 63,63% 70% 78% 65% 72% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy 

I.1.6.  FREKWENCJA WYBORCZA 

W 2014 roku w gminie Iwonicz-Zdrój frekwencja do wyborów samorządowych wyniosła 
51,05%. Najwyższa frekwencja wystąpiła w jednostce Dom Pomocy Społecznej w Iwoniczu  
i wyniosła 66,67%. Najniższa natomiast wystąpiła w Domu Parafialnym w Iwoniczu – 48,59%. 
Biorąc pod uwagę poszczególne miejscowości najwyższą frekwencję odnotowano w 
Iwoniczu-Zdroju (52,82%), a najniższą w Iwoniczu (50,14%).  

Tabela 19. Frekwencja wyborcza w gminie Iwonicz-Zdrój w 2014 roku 

Miejscowość 
Frekwencja w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu 

terytorialnego w 2014 r.: rady gminy, na terenie województwa 
podkarpackiego 

Iwonicz-Zdrój 52,82% 

Iwonicz 50,14% 

Lubatówka 52,66% 

Lubatowa 50,59% 

Gmina 51,05% 

Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza 

I.1.7. KAPITAŁ SPOŁECZNY  

W gminie Iwonicz – Zdrój funkcjonowało 19 organizacji pozarządowych, w których 
zaangażowanych jest 1011 osób. Liczba organizacji pozarządowych w gminie nie uległa 
zmianie od 2014 roku. Najwięcej organizacji pozarządowych w przeliczeniu na 100 
mieszkańców znajduje się w Lubatówce (0,33) oraz Iwoniczu-Zdroju (0,28). Najmniej 
organizacji na 100 osób znajduje się w Iwoniczu. Najwyższa dynamika zmian 2014-2016 
liczby członków organizacji pozarządowych jest w Iwoniczu-Zdroju (102,43), natomiast 
najniższa, oznaczająca spadek liczby członków jest w Lubatówce (99,67) oraz Lubatowej 
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(99,83). Średnio w gminie rośnie liczba członków organizacji, gdzie dynamika zmian wynosi 
100,43. 

Tabela 20. Liczba organizacji pozarządowych oraz liczba ich członków w przeliczeniu na 100 osób w 2014, 2015  
i 2016 roku 

Miejscowość 

Liczba organizacji pozarządowych w 
przeliczeniu na 100 osób 

Liczba członków organizacji pozarządowych 
w przeliczeniu na 100 osób 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Iwonicz-Zdrój 0,28 0,28 0,28 18,13 18,37 18,57 

Iwonicz 0,09 0,09 0,09 8,37 8,40 8,39 

Lubatówka 0,33 0,33 0,33 17,96 17,84 17,90 

Lubatowa 0,17 0,17 0,17 2,77 2,76 2,76 

Gmina 0,17 0,17 0,17 9,18 9,20 9,22 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy 

Wykres 9. Dynamika zmian 2014-2016 liczby członków organizacji pozarządowych 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy 

W gminie Iwonicz-Zdrój znajduje się Gminna Biblioteka Publiczna, która posiada trzy filie 
w miejscowości Iwonicz, Lubatowej i Lubatówce. Oprócz wypożyczalni książek biblioteka 
prowadzi zajęcia stałe, w których uczestniczą mieszkańcy gminy.  

Najwięcej czytelników w 2016 roku, w przeliczeniu na 100 mieszkańców danej miejscowości 
występuje w Iwoniczu-Zdroju (23,10). Najmniejszy wskaźnik odnotowano w miejscowości 
Lubatówka (7,62) oraz Lubatowej (7,85).  Największy i jedyny wzrost odnotowano  
w Lubatówce (114,62), natomiast w pozostałych miejscowościach nastąpił spadek liczby 
czytelników. Ogólnie dla całej gminy dynamika zmian 2014-2016 wyniosła 76,41. Biorąc pod 
uwagę wspomniane zajęcia, najwięcej mieszkańców korzystających z zajęć mieszka  
w Iwoniczu-Zdroju (12,74), a najmniej w Lubatówce (5,97). Natomiast wzrost liczby 
uczestniczących w zajęciach stałych odnotowano w Lubatówce (125,90) oraz Lubatowej 
(112,54).  
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Tabela 21. Liczba czytelników oraz osób korzystających z zajęć stałych w bibliotece w 2014, 2015 i 2016 roku wraz z 
dynamiką zmian 2014-2016 

Miejscowość 

Liczba czytelników w 
bibliotekach w przeliczeniu na 

100 osób 

Dynamika 
zmian 

2014-2016 

Liczba osób korzystających z 
zajęć stałych w bibliotece w 

przeliczeniu na 100 osób 

Dynamika 
zmian  

2014-2016 
2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Iwonicz-Zdrój 31,34 25,64 23,10 73,31 20,01 14,21 12,74 63,37 

Iwonicz 10,01 9,39 8,05 80,44 25,13 9,42 9,03 35,96 

Lubatówka 6,65 10,16 7,62 114,62 4,74 5,39 5,97 125,90 

Lubatowa 11,27 9,43 7,85 69,66 7,61 6,69 8,87 112,54 

Gmina 13,56 12,13 10,36 76,41 16,31 8,85 9,14 56,03 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gminnego Ośrodka Kultury  

W zajęciach Gminnego Ośródka Kultury uczestniczyło w 2016 roku 196 osób (w przeliczeniu 
na 100 mieszkańców 1,79). Najwyższy wskaźnik, biorąc pod uwagę poszczególne 
miejscowości odnotowano w Lubatowej (2,35) a najniższy w Iwoniczu (1,46). 

Tabela 22. Liczba uczestników zajęć GOK w przeliczeniu na 100 mieszkańców w 2014, 2015 i 2016 roku 

Miejscowość 
Liczba uczestników zajęć w Gminnym Ośrodku Kultury w przeliczeniu na 100 osób 

2014 2015 2016 

Iwonicz-Zdrój 1,38 1,51 1,59 

Iwonicz 0,84 0,87 1,46 

Lubatówka 1,83 1,40 1,57 

Lubatowa 2,33 2,29 2,35 

Gmina 1,53 1,50 1,79 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gminnego Ośrodka Kultury 

Pomimo tego, że w Iwoniczu wskaźnik liczby uczestników zajęć GOK jest najniższy 
odnotowano wyraźny wzrost liczby uczestników w tej miejscowości w porównaniu z rokiem 
2014 (173,53). Spadek uczestników, natomiast nastąpił jedynie w Lubatówce (86,08). 

Wykres 10. Dynamika zmian 2014-2016 liczby uczestników zajęć GOK 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gminnego Ośrodka Kultury   
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I.2. SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA 

I.2.1. POŁOŻENIE I STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA GMINY  

Gmina Iwonicz-Zdrój to gmina w powiecie krośnieńskim składająca się z miasta Iwonicz-
Zdrój, miejscowości Lubatówka, Lubatowa i Iwonicz. Gmina położona jest w Beskidzie 
Niskim.  Powierzchnia całej gminy to 45,40 km². Powierzchniowo największą miejscowością 
jest Lubatowa (17,11 km²), następnie Iwonicz (16,19 km²), Lubatówka (6,22 km²) i Iwonicz-
Zdrój (5,87 km²).  

Rysunek 1. Granice gminy Iwonicz-Zdrój 

 

Źródło: opracowanie własne 

Wykres 11. Powierzchnia miejscowości gminy Iwonicz-Zdrój wyrażona w km² 

 
Źródło: opracowanie własne 
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I.2.2. STRUKTURA UŻYTKOWANIA GRUNTÓW  

Prawie połowę powierzchni gminy zajmują grunty orne (49%), gdzie największe 
występowanie odnotowuje się w Lubatowej (1030 ha). Następnie dużą powierzchnię zajmują 
lasy i grunty leśne (Lubatowa 338 ha, Iwonicz-Zdrój 320).  

Wykres 12. Struktura użytkowania gruntów w gminie Iwonicz-Zdrój 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy 

W poniżej tabeli została przedstawiona struktura użytkowania gruntów na poszczególne 
miejscowości gminy. Biorąc pod uwagę elementy świadczące o stopniu zurbanizowania 
danej miejscowości, największą powierzchnią terenów mieszkaniowych charakteryzuje się 
Iwonicz-Zdrój (21 ha), natomiast powierzchnią terenów komunikacyjnych Lubatowa (56 ha). 

Tabela 23. Zestawienie gruntów w gminie 

Miejscowość 
Powierzchnia gruntów (ha) 

R Ł Ps Ls Lzr S N dr B W Br Tr Wp Ps nk Razem 

Iwonicz-Zdrój 109 16 32 320 3 - 1 24 21 10 20 1 3 26 582 

Iwonicz 821 346 117 91 60 - 1 55 16 10 100 
 

7 3 1627 

Lubatowa 1030 16 180 338 38 - 1 56 5 
 

6 1 6 40 1717 

Lubatówka 281 7 59 214 17 - 
 

17 3 
 

10 2 4 10 624 

Suma 2241 385 388 963 118 0 3 152 45 20 136 4 20 79 4550 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy 

Rozwinięcie skrótów: R – grunty orne, Ł – łąki, Ps – pastwiska trwałe, Ls – lasy i grunty leśne, Lzr – 

grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, S – sady, N – nieużytki, dr – tereny 

komunikacyjne – drogi, B – tereny mieszkaniowe, W - grunty pod rowami, Br – grunty rolne 

zabudowane, Tr - tereny różne, Wp – wody płynące; Ps nk – Pastwiska trwałe o najniższej klasie 

I.2.3. TERENY ZIELENI 
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Gmina Iwonicz-Zdrój posiada 3014 ha powierzchni terenów zielonych, które stanowią 
66,41% powierzchni gminy. Najbogatsza w zasoby terenów zielonych jest miejscowość 
Iwonicz (79,31%), a następnie Lubatowa (71,65%). Najmniej tych terenów znajduje się w 
Iwoniczu-Zdroju (26,79%). 

Wykres 13. Procent powierzchni terenów zielonych do ogólnej powierzchni 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy 

I.2.4. POWIERZCHNIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ 

Przestrzeń publiczna zajmuje 0,46% ogólnej powierzchni gminy Iwonicz-Zdrój. Największy 
odsetek przestrzeni publicznej w porównaniu z powierzchnią poszczególnych miejscowości 
jest w Iwoniczu-Zdroju (1,49%). Natomiast, najmniejszy odsetek znajduje się w Lubatowej 
(0,09%). Najwyższa średnia ocena przestrzeni publicznych wynosi 4 (w skali od 1 do 5) i 
dotyczy Iwonicza-Zdrój. W tabeli numer 25 zostały przedstawione przestrzenie wraz z oceną. 
Warto zwrócić uwagę, że najniżej został oceniony Zespół pałacowo-parkowy w Iwoniczu 
(ocena 2).  

Tabela 24. Powierzchnia przestrzeni publicznych wraz z jej odsetkiem w ogólnej powierzchni miejscowości 

Miejscowość 
Powierzchnia przestrzeni 

publicznych m2 

Odsetek przestrzeni 
publicznej w powierzchni 

jednostki analitycznej 

Ocena łączna 
skala 1-51 

Iwonicz-Zdrój 87 500 1,49% 4 

Iwonicz 87900 0,54% 3 

Lubatówka 20 000 0,32% 3 

Lubatowa 15 000 0,09% 3 

Gmina 210 400 0,46% 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy. Ocena została dokonana przez pracowników Urzędu Gminy w Iwoniczu-

Zdroju 

                                                           
 

 

1 Skala od 1 do 5, gdzie 1 oznacza bardzo zły stan, a 5 bardzo dobry 

26,79 %

55,79 %

71,65 %

79,31 %
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Tabela 25. Nazwy przestrzeni publicznych w poszczególnych miejscowościiach wraz z oceną 

Miejscowość Rodzaj przestrzeni publicznej 
Powierzchnia przestrzeni 

publicznych m2 

Ocena łączna 

skala 1-5 

Iwonicz-Zdrój Deptak uzdrowiskowy wraz z parkiem 65 000 4 

Iwonicz-Zdrój 
Tereny rekreacji sportowo-kulturalnej 

w raz z zapleczem 
20 000 4 

Iwonicz-Zdrój 
Teren przystanku końcowego wraz z 

parkingiem 
2 500 4 

Iwonicz Zespół pałacowo-parkowy 66 000 2 

Iwonicz Stadion klubu sportowego 14 000 4 

Iwonicz Teren Domu Ludowego i Remizy OSP 7 900 3 

Lubatówka Stadion klubu sportowego 20 000 3 

Lubatowa Stadion klubu sportowego 15 000 3 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy. Ocena została dokonana przez pracowników Urzędu Gminy w Iwoniczu- 

Zdroju 

I.2.5. STAN DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW  

W gminie Iwonicz-Zdrój znajduje się 70 zabytków nieruchomych. Najwięcej znajduje się  
w samym mieście Iwonicz-Zdrój (33) stanowiących 47,14% wszystkich zabytków gminy.  
W Iwoniczu znajduje się 27 zabytków, co stanowi 38,57% Najmniej zabytków znajduje się  
w Lubatówce (3 – 4,29%).  

Tabela 26. Procent liczby zabytków w poszczególnych miejscowościach w ogóle liczby zabytków 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy 

I.2.6. DOSTĘP DO PODSTAWOWYCH USŁUG SPOŁECZNYCH  

Analiza dostępności do podstawowych usług społecznych dotyczyła najistotniejszych form 
usług, które służą do zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkańców gminy Iwonicz - 
Zdrój. Wzięto pod uwagę usługi edukacyjne, zdrowotne, kulturalno-rekreacyjne i inne, w 
których zawierają się np. obiekty administracyjne, Kościoły, czy Ochotnicze Straże Pożarne. 
Zlokalizowano powyższe usługi na mapach, a następnie utworzono bufory, które nakreśliły 
dostępność do konkretnego punktu w odległości 500, 750 i 1000 metrów. Pierwsza z map 
przedstawia koncentrację wszystkich wyszczególnionych usług na terenie gminy Iwonicz –
Zdrój. Największe nagromadzenie różnorodnych usług ma miejsce w Iwoniczu-Zdroju,  
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a konkretnie w jego centralnej części. W przypadku pozostałych miejscowości usługi  
w większości zlokalizowane są w centralnych ich częściach.  

Rysunek 2. Koncentracja usług podstawowych w gminie 

 
Źródło: Opracowanie własne 

W aspekcie dostępu do usług edukacyjnych na terenie gminy zlokalizowane są 3 przedszkola. 
W Iwoniczu znajduje się Przedszkole Gminne oraz Muzyczne Przedszkole, natomiast w 
Iwoniczu-Zdroju znajduje się drugie Przedszkole Gminne. Placówki te znajdują się w 
centralnych częściach obu miejscowości. Na terenie gminy zlokalizowane są 4 Szkoły 
Podstawowe, które znajdują się w każdej z miejscowości. Dodatkowo na terenie Iwonicza-
Zdrój i Iwonicza znajdują się dwa Zespoły Szkół. ZS w Iwoniczu-Zdroju kształci w kierunku 
usług hotelarsko-gastronomicznych. ZS w Iwoniczu składa się z Liceum Ogólnokształcącego o 
różnych profilach oraz Technikum kształcącego w różnorodnych kierunkach rozwoju.  
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Rysunek 3. Mapa odległości od podstawowych usług edukacyjnych 

 
Źródło: Opracowanie własne 

Ze względu na uzdrowiskowy charakter gminy na jej terenie zlokalizowane jest 9 sanatoriów, 
Centrum Lecznictwa Uzdrowiskowego oraz Pijalnia wód mineralnych, które zlokalizowane są 
w Iwoniczu – Zdrój w centralnej jej części. Dodatkowo na terenie gminy znajduje się Gminna 
Przychodnia Lekarska, apteka oraz Ośrodek Profilaktyki i Rehabilitacji. Warto zwrócić uwagę, 
że na terenie miejscowości Lubatówka nie znajduje się ani jeden obiekt świadczący usługi 
zdrowotne.  
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Rysunek 4. Mapa odległości od podstawowych usług zdrowotnych 

 
Źródło: Opracowanie własne 

Na terenie gminy znajduje się Biblioteka Gminna w Iwoniczu-Zdroju, która posiada 3 filie  
w Iwoniczu, Lubatowej i Lubatówce. Wszystkie budynki biblioteki zlokalizowane są  
w centralnej części miejscowości. Ofertę kulturową uzupełnia kino Wczasowicz w Iwoniczu-
Zdroju, Gminny Ośrodek Kultury oraz amfiteatr zlokalizowane w Iwoniczu-Zdroju. 
Dodatkowo, na terenie gminy znajduje się basen, boiska orlik oraz stadiony sportowe.  
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Rysunek 5. Mapa odległości od podstawowych usług kulturowych, sportowych i rekreacyjnych 

 
Źródło: Opracowanie własne 

Do innych, pozostałych usług zaliczono budynki administracyjne, domy pomocy społecznej, 
Kościoły, Domy Ludowe, Remizy OSP itd. Największe nagromadzenie tych usług ma miejsce  
w Iwoniczu – w centrum miejscowości. Pozostałe usługi również zlokalizowane są w centrum 
innych miejscowości, jedynie Zakład Gospodarki Komunalnej oraz oczyszczalnia ścieków 
znajdują się na pograniczu Iwonicza-Zdrój i Iwonicza.  
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Rysunek 6. Mapa odległości od innych podstawowych usług 

 
Źródło: Opracowanie własne 

Ze względu na uzdrowiskowy charakter gminy na jej terenie funkcjonuje rozszerzona oferta 
rekreacyjno-turystyczna. Pracownicy Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju dokonali oceny 
najważniejszych obiektów turystycznych w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza – bardzo źle, a 5 – 
bardzo dobrze. Większość obiektów została oceniona dobrze oraz umiarkowanie dobrze, 
jednak basen znajdujący się w Iwoniczu-Zdroju oraz zespół pałacowo-parkowy w Iwoniczu 
zostały ocenione na źle i bardzo źle.  

Tabela 27. Najważniejsze obiekty rekreacyjno-turystyczne wraz z oceną stanu technicznego 

Miejscowość Obiekt Ocena stanu technicznego 1-5 

Iwonicz-Zdrój 

Boisko sportowe orlik Iwonicz-Zdrój 4 

Basen miejski 1 

Hotel Glorietta 4 

Hotel Elita 4 

Źródło Bełkotka 3 

Wieża Bazarowa 4 

Pijalnia wody mineralnej 4 

Pensjonat Amelia 3 

Iwonicz 

Iwonicki Klub Narciarski „Górnik” 3 

Stadion sportowy w Iwoniczu 4 

Boisko sportowe orlik Iwonicz 4 

Zespół pałacowo-parkowy 2 
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Lubatowa Stadion sportowy w Lubatowej 3 

Lubatówka Stadion sportowy w Lubatówce 3 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy 

 

I.2.7. TRANSPORT PUBLICZNY 

Na terenie gminy działa 6 przewoźników prywatnych. Usługi świadczone są na trasie 
Lubatowa-Iwonicz-Zdrój, Krosno-Iwonicz, Bzianka - Iwonicz Szkoła, Iwonicz-Zdrój-Rymanów 
Zdrój, Nowy Żmigród - Łysa Góra - Iwonicz - Krosno oraz Krosno - Rymanów - Zdrój-Iwonicz-
Zdrój-Lublin. Przystanki linii autobusowych zlokalizowane są wzdłuż głównych arterii 
komunikacyjnych w gminie. Najwięcej przystanków znajduje się w Iwoniczu (7) oraz 
Lubatowej (5). O niskim poziomie obsługi komunikacyjnej świadczy niedostateczna liczba 
przystanków, która nie jest rozmieszczona policentrycznie po terenie całej gminy.  

Rysunek 7. Lokalizacja przystanków komunikacji publicznej na terenie gminy Iwonicz-Zdrój 

 
Źródło: opracowanie własne 

Tabela 28. Przystanki komunikacji publicznej w gminie Iwonicz-Zdrój 

Miejscowość Kategoria i nr drogi Miejscowość/nazwa przystanku Liczba odjeżdżających linii 

Iwonicz-Zdrój gminna Iwonicz-Zdrój , Plac Oczki 16 
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gminna 
Iwonicz-Zdrój,  

Urząd Gminy -dwustronny 
10 

powiatowa nr 2002R Iwonicz-Zdrój, Policja 10 

powiatowa nr 2002R Iwonicz-Zdrój, Policja 10 

Iwonicz 

powiatowa nr 2002R Iwonicz, Góra 10 

powiatowa nr 2002R Iwonicz, Ispak 10 

powiatowa nr 2002R Iwonicz, Ispak 10 

powiatowa nr 2002R Iwonicz, Dół 10 

powiatowa nr 2002R  Iwonicz, Dół 10 

powiatowa nr 1976R Iwonicz, Tech. Rol. 4 

powiatowa nr 2002 R Iwonicz, Kościół 4 

Lubatówka 
powiatowa nr 2001R Lubatówka, Dół 4 

powiatowa nr 2001R Lubatówka, Góra 4 

powiatowa nr 2001R Lubatówka, Solanka 4 

Lubatowa 

powiatowa nr 2001R Lubatowa, Nawsie 4 

powiatowa nr 2001R Lubatowa, Sklep 4 

powiatowa nr 2001R Lubatowa, Piekarna 4 

powiatowa nr 2001R Lubatowa, Śliwówka 4 

powiatowa nr 2001R Lubatowa, Góra 4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy 

I.2.8. DROGI GMINNE 

Jedną ze zmiennych opisujących stan infrastruktury technicznej jest m.in. stan dróg w 
gminie. W 2016 roku sklasyfikowano w sumie 4,88 km dróg do remontu. W 2015 roku liczba 
kilometrów dróg była niższa i wynosiła 2,57. Jednak w porównaniu z rokiem 2014, obecna 
sytuacja infrastruktury technicznej jest korzystniejsza (w 2014 roku – prawie 7 km dróg do 
remontu - dynamika zmian 2014–2016 70,16). Z kolei, biorąc pod uwagę poszczególne 
miejscowości najwięcej kilometrów dróg do remontu sklasyfikowano w Lubatowej (2,143 
km) oraz Iwoniczu (1,586). Dodatkowo, niekorzystana sytuacja w stosunku do roku 2014 
przedstawia się w Iwoniczu-Zdroju oraz Iwoniczu, gdzie dynamika zmian wynosi kolejno 
120,25 i 132,17.  

Tabela 29. Drogi do remontu (km) - stan na 2016 rok 

Miejscowość 
Drogi do remontu (km) Dynamika zmian 

2014-2016 2014 2015 2016 

Iwonicz-Zdrój 0,800 0,167 0,962 120,25 

Iwonicz 1,200 1,237 1,586 132,17 

Lubatówka 0,666 0,260 0,202 30,33 

Lubatowa 4,308 0,910 2,143 49,74 

Gmina 6,97 2,57 4,88 70,16 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy 

I.3. SFERA TECHNICZNA 

I.3.1. CHARAKTERYSTYKA ZASOBU MIESZKANIOWEGO 

Gmina Iwonicz-Zdrój charakteryzuje się stosunkowo małą liczbą zasobu mieszkań 
komunalnych i socjalnych. W sumie w 2016 roku na 100 mieszkańców przypadało 0,13 
mieszkania. Najwięcej z nich znajduje się w Iwoniczu-Zdroju (0,51), a najmniej w Lubatówce 
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(0). Sytuacja liczby lokali komunalnych i socjalnych nie ulega dynamicznym zmianom, a 
różnice w wartościach wskaźników wynikają z zmieniającej się liczby ludności w 
poszczególnych miejscowościach.  

Pracownicy Urzędu Gminy Iwonicz Zdrój oceniali średnio stan techniczny i wyposażenie 
wszystkich lokali w 3 miejscowościach, gdzie najwyższą ocenę tj. 5 otrzymały lokale  
w Iwoniczu, a najniższą w Lubatowej (3).  

Tabela 30. Liczba lokali komunalnych i socjalnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców w 2014, 2015 i 2016 roku 
wraz z ze średnią oceną zasobu 

Miejscowość 
Liczba lokali komunalnych i socjalnych w przeliczeniu na 

100 mieszkańców 
Średnia ocena zasobu 

(stan na 2016 rok) 
2014 2015 2016 

Iwonicz-Zdrój 0,55 0,50 0,51 4 

Iwonicz 0,02 0,02 0,02 5 

Lubatówka 0 0 0 - 

Lubatowa 0,11 0,11 0,11 3 

Gmina 0,14 0,13 0,13 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy 

O jakości i stanie wyposażenia lokali komunalnych i socjalnych świadczy również średnia 
powierzchnia użytkowa tych lokali na 1 osobę. Najkorzystniejsza sytuacja, w tym zakresie ma 
miejsce w Iwoniczu, gdzie na 1 mieszkańca przypada 22,8 m². Najmniej korzystna jest 
sytuacja w Iwoniczu-Zdroju (11,1 m² na osobę). 

Tabela 31. Średnia powierzchnia użytkowa lokali socjalnych i komunalnych na osobę (m2) 

Miejscowość 
Średnia powierzchnia użytkowa lokali socjalnych i komunalnych na osobę (m²) 

2014 2015 2016 

Iwonicz-Zdrój 10,4 11,1 11,1 

Iwonicz 22,8 22,8 22,8 

Lubatówka 0 0 0 

Lubatowa 11,7 19,6 19,6 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy 

W gminie Iwonicz-Zdrój znajdują się jedynie 3 pustostany o łącznej powierzchni 149 m². 
Wszystkie 3 zlokalizowane są w Lubatowej.  

Tabela 32. Liczba pustostanów oraz ich powierzchnia w latach 2014, 2015 i 2016 roku 

Miejscowość 
Liczba pustostanów Powierzchnia pustostanów w m² 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Iwonicz-Zdrój 0 0 0 0 0 0 

Iwonicz 0 0 0 0 0 0 

Lubatówka 0 0 0 0 0 0 

Lubatowa 3 3 3 149 149 149 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy 
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Kolejnym wskaźnikiem opisującym degradację stanu technicznego budynków mieszkalnych 
jest procent budynków wybudowanych przed rokiem 1989 do ogólnej liczby budynków 
mieszkalnych wybudowanych przed 2011 rokiem. Średnio w gminie 81,23% stanowią 
budynki sprzed 1989 roku. Największy procent takich budynków znajduje się w Iwoniczu 
(82,21%),  
a najniższy w Iwoniczu-Zdroju (76,90). 

Wykres 14. Procent liczby budynków mieszkalnych wybudowanych przed 1989 rokiem do liczby budynków 
mieszkalnych wybudowanych przed 2011 rokiem 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy 

I.3.2. OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI  PUBLICZNEJ 

O jakości infrastruktury i jej dostosowaniu do potrzeb mieszkańców może świadczyć procent 
budynków użyteczności publicznej, które są dostosowane do osób niepełnosprawnych. 
Ogólnie 7,69% budynków w całej gminie jest dostosowanych do osób niepełnosprawnych. 
Najwięcej z nich znajduje się w Lubatówce (14,29%), a najmniej w Iwoniczu-Zdroju (4,84%).  

Tabela 33. Procent budynków użyteczności publicznej dostosowanych do osób niepełnoprawnych do ogółu 
budynków użyteczności publicznej 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy 
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I.3.3. INFRASTRUKTURA PRZESYŁOWA  

W gminie Iwonicz-Zdrój systematycznie rośnie liczba przyłączy zarówno kanalizacyjnych jak  
i wodociągowych. Sytuacja bardziej korzystna dotyczy kanalizacji, gdzie we wszystkich 
miejscowościach znajduje się pewien procent przyłączy. Inaczej sytuacja przedstawia się  
w przypadku sieci wodociągowej, do której nie są podłączone aż 2 miejscowości: Lubatówka i 
Lubatowa.  

W przeliczeniu na 100 mieszkańców najwyższy wskaźnik liczby budynków mieszkalnych 
podłączonych do kanalizacji dotyczy Iwonicza (22,6), a najniższy Lubatowej (20,62). Biorąc 
pod uwagę wodociągi sytuacja nieco lepiej przedstawia się w Iwoniczu-Zdroju (22,76) niż  
w Iwoniczu (21,84).  

Tabela 34. Liczba budynków mieszkalnych podłączonych do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z dynamiką 
zmian 2014-2016 

Miejscowość 

Liczba budynków mieszkalnych 
podłączonych do kanalizacji w 

przeliczeniu na 100 
mieszkańców 

Dynamika 
zmian 
2014-
2016 

Liczba budynków mieszkalnych 
podłączonych do wodociągów 

w przeliczeniu na 100 
mieszkańców 

Dynamika 
zmian 
2014-
2016 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Iwonicz-Zdrój 21,34 21,67 22,08 103,50 22,00 22,34 22,76 103,46 

Iwonicz 22,12 22,50 22,60 102,18 20,98 21,54 21,84 104,14 

Lubatówka 21,53 21,47 21,79 101,21 0,00 0,00 0,00 - 

Lubatowa 20,29 20,35 20,62 101,60 0,00 0,00 0,00 - 

Gmina 21,33 21,54 21,77 102,10 11,97 12,19 12,38 103,40 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy 

Podobnie jak w przypadku podłączy wodociągowych i kanalizacyjnych rośnie liczba 
budynków podłączonych do sieci gazowniczej. Dynamika zmian 2014-2016 dla całej gminy 
wyniosła 101,93. Najlepszy wskaźnik występuje w przypadku Iwonicza-Zdrój (21,74) i 
Iwonicza (21,75). Najwyższa dynamika zmian 2014-2016 dotyczy Iwonicza-Zdrój (103,51).  

Tabela 35. Liczba budynków mieszkalnych podłączonych do sieci gazowniczej wraz z dynamiką zmian 2014-2016 

Miejscowość 

Liczba budynków mieszkalnych podłączonych do sieci gazowniczej w 
przeliczeniu na 100 mieszkańców Dynamika zmian 

2014-2016 
2014 2015 2016 

Iwonicz-Zdrój 21,01 21,33 21,74 103,51 

Iwonicz 21,30 21,66 21,75 102,15 

Lubatówka 20,78 20,73 21,04 101,26 

Lubatowa 19,80 19,86 20,01 101,09 

Gmina 20,70 20,91 21,10 101,93 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy 
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I.4. SFERA GOSPODARCZA 

I.4.1. PODMIOTY REGON 

W gminie Iwonicz-Zdrój w 2016 roku funkcjonowało 971 podmiotów gospodarczych  
(w przeliczeniu na 100 mieszkańców 8,86) Najwięcej podmiotów, w przeliczeniu na 100 osób 
odnotowano w Iwoniczu-Zdroju (25,03). Jest to, w porównaniu z pozostałymi 
miejscowościami wyjątkowo wysoki wskaźnik. Najmniej korzystna sytuacja w liczbie 
podmiotów gospodarczych REGON ma miejsce w Lubatówce, gdzie na 100 mieszkańców 
przypada 4,64 podmioty.   

Tabela 36. Liczba podmiotów gospodarczych REGON w przeliczeniu na 100 mieszkańców w roku 2014, 2015 i 2016 
roku 

Miejscowości 
Liczba podmiotów REGON w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

2014 2015 2016 

Iwonicz-Zdrój 22,33 23,85 25,03 

Iwonicz 5,93 6,46 6,82 

Lubatówka 3,82 4,13 4,64 

Lubatowa 3,96 4,55 4,84 

Gmina 7,75 8,40 8,86 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy 

Biorąc pod uwagę dynamikę zmian 2014-2016 najlepiej wypada Lubatowa (122,17) oraz 
Lubatówka (121,34). Średnio dla gminy dynamika wyniosła 114,98. O dobrej sytuacji 
gospodarczej gminy świadczy fakt, że nie ma miejscowości, w której w porównaniu z rokiem 
2014 nastąpił spadek liczby podmiotów REGON. 

Wykres 15. Dynamika zmian 2014-2016 liczby podmiotów REGON 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy 

I.4.2. DOCHODY PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH 

Jakość lokalnych przedsiębiorstw można przedstawić przy pomocy wysokości dochodów 
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Najwyższe dochody w przeliczeniu na 
100 mieszkańców osiągają przedsiębiorstwa w Iwoniczu-Zdroju (526143,41), a najmniejsze  
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w Lubatowej (191773,92). Najwyższy wzrost odnotowano w przedsiębiorstwach na terenie 
Lubatówki (187,75). Natomiast najwyższy spadek dochodów miał miejsce w Lubatowej 
(21,43). 

Tabela 37. Dochody podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

Miejscowość 

Dochody podmiotów prowadzących działalność gospodarcza w 
przeliczeniu na 100 mieszkańców (zł) 

Dynamika 
zmian 2014-

2016 2014 2015 2016 

Iwonicz-Zdrój 638652,10 510542,78 526143,41 82,38 

Iwonicz 343248,25 281073,74 306750,81 89,37 

Lubatówka 102609,55 142322,00 192650,95 187,75 

Lubatowa 894895,01 150605,56 191773,92 21,43 

Gmina 546467,62 260031,59 291585,48 53,36 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Skarbowego 

I.4.3. PODMIOTY CEIDG 

W 2016 roku w gminie funkcjonowało 523 podmioty znajdujące się w rejestrze CEIDG. W 
2016 roku liczba podmiotów wzrosła o 35, a zmalała o 20. W przeliczeniu na 100 
mieszkańców najwięcej nowoutworzonych podmiotów CEIDG odnotowano w Iwoniczu-
Zdroju (0,51), a najmniej w Lubatówce (0,25). Jednocześnie najwyższy wzrost liczby 
podmiotów odnotowano w Lubatówce (149,50). Z kolei najwięcej wykreślonych podmiotów 
CEIDG odnotowano w 2016 roku w Iwoniczu-Zdroju (0,34). Jednocześnie dynamika zmian 
wskazuje na najwyższy wzrost wykreślonych podmiotów CEIDG w Iwoniczu-Zdroju (204,87). 
 
Tabela 38. Liczba nowoutworzonych i wykreślonych podmiotów CEIDG w przeliczeniu na 100 mieszkańców wraz z 
dynamiką zmian 2014-2016 

Miejscowość 

Liczba nowotworzonych 
podmiotów CEIDG w 
przeliczeniu na 100 

mieszkańców 

Dynamika 
zmian 

2014-2016 

Liczba wykreślonych 
podmiotów 

 w przeliczeniu  
na 100 mieszkańców 

Dynamika 
zmian 

2014-2016 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Iwonicz-Zdrój 0,66 0,28 0,51 76,83 0,17 0,17 0,34 204,87 

Iwonicz 0,62 0,30 0,27 44,59 0,25 0,46 0,11 45,60 

Lubatówka 0,17 0,08 0,25 149,50 0,25 0,25 0,17 66,45 

Lubatowa 0,28 0,50 0,30 109,82 0,25 0,22 0,19 77,65 

Gmina 0,46 0,34 0,32 68,92 0,24 0,31 0,18 77,25 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych CEIDG 
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I.4.4. OBIEKTY TURYSTYCZNE 

Ze względu na uzdrowiskowy charakter gminy na jej terenie znajduje się wiele obiektów 
noclegowych. Najwięcej z nich w przeliczeniu na 100 mieszkańców znajduje się w Iwoniczu-
Zdroju (1,53). Z kolei w Lubatówce nie ma żadnych obiektów noclegowych. Jednocześnie 
najwięcej łóżek, czyli miejsc noclegowych znajduje się w Iwoniczu-Zdroju (29,90). 
 
Tabela 39. Liczba obiektów oraz miejsc noclegowych (łóżko) w przeliczeniu na 100 mieszkańców w latach 2014, 
2015 i 2016 roku 

Miejscowość 

Liczba obiektów noclegowych w 
przeliczeniu na 100 mieszkańców 

Liczba miejsc noclegowych (łóżko) w 
przeliczeniu na 100 mieszkańców 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Iwonicz-Zdrój 1,16 1,17 1,53 25,15 24,75 29,90 

Iwonicz 0,02 0,05 0,04 0,98 2,49 2,49 

Lubatówka 0 0 0 0 0 0 

Lubatowa 0,03 0,03 0,03 0,11 0,11 0,11 

Gmina 0,21 0,22 0,27 4,56 5,04 5,85 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy 

W sumie w gminie liczby obiektów noclegowych w przeliczeniu na 100 mieszkańców 
przybywa (dynamika zmian 2014-2016 - 130,99). Największy wzrost odnotowano w Iwoniczu 
(200,64). W Lubatowej, z kolei zmniejszyła się liczba obiektów noclegowych (99,83).  

 
Wykres 16. Dynamika 2014-2016 liczby obiektów noclegowych 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy 
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Podobnie sytuacja przedstawia się w liczbie miejsc noclegowych, których najwięcej przybyło 
w Iwoniczu (254,30). Nieznaczny spadek odnotowano w Lubatowej (99,83) 
 
Wykres 17. Dynamika zmian 2014-2016 liczby miejsc noclegowych 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy 

 

I.5. SFERA ŚRODOWISKOWA 

 

I.5.1. WYSTĘPOWANIE AZBESTU  

Włókna azbestowe są szczególnie szkodliwe dla dróg oddechowych, a także mogą 
powodować nowotwory organów układu pokarmowego i narządów płciowych. Poniżej 
przeanalizowano dane dotyczące masy i powierzchni azbestu pozostałego do 
unieszkodliwienia wraz  
z dynamiką zmian na lata 2014-2016.  
W 2016 roku masa azbestu pozostałego do unieszkodliwienia w przeliczeniu na 100 
mieszkańców najwyższa była w Lubatowej (24,33). Jednocześnie w Lubatowej dynamika 
zmian azbestu do unieszkodliwienia jest najwyższa spośród pozostałych miejscowości gminy. 
Kolejną miejscowością z dużą ilością i jednocześnie powierzchnią azbestu jest Iwonicz – 
odpowiednio 8,93 oraz 0,15 m². Najkorzystniej sytuacja występuje w Iwoniczu-Zdroju.   

Tabela 40. Azbest pozostały do unieszkodliwienia - masa oraz powierzchnia. Dynamika zmian 2014-2016 

Miejscowość 

Masa azbestu do 
unieszkodliwienia (kg) w 

przeliczeniu na 100 
mieszkańców 

Dynamika 
zmian 

2014-2016 

Powierzchnia azbestu 
zinwentaryzowanego (m²) w 

przeliczeniu na ogólną 
powierzchnię 

Dynamika 
zmian 

2014-2016 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Iwonicz-Zdrój 3,44 3,22 3,03 88,14 0,07 0,07 0,06 87,42 

Iwonicz 10,68 9,77 8,93 83,61 0,18 0,16 0,15 84,20 

Lubatówka 7,02 6,21 5,56 79,20 0,09 0,08 0,07 81,36 

Lubatowa 26,29 25,17 24,33 92,55 0,35 0,34 0,33 93,21 

Gmina 14,21 13,39 12,69 89,30 0,22 0,20 0,19 89,66 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy 

O degradacji środowiska, a dokładnie zanieczyszczeniu gleb świadczy ilość oraz powierzchnia 
dzikich wysypisk śmieci. W każdej miejscowości jest jedno zidentyfikowane, dzikie wysypisko. 
Największa powierzchnia jest w miejscowości Lubatowa (120 m²), a najmniejsza w Iwoniczu 
(80 m²).  

Tabela 41. Liczba dzikich wysypisk wraz z powierzchnią w latach 2014, 2015, 2016 

Miejscowość 
Dzikie wysypiska – ilość Dzikie wysypiska - powierzchnia (m²) 

2014 2015 2016 2016 2015 2016 

Iwonicz-Zdrój 0 2 1 0 180 110 

Iwonicz 1 2 1 70 200 80 

Lubatówka 0 2 1 0 b.d. b.d. 

Lubatowa 0 1 1 0 80 120 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy 

I.5.2. ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA 

Poziom jakości powietrza zależny jest od stężenia zawartych w nim związków, a szczególnie 
pyłów zawieszonych PM10 i PM2.5 oraz benzo(a)pirenu. Związki te mają bezpośredni wpływ 
rozwijanie się chorób układu oddechowego, chorób skórnych, ale także nowotworów. 
Ponadto PM10 utrudnia roślinom przeprowadzanie fotosyntezy i produkcję tlenu. 

W roku 2016 w gminie Iwonicz-Zdrój nie zostały przekroczone normy dopuszczalne dla pyłu 
zawieszonego PM10 i PM2,5. Gorzej przedstawiała się jednak sytuacja dotycząca stężenia 
benzo(a)pirenem. Na obszarze gminy Iwonicz-Zdrój wystąpiło przekroczenie średniorocznego 
stężenia benzo(a)apirenem w jej północno-zachodniej części. Pozostała część gminy 
charakteryzowała się dopuszczalnym średniorocznym stężeniem benzo(a)pirenu. 

Biorąc pod uwagę stężenia zanieczyszczeń na obszarze uzdrowiska Iwonicz-Zdrój w 2016 
roku została przekroczona norma stężenia benzo(a)pirenu. Średnioroczne stężenie 

benzo(a)pirenu na obszarze uzdrowiska Iwonicz-Zdrój wyniosło 130 – 300% normy. 

Rysunek 8. Jakość powietrza na obszarze podkarpackich stref uzdrowisk w 2016 roku 
 

Źródło: Opracowanie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony środowiska w Rzeszowie pt. „Jakość powietrza na obszarze podkarpackich 

uzdrowisk w 2016 roku w zakresie SO2, NO2, PM10, PM2,5, benzo(a)pirenu i ozonu” 
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Rysunek 9. Rozkład stężenia średniorocznego pyłu zawieszonego PM10, PM2.5, benzo(a)pirenu na terenie powiatu 
krośnieńskiego w 2016 roku 

Źródło: Opracowanie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie „Stan środowiska na terenie powiatu krośnieńskiego 

na podstawie wyników działalności badawczo-kontrolnej WIOŚ w Rzeszowie”, 2016 rok 

I.5.3. MONITORING HAŁASU  

W 2014 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska dokonał monitoringu hałasu  
w powiecie krośnieńskim. W gminie Iwonicz-Zdrój zlokalizowano jeden punkt pomiarowo 
kontrolny przy ulicy Słonecznej.  

Obszar w obrębie ulicy Słonecznej stanowi zespół zabudowy mieszkaniowo-usługowej. 
Zbadano równoważny poziom hałasu (LAeqD), który wyniósł 61,7 dB przy dopuszczalnym 
poziomie hałasu 65dB, zatem normy nie zostały przekroczone. W porze dnia (6:00 – 22:00) 
przez ulicę Słoneczną przejeżdżało 202 pojazdy/godzinę w tym 3,5% stanowiły pojazdy 
ciężkie. 
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Rysunek 10. Lokalizacja punktu pomiarowo-kontrolnego hałasu komunikacyjnego; Iwonicz-Zdrój, 2015 

Źródło: Opracowanie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie „Stan środowiska na terenie powiatu krośnieńskiego 

na podstawie wyników działalności badawczo-kontrolnej WIOŚ w Rzeszowie” 

I.5.4. OCHRONA PRZYRODY 

W gminie Iwonicz Zdrój występują 4 formy ochrony przyrody: 

 Pomniki przyrody;  

 Obszary Specjalnej Ochrony; 

 Specjalne Obszary Ochrony; 

 Obszar Chronionego Krajobrazu. 
W gminie występuje łącznie 10 pomników przyrody - są to drzewa. Najwięcej z nich 
zlokalizowanych jest w miejscowości Iwonicz-Zdrój – 6. Obszar Specjalnej Ochrony - Beskid 
Niski położony jest w południowej części gminy - w miejscowości Lubatowa. Na ich terenie 
występują Specjalne Obszary Ochrony - Ostoja Jaśliska i Rymanów. Prawie cały obszar gminy 
pokryty jest przez Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego. Zajmuje on 
powierzchnię – 38,581 km². 

Rysunek 11. Obszary ochrony przyrody w gminie Iwonicz-Zdrój 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
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I.6. WYNIKI BADANIA ANKIETOWEGO 

I.6.1. METODYKA BADANIA 

W dniach od 13.03.2017 do 30.03.2017 roku przeprowadzone zostało badanie ankietowe  

w ramach projektu opracowanie i przyjęcie do realizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2017-2023”. Badanie było realizowane za pomocą dwóch 

technik: 

a. ankiety internetowej za pomocą metody CAWI (ang. Computer-Assisted Web 
Interview);  

b. papierowych kwestionariuszy do samodzielnego wypełniania PAPI (ang. Paper and 
Pencil Interview). 

Ankietę wypełniło 137 osób.  

Celem badania było poznanie opinii mieszkańców Gminy Iwonicz-Zdrój na temat aktualnych 

potrzeb w zakresie rewitalizacji problemowych obszarów gminy oraz oczekiwanych działań 

mających na celu ich ożywienie społeczno-gospodarcze.  

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 

zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na 

rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, 

prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie lokalnego programu rewitalizacji.  

Obszar zdegradowany to obszar znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji 

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

niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu 

uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym. Jest to obszar charakteryzujący się ponadto: 

problemami gospodarczymi (np. niski poziom przedsiębiorczości), środowiskowymi  

(np. zanieczyszczenie środowiska), przestrzenno-funkcjonalnymi (np. niewystarczające 

wyposażenie w infrastrukturę techniczną i społeczną) i technicznymi (np. zły stan techniczny 

budynków). 

I.6.2. PRÓBA 

W badaniu wzięło udział łącznie 137 osób, wśród których przeważały kobiety (63%). Jeśli 

chodzi o wiek, najliczniejszą grupę stanowiły osoby w przedziale wiekowym 25-44 lat 

(49,60%). Na kolejnych miejscach znalazły się osoby w przedziale wiekowym 45-64 lat 

(40,30%), osoby w przedziale 20-24 oraz 65 i więcej stanowiły równo po (3,60%). Najmniej 

liczną grupę stanowiły osoby poniżej 20 roku (2,90%). Pełna informacja o cechach 

demograficznych respondentów została zaprezentowana na wykresach poniżej. 
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Wykres 18. Płeć respondentów 

 
Źródło: Badanie ankietowe  

Wykres 19. Wiek respondentów 

 
Źródło: Badanie ankietowe  

 

Jeśli chodzi o sytuację na rynku pracy, najliczniejszą grupę stanowili pracujący – w tym na 

etacie lub jako przedsiębiorcy (76,70%). Natomiast najmniej osób, które wzięły w badaniu 

ankietowym to osoby pracujące dorywczo (3,60%). 
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Wykres 20. Status zawodowy respondentów 

 
Źródło: Badanie ankietowe  

Jeżeli chodzi o miejsce zamieszkania ankietowanych to najliczniejszą grupę stanowili 

mieszkańcy miejscowości Iwonicz-Zdrój (35,10%) oraz miejscowości Iwonicz (32,80%). 

Wykres 21. Miejsce zamieszkania 

 
Źródło: Badanie ankietowe  

I.6.3. WYNIKI BADANIA 

Pierwsze pytanie w ankiecie dotyczyło ogólnej opinii mieszkańców na temat życia w gminie. 

Z odpowiedzi wyłania się w miarę optymistyczny obraz – łącznie odpowiedzi „bardzo dobrze” 

i „dobrze” udzieliło ponad 50% ankietowanych (53,90%). Natomiast 8,10% ankietowanych 

stwierdziło, że w Gminie Iwonicz-Zdrój mieszka się źle lub bardzo źle. 
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Wykres 22. Ogólna ocena życia w gminie 

 
Źródło: Badanie ankietowe  

Następnie kwestia ta została pogłębiona o wskazanie najważniejszych problemów 
społecznych, gospodarczych oraz problemów związanych ze środowiskiem naturalnym, 
zagospodarowaniem przestrzennym i stanem infrastruktury technicznej w Gminie Iwonicz-
Zdrój.  

W zakresie problemów społecznych Gminy Iwonicz-Zdrój, za najważniejsze problemy uznano 
emigrację ludzi młodych, w tym rodzin z dziećmi (25,13%), niewielką aktywność 
mieszkańców w życiu publicznym i kulturalnym (21,36%) oraz bezrobocie (19,60%) 
Tabela 42. Wskazanie najpoważniejszych problemów społecznych Gminy Iwonicz-Zdrój 

Problemy Liczba % 
Emigracja ludzi młodych, w tym rodzin z dziećmi 100 25,13% 

Niewielka aktywność mieszkańców w życiu publicznym i kulturalnym 85 21,36% 

Bezrobocie 78 19,60% 

Przestępczość 45 11,31% 

Niski poziom integracji mieszkańców 59 14,82% 

Ubóstwo 31 7,79% 
Źródło: Badanie ankietowe 
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Wykres 23. Wskazanie najpoważniejszych problemów społecznych Gminy Iwonicz-Zdrój 

 
Źródło: Badanie ankietowe  

Ankietowani najczęściej wskazywali miejscowość Iwonicz-Zdrój i Iwonicz o największym 

natężeniu problemów społecznych. 

Tabela 43. Jakie są Państwa zdaniem najważniejsze problemy środowiskowe Gminy Iwonicz-Zdrój 

Problemy Liczba % 
Nieekologiczne zachowania wśród mieszkańców (niesprzątanie po zwierzętach, 
wywożenie śmieci do lasu, spalanie śmieci, inne) 

98 30,82% 

Zły stan zbiorników i cieków wodnych, zanieczyszczenie wody (np. staw, zalew, rzeki, inne) 60 18,87% 

Zanieczyszczenie gleb w tym dzikie wysypiska śmieci 41 12,89% 

Zanieczyszczenie powietrza 55 17,30% 

Brak lub zły stan terenów zielonych (np. parków, skwerków, ogródków miejskich inne) 64 20,13% 
Źródło: Badanie ankietowe 
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Wykres 24. Najważniejsze problemy środowiskowe Gminy Iwonicz-Zdrój 

 
Źródło: Badanie ankietowe 

Na pytanie, gdzie występują problemy środowiskowe ankietowani najczęściej odpowiadali, 
że problemy dotyczą całej gminy i trudno wskazać konkretną lokalizację.  

 

Tabela 44. Jakie są Państwa zdaniem problemy gospodarcze w Gminie Iwonicz-Zdrój 

Problemy Liczba % 
Brak stałych miejsc pracy dostosowanych do profilu zawodowego mieszkańców 78 29,77% 

Zbyt mała liczba lokali usługowych 63 24,05% 

Mała przedsiębiorczość mieszkańców 58 22,14% 

Słaba kondycja ekonomiczna istniejących przedsiębiorstw  40 15,27% 

Brak wykwalifikowanych pracowników 23 8,78% 
Źródło: Badanie ankietowe  

 

Wykres 25. Problemy gospodarcze w Gminie Iwonicz-Zdrój 

 
Źródło: Badanie ankietowe 

 

Na pytanie, gdzie występują problemy gospodarcze ankietowani najczęściej odpowiadali, że 

problemy dotyczą całej gminy i trudno wskazać konkretną lokalizację.  
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Tabela 45. Wskazanie najpoważniejszych problemów przestrzenno-funkcjonalnych Gminy  

Problemy Liczba % 
Brak lub niewystarczający stopień zagospodarowania miejsc publicznie dostępnych  63 17,40% 

Brak lub niewystarczająca dostępność miejsc spotkań dla mieszkańców 78 21,55% 

Niedostosowanie miejsc publicznie dostępnych do potrzeb osób niepełnosprawnych 38 10,50% 

Zły stan, brak lub mała dostępność infrastruktury społecznej: żłobki, przedszkola, domy 
opieki dla osób starszych 

52 14,36% 

Braki lub zła jakość infrastruktury technicznej.  86 23,76% 

Niedostosowanie miejsc publicznych dla rodziców z dzieckiem w wózku 45 12,43% 
Źródło: Badanie ankietowe 

 

Wykres 26. Problemy przestrzenno-funkcjonalne Gminy Iwonicz-Zdrój 

 
Źródło: Badanie ankietowe 

Najwięcej Respondentów wskazało na braki lub złą jakość infrastruktury technicznej.  

Tabela 46. Wskazanie najpoważniejszych problemów technicznych dotyczących budynków Gminy 

Problemy Liczba % 
Braki w wyposażeniu budynków w rozwiązania energooszczędne i proekologiczne 80 41,24% 

Zły stan budynków publicznych (urząd miejski, szkoły, przedszkola, opieki 
społecznej, biblioteki inne) 

79 40,72% 

Zły stan komunalnych budynków mieszkalnych (elewacja, dach, stolarka okienna, 
kanalizacja, ogrzewanie inne) 

35 18,04% 

Źródło: Badanie ankietowe  
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Wykres 27. Problemy techniczne budynków Gminy Iwonicz-Zdrój 

 
Źródło: Badanie ankietowe  

Ankietowani najczęściej jako lokalizację problemów technicznych w gminie wskazywali 

miejscowość Iwonicz-Zdrój.  

Na pytanie czy Gmina Iwonicz-Zdrój wymaga programu ożywienia społeczno-gospodarczego, 

społecznego i przestrzenno-środowiskowego ankietowani najczęściej udzielali odpowiedzi 

„zdecydowanie tak” i „raczej tak” (w sumie 99,20%).  

Wykres 28. Ocena konieczności wdrożenia programu ożywienia społeczno-gospodarczego  

 
 

 
Źródło: Badanie ankietowe  

Następnie poproszono ankietowanych o wskazanie tych grup społecznych, które ich zdaniem 

powinny być głównymi odbiorcami działań rewitalizacyjnych w Gminie Iwonicz-Zdrój 

Respondenci mogli wskazać więcej niż jedną grupę. W odpowiedziach wskazano przede 

wszystkim młodzież (64%) oraz na rodziny z dziećmi (55,50%). Na trzecim miejscu, znaleźli się 

seniorzy (38,70%). 
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62,00%

37,20%

0,80%

zdecydowanie tak

raczej tak

zdecydowanie nie
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Wykres 29. Wskazanie grup społecznych, które powinny być głównymi odbiorcami działań rewitalizacyjnych  
w Gminie Iwonicz-Zdrój 

 
Źródło: Badanie ankietowe  

 

I.7. WYNIKI WARSZATU DIAGNOSTYCZNEGO 

W dniu 04.04.2017 r. odbył się warsztat diagnostyczny, którego celem była identyfikacja 
obszarów problemowych wraz ze wskazaniem głównych problemów, jakie na nich 
występują. 

W trakcie warsztatu uczestnikom warsztatów została przedstawiona tematyka rewitalizacji 
oraz zostały przedstawione podstawowe definicje. Następnym etapem warsztatu była 
prezentacja wstępnych wyników analizy diagnostycznej. Po prezentacji uczestnicy w grupach 
identyfikowali obszary problemowe. 

Zdaniem uczestników warsztatu najpilniejszej interwencji rewitalizacyjnej wymagają części 
miejscowości Iwonicz-Zdrój. Iwonicz i Lubatowa. W trakcie warsztatu w następnej części 
uczestnicy zidentyfikowali problemy na tych obszarach – ich wyniki są zamieszczone w tabeli 
59 tego opracowania, a dotyczą sfer: społecznej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej, 
gospodarczej i środowiskowej. 

I.8. DELIMITACJA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I  REWITALIZACJI 

I.8.1. DELIMITACJA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO 

Powyższa diagnoza pozwoliła na przeprowadzenie delimitacji obszaru zdegradowanego. 
Wyznaczenie obszaru zdegradowanego nastąpiło w oparciu o identyfikację wskaźników, 
które są mniej korzystne niż średnia dla gminy. 

Zgodnie z Instrukcją przygotowania programów rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach 
regionalnego programu operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 2014-2020  
w ramach programu rewitalizacji należy zidentyfikować obszar zdegradowany, na którym 
występują problemy ze sfery społecznej a także przestrzenno-funkcjonalnej, gospodarczej 

55,50%

22,60%

64%

38,70%

30,70%

26,30%

19,70%

15,30%

2,20%

rodziny z małymi dziećmi

dzieci

młodzież

seniorzy

osoby niepełnosprawne

osoby bezrobotne

osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem
społecznym

osoby zagrożone patologiami

inni
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oraz środowiskowej. W związku z powyższym jako pierwsze zostały uwzględnione wskaźniki 
dotyczące sfery społecznej, tj.: 

 Dynamika zmian ludności 2014-2016 

 Wskaźnik obciążenia demograficznego w 2016 roku 

 Liczba bezrobotnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców w 2016 r 

 Dynamika zmian 2014-2016 liczby bezrobotnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

 Liczba długotrwale bezrobotnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców w 2016 roku 

 Dynamika zmian liczby długotrwale bezrobotnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

 Liczba bezrobotnych bez wykształcenia średniego w przeliczeniu na 100 mieszkańców 
w 2016 roku 

 Dynamika zmian 2014-2016 liczby bezrobotnych bez wykształcenia średniego  
w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 mieszkańców 
w 2016 roku 

 Dynamika zmian 2014-2016 liczby rodzin korzystających z pomocy społecznej  
w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

 Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 mieszkańców  
w 2016 roku 

 Dynamika zmian 2014 -2016 liczby osób korzystających z pomocy społecznej  
w przeliczeniu na 100 mieszkańców w 2016 roku 

 Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej wg powodów w przeliczeniu 
na 100 mieszkańców w 2016 roku (powody: ubóstwo, bezdomność, potrzeba ochrony 
macierzyństwa, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, 
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 
domowego, przemoc w rodzinie, alkoholizm) 

 Liczba złożonych wniosków na pierwsze dziecko w programie 500+ w przeliczeniu na 
100 mieszkańców w 2016 roku 

 Liczba przestępstw w przeliczeniu na 100 mieszkańców w 2016 roku 

 Dynamika zmian 2014-2016 liczby przestępstw w przeliczeniu na 100 mieszkańców  

 Liczba sporządzonych "Niebieskich Kart" w przeliczeniu na 100 mieszkańców w 2016 
roku 

 Dynamika zmian 2014-2016 liczby sporządzonych "Niebieskich Kart" w przeliczeniu na 
100 mieszkańców 

 Liczba organizacji pozarządowych w przeliczeniu na 100 mieszkańców w 2016 roku 

 Liczba członków organizacji pozarządowych w przeliczeniu na 100 mieszkańców  
w 2016 roku 

 Dynamika zmian 2014-2016 liczby członków organizacji pozarządowych w 
przeliczeniu na 100 mieszkańców 

 Liczba czytelników w bibliotekach w przeliczeniu na 100 mieszkańców w 2016 roku 
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 Dynamika zmian 2014-2016 liczby czytelników w bibliotekach w przeliczeniu na 100 
mieszkańców 

 Liczba osób korzystających z zajęć stałych w bibliotece w przeliczeniu na 100 
mieszkańców w 2016 roku 

 Dynamika zmian 2014-2016 liczby osób korzystających z zajęć stałych w bibliotece  
w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

 Liczba uczestników zajęć w GOK w przeliczeniu na 100 mieszkańców w 2016 roku 

 Dynamika zmian 2014-2016 liczby uczestników zajęć w GOK w przeliczeniu na 100 
mieszkańców 

 Frekwencja w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu 
terytorialnego w 2014 r. 

 

Wskaźniki ze sfery przestrzenno-funkcjonalnej: 

 Dynamika zmian 2014-2016 długości dróg do remontu 

 Odsetek przestrzeni publicznej w powierzchni jednostki analitycznej 

 

Wskaźniki ze sfery technicznej:  

 Liczba lokali komunalnych i socjalnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców w 2016 
roku 

 Liczba budynków mieszkalnych podłączonych do kanalizacji w przeliczeniu na 100 
mieszkańców w 2016 roku 

 Dynamika zmian 2014-2016 liczby budynków mieszkalnych podłączonych do 
kanalizacji w przeliczeniu na 100 mieszkańców  

 Liczba budynków mieszkalnych podłączonych do wodociągów w przeliczeniu na 100 
mieszkańców w 2016 roku 

 Dynamika zmian 2014-2016 liczby budynków mieszkalnych podłączonych do 
wodociągów w przeliczeniu na 100 mieszkańców  

 Liczba budynków mieszkalnych podłączonych do sieci gazowniczej w przeliczeniu na 
100 mieszkańców w 2016 roku 

 Dynamika zmian 2014-2016 liczby budynków mieszkalnych podłączonych do sieci 
gazowniczej w przeliczeniu na 100 mieszkańców  

 Procent budynków wybudowanych przed 1989 rokiem do liczby budynków 
wybudowanych przed 2011 rokiem 

 Procent obiektów użyteczności dostosowanych do osób niepełnosprawnych 

Wskaźniki sfery gospodarczej: 

 Liczba obiektów noclegowych w przeliczeniu na 100 mieszkańców w 2016 roku 

 Dynamika zmian 2014-2016 liczby obiektów noclegowych w przeliczeniu na 100 
mieszkańców 

 Liczba miejsc noclegowych (łóżko) w przeliczeniu na 100 mieszkańców w 2016 roku 
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 Dynamika zmian 2014-2016 liczby miejsc noclegowych (łóżko) w przeliczeniu na 100 
mieszkańców 

 Liczba podmiotów REGON w przeliczeniu na 100 mieszkańców w 2016 roku 

 Dynamika zmian 2014-2016 liczby podmiotów REGON w przeliczeniu na 100 
mieszkańców 

 Liczba nowotworzonych podmiotów CEIDG w przeliczeniu na 100 mieszkańców  
w 2016 roku 

 Dynamika zmian 2014-2016 liczby nowotworzonych podmiotów CEIDG  
w przeliczeniu na 100 mieszkańców  

 Liczba wykreślonych podmiotów CEIDG w przeliczeniu na 100 mieszkańców w 2016 
roku 

 Dynamika zmian 2014-2016 liczby wykreślonych podmiotów CEIDG w przeliczeniu 
na 100 mieszkańców  

 Dochody podmiotów prowadzących działalność gospodarcza w przeliczeniu na 100 
mieszkańców w 2016 roku 

 Dynamika zmian 2014-2016 dochodów podmiotów prowadzących działalność 
gospodarcza w przeliczeniu na 100 mieszkańców  
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Wskaźniki sfery środowiskowej:  

 Masa azbestu w przeliczeniu na 100 mieszkańców w 2016 roku 

 Dynamika zmian 2014-2016 masy azbestu w przeliczeniu na 100 mieszkańców  

 Powierzchnia azbestu w przeliczeniu na powierzchnię ogólną jednostki annalistycznej  

 Dynamika zmian 2014-2016 powierzchni azbestu w przeliczeniu na powierzchnię 
ogólną jednostki analitycznej. 

Poniższe tabele prezentuję wskaźniki dla poszczególnych miejscowości gorsze niż średnia dla 
gminy w poszczególnych sferach. Wartość 1 oznacza, że wskaźnik dla miejscowości był gorszy 
niż wskaźnik dla gminy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Id: A2430E80-B145-4774-9154-0A96F8F23C9A. Uchwalony Strona 53

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwihwLeIudrUAhUIP5oKHcq7DYgQjRwIBw&url=https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:POL_Iwonicz-Zdr%C3%B3j_COA.svg&psig=AFQjCNH1Bf-cm371aHcmn-8NMIn6zJwBIg&ust=1498529899599403&cad=rjt


 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY IWONICZ-ZDRÓJ NA LATA 2017-2023  

 
    

Tabela 47. Zbiorcze zestawienie wskaźników w sferze społecznej ze wskazaniem wartości niekorzystnych względem średniej dla gminy część 1 
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Iwonicz-
Zdrój 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

Iwonicz 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Lubatówka 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Lubatowa 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 48. Zbiorcze zestawienie wskaźników w sferze społecznej ze wskazaniem wartości niekorzystnych względem średniej dla gminy część 2 
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Lubatówka 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 

Lubatowa 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 

Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 49. Zbiorcze zestawienie wskaźników w sferze przestrzenno-funkcjonalnej ze wskazaniem wartości niekorzystnych względem średniej dla gminy 

Miejscowość Dynamika zmian 2014-2016 długości dróg do remontu Odsetek przestrzeni publicznej w powierzchni jednostki analitycznej  

Iwonicz-Zdrój 1 0 

Iwonicz 1 0 

Lubatówka 0 1 

Lubatowa 0 1 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 50. Zbiorcze zestawienie wskaźników w sferze technicznej ze wskazaniem wartości niekorzystnych względem średniej dla gminy 

Miejscowość 
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Iwonicz-Zdrój 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Iwonicz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lubatówka 1 0 1 1 1 1 1 0 0 

Lubatowa 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 51. Zbiorcze zestawienie wskaźników w sferze gospodarczej ze wskazaniem wartości niekorzystnych względem średniej dla gminy 
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Iwonicz-Zdrój 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 

Iwonicz 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 

Lubatówka 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 

Lubatowa 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 52. Zbiorcze zestawienie wskaźników w sferze środowiskowej ze wskazaniem wartości niekorzystnych względem średniej dla gminy 

Miejscowość 
Masa azbestu w przeliczeniu na 
100 mieszkańców w 2016 roku 

Dynamika zmian masy azbestu w 
latach 2014-2016 

Powierzchnia azbestu do ogólnej 
powierzchni jednostek 
analitycznych w 2016 r. 

Dynamika zmian powierzchni 
azbestu w latach 2014-2016 

Iwonicz-Zdrój 0 0 0 0 

Iwonicz 0 0 0 0 

Lubatówka 0 0 0 0 

Lubatowa 1 1 1 1 

Źródło: Opracowanie własne 
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Następnie przyjęto, że obszar zdegradowany powinien charakteryzować się nawarstwieniem 
problemów społecznych oraz innych, dodatkowych ze sfer przestrzenno-funkcjonalnej, 
technicznej, gospodarczej i środowiskowej. Dodatkowo obszar ten powinien stanowić 
strategiczny obszar dla rozwoju gminy, na którym efekty działań rewitalizacyjnych będą 
największe. Zgodnie z tym powinien być to również obszar najbardziej zamieszkały z uwagi 
na osiągnięcie jak najwyższych potencjalnych społecznych efektów działań rewitalizacyjnych. 
Powyższa tabela prezentuje podsumowanie wartości wskaźników gorszych niż średnia dla 
gminy oraz spełnienie kolejnych, wyżej opisanych warunków. 

Dlatego też, jako obszar zdegradowany wskazano miejscowości Iwonicz-Zdrój, Lubatowa 
oraz Iwonicz. Są to najliczniej zamieszkałe miejscowości z całej gminy, które charakteryzują 
się potencjałem rozwojowym i mogą w jak największym stopniu realizować potrzeby 
rewitalizacyjne. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego było również przedmiotem 
społecznych uzgodnień wypracowanych podczas warsztatów i konsultacji. 

 

I.8.2. ZASIĘGI PRZESTRZENNE  OBSZARU ZDEGRADOWANEGO  

Zgodnie z wynikami powyższych tabeli jako obszar zdegradowany wskazano miejscowości: 

 Iwonicz-Zdrój, 

 Iwonicz, 

 Lubatowa. 

Sołectwa zamieszkiwane są przez 9756 osób, co stanowi 88,99% wszystkich mieszkańców 
gminy oraz zajmuje powierzchnię 39,18 km2, czyli 86,30% powierzchni gminy. 
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Rysunek 12. Obszar zdegradowany gminy Iwonicz-Zdrój 

 

Źródło: opracowanie własne  

I.8.3. DELIMITACJA OBSZARU REWITALIZACJI  

Szczegółową delimitację obszaru przeprowadzono na podstawie uzupełnienia powyższej 
analizy.  Uszczegółowienie analizy polega na podziale miejscowości Lubatowa, z powodu 
dużej liczby ludności oraz występowanie dużych obszarów leśnych w południowej części 
miejscowości, które mają wpływ na układ funkcjonalno-przestrzenny. Dodatkowo zbadano 
potencjał demograficzny, użytkowanie terenu i zagospodarowanie przestrzenne 
poszczególnych miejscowości obszaru zdegradowanego.  

Jako pierwszy element przemawiający za wyznaczeniem obszaru rewitalizacji przyjęto liczbę 
ludności.  Obszary centralne stanowią obszary największej gęstości zaludnienia.  

Dodatkowo starano się wybrać tereny zabudowane a przede wszystkim zamieszkałe. 
Miejscowości, które znalazły się w obszarze rewitalizacji cechują się występowaniem 
terenów zabudowanych, terenów rolnych w tym szczególności gruntów ornych oraz terenów 
leśnych. Z tego powodu należy skupić działania rewitalizacyjne na obszarze największej 
koncentracji ludności. 

Kolejnym kryterium delimitacji obszaru rewitalizacji przyjęto zagospodarowanie terenu. Jako 
obiekty mające największe znaczenie dla rozwoju poszczególnych zdegradowanych 
miejscowości można wyznaczyć: ośrodki wychowawcze, placówki oświatowe, kościoły, 
tereny zieleni miejskiej pełniące przestrzeń publiczną, obiekty użyteczności publicznej oraz 
konkurencyjne zagospodarowanie terenu związane z indywidualnością poszczególnych 
miejscowości. 
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Na podstawie wyżej wymiennych kryteriów delimitacji postanowiono o wyznaczeniu obszaru 
rewitalizacji w granicach działek ewidencyjnych miejscowości: 

 Iwonicz, 

 Iwonicz-Zdrój, 

 Lubatowa. 

W ramach obszaru rewitalizacji wyznaczono działki ewidencyjne, które spełniają powyższe 
kryteria delimitacji w miejscowościach Iwonicz i Iwonicz-Zdrój oraz jednostkę analityczną 
Lubatowa – północna część miejscowości. 

Tabela 53. Delimitacja podobszarów rewitalizacji - numery działek ewidencyjnych 
Obszar rewitalizacji Iwonicz Obszar rewitalizacji Iwonicz-Zdrój 

Działki ewidencyjne oznaczone kolorem pomarańczowym zawierają się w obszarze rewitalizacji 
tylko częściowo 

579/1 1314/3 

827/4 830/17 

837 844/3 

5328/1 830/16 

5481/18 830/2 

5384 564 

5270/42 844/4 

838 1254/2 

5383 1329/40 

5381 1329/38 

5481/9 742 

5481/5 830/18 

5481/10 830/19 

5481/15 834/1 

5481/13 830/15 

5306/1 1260 

832/1 830/13 

5306/2 1253/2 

2051 830/4 

832/2 1320/17 

5481/16 1320/16 

5481/6 1320/8 

5481/8 830/3 

811/3 1329/62 

833 743/1 

811/4 1329/2 

834/1 830/12 

834/2 1320/14 

5481/2 1320/13 

5481/14 1320/19 

5481/7 1320/22 

5324 1287/1 

5318 1320/7 

5308 851/1 

5270/37 845 

827/3 1257 

5312 1329/5 

5305 1323/2 
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5481/12 1302/1 

5304/2 849/2 

5304/1 846/3 

840 1298 

5481/1 846/4 

582/2 1320/20 

830 1320/23 

829 828 

579/2 1314/7 

578/2 569 

828 1232 

836 1258 

835 836 

5327 1286/2 

5323 1324 

5322/1 1249 

5382 1311 

5272 1317 

578/1 1303 

5481/4 1370/5 

2050 1329/34 

839 1329/35 

577/2 1312/1 

2042 1325 

5271 1320/4 

5464/1 1328/5 

586 1329/41 

581 1329/39 

584/1 1329/58 

2049/3 1306/4 

5309/2 1263 

5311/1 1329/55 

5329 1312/2 

5307 1329/63 

5317 830/11 

5270/43 1329/66 

5290/1 1329/37 

5290/2 1329/36 

5288/4 1288/2 

585 1329/57 

2046 1323/1 

5326 567/2 

5482/4 1320/12 

5293/2 1328/1 

96 1328/6 

5481/17 1328/8 

5291/1 1328/9 

5291/2 1328/10 

5293/4 1287/4 

5293/3 829/6 

2149 839/4 

576/2 1235 

5270/39 838 
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Źródło: opracowanie własne 

Musiały zostać spełnione również warunki określone ustawowo oraz w „Instrukcji 
przygotowywania programów rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020”. Zgodnie  
ze wspomnianą instrukcją, wyznaczony obszar rewitalizacji powinien charakteryzować się 
również gorszymi wskaźnikami od zawartych w instrukcji wartości referencyjnych 
obliczonych dla województwa podkarpackiego. Należało wykazać, że wyznaczony obszar 
rewitalizacji zgodnie z Wytycznymi Ministra charakteryzuje się minimum 4 wskaźnikami z 
kategorii: Demografia, Rynek pracy, Pomoc społeczna, Edukacja, Podmioty gospodarcze, 
Bezpieczeństwo publiczne, Uwarunkowania przestrzenne, Integracja społeczna, Ochrona 
środowiska, których wartości są niższe od wartości referencyjnych dla województwa 
podkarpackiego, przy czym maksymalnie jest to 1 wskaźnik z każdej kategorii. 

Poniższa tabela przedstawia zestawianie wyników wskaźników dla obszaru rewitalizacji ze 
wskaźnikami referencyjnymi dla województwa podkarpackiego. Obszar rewitalizacji w 
gminie Iwonicz-Zdrój spełnia warunek posiadania minimum 4 wskaźników (maksymalnie po 
1 wskaźniku z każdej kategorii) gorszych niż wartości referencyjnych dla województwa 
podkarpackiego. Są to wskaźniki z kategorii: Pomoc społeczna, Rynek Pracy, Podmioty 
gospodarcze i Uwarunkowania przestrzenne. Obszar rewitalizacji kwalifikuje się, zatem do 
wsparcia w ramach RPO WP 2014-2020. 
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Tabela 54. Zestawianie wyników wskaźników dla obszaru rewitalizacji ze wskaźnikami referencyjnymi dla 
województwa podkarpackiego 

Obszar 
rewitalizacji 

Kategoria: 
Pomoc 

społeczna 

Kategoria: Rynek 
pracy  

Kategoria: Podmioty 
gospodarcze 

Kategoria: 
Uwarunkowania 

przestrzenne 

Liczba osób 
korzystających ze 

świadczeń pomocy 
społecznej w 

przeliczeniu na 100 
osób wg miejsca 

zamieszkania  

Liczba długotrwale 
bezrobotnych w % 

bezrobotnych 
ogółem 

Liczba zarejestrowanych 
podmiotów 

gospodarczych w 
rejestrze REGON w 

przeliczeniu na 100 osób 
wg faktycznego miejsca 
zamieszkania - ogółem 

Liczba budynków 
mieszkalnych 

zamieszkałych, 
wybudowanych przed 

rokiem 1989 w relacji do 
ogólnej liczby budynków 

mieszkalnych 
zamieszkałych w 2011 r. 

Obszar 
rewitalizacji 

11,4 (2014 rok) 83,2% (2014 rok) 6,2 (2014 rok) 83,07 (2011 rok) 

Źródło 
wskaźnika 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Iwoniczu Zdroju 

Powiatowy Urząd 
Pracy w Krośnie 

Urząd Gminy Iwonicz 
Zdrój 

Urząd Gminy Iwonicz Zdrój 

Wskaźnik referencyjny 
 

Województwo 
Podkarpackie 

 6,1 (2014 rok) 61,5% (2014)  7,6 (2014 rok)  76,36% (2011 rok) 

Źródło: Opracowanie własne 

I.8.4. ZASIĘGI PRZESTRZENNE  OBSZARU DO REWITALIZACJI 

Zgodnie z rozdziałem 5, pkt 1, lit. c oraz pkt 3 z załącznika „Cechy i elementy programów 
rewitalizacji” do „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 
2014-2020” opracowanym przez Ministra Rozwoju2 program rewitalizacji zawiera m.in. 
zasięg przestrzenny obszaru lub obszarów rewitalizacji, czyli terytorium lub terytoriów, które  
w oparciu o inne dokumenty strategiczne gminy lub diagnozę i identyfikację potrzeb 
rewitalizacyjnych, najbardziej wymagają wsparcia, są obszarami o szczególnej koncentracji 

                                                           
 

 

2 „Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” (MR/H 2014-2020/20(2) 08/2016), Minister Rozwoju 

Mateusz Morawiecki, Warszawa 2016 r. 
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negatywnych zjawisk istotnych dla rozwoju gminy. Zasięg obszarów wyznaczany jest przez 
samorząd gminny, „w oparciu o rozstrzygnięcia wynikające z innych dokumentów 
strategicznych lub planistycznych gminy lub w oparciu o indywidualne kryteria (wraz  
z odniesieniem ich do wartości referencyjnych dla danej gminy) i przy uwzględnieniu 
kryteriów wskazanych przez IZ RPO, jeśli IZ RPO takie określi.” Obszar rewitalizacji nie może 
przekroczyć 20% powierzchni gminy oraz liczba ludności na terenie obszaru rewitalizacji nie 
może przekroczyć 30% mieszkańców całej gminy. 

Obszar rewitalizacji zajmuje powierzchnię 8,40 km2, czyli 18,52 % powierzchni gminy oraz 
jest zamieszkiwany przez 2586 osób, co stanowi 26,05 % mieszkańców gminy. 

 

Rysunek 13. Obszar rewitalizacji – Iwonicz-Zdrój 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Rysunek 14. Podobszar rewitalizacji – Iwonicz 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Rysunek 15. Podobszar rewitalizacji - Lubatowa 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

I.9. DIAGNOZA POGŁĘBIONA OBSZARU REWITALIZACJI 

Pogłębiona analiza dla wyznaczonego obszaru rewitalizacji został przeprowadzona w sferze 
społecznej, przestrzenno-funkcjonalnej, gospodarczej, technicznej i środowiskowej. 
Pogłębiona diagnoza pozwoli ukazać rzeczywisty obraz występujących stanów kryzysowych 
wyznaczonego obszaru rewitalizacji.  
 
W sferze społecznej przeanalizowano następujące wskaźniki:  

 Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 mieszkańców  
w 2016 roku, 

 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 mieszkańców 
w 2016 roku, 

 Liczba złożonych wniosków 500+ w przeliczeniu na 100 mieszkańców w 2016 roku, 

 Liczba sporządzonych Niebieskich Kart w przeliczeniu na 100 mieszkańców w 2016 
roku, 

 Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z tytułu niepełnosprawności  
w przeliczeniu na 100 mieszkańców w 2016 roku, 
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 Liczba czytelników bibliotek w przeliczeniu na 100 mieszkańców w 2016 roku, 

 Liczba organizacji pozarządowych w przeliczeniu na 100 mieszkańców w 2016 roku, 

 Liczba członków organizacji pozarządowych w przeliczeniu na 100 mieszkańców  
w 2016 roku. 

W przypadku liczby osób korzystających z pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 
mieszkańców gorzej od wskaźnika dla gminy (8,17) wypada obszar rewitalizacji w Iwoniczu 
Zdrój (11,58) oraz w Lubatowej (9,75). W przypadku liczby rodzin korzystających z pomocy 
społecznej obszar rewitalizacji Iwonicz-Zdrój wykazuje negatywną sytuację w porównaniu do 
wartości dla gminy. Podobnie sytuacja przedstawia się we wskaźniku dotyczącym liczby 
wniosków na pierwsze dziecko w ramach programu 500+, gdzie wartość dla obszaru 
rewitalizacji w Iwoniczu-Zdroju wynosi 6,32 oraz obszaru w Lubatowej 8,94, gdzie wskaźnik 
dla całej gminy wynosi 6,11. Biorąc pod uwagę liczbę sporządzonych „Niebieskich Kart” 
negatywnie wypada obszar rewitalizacji w obszarze w Lubatowej (0,48) w porównaniu do 
wskaźnika dla gminy (0,33). W przypadku liczby osób korzystających z pomocy społecznej  
z powodu niepełnosprawności niekorzystna sytuacja występuje na obszarze rewitalizacji  
w Iwoniczu (1,67) oraz na obszarze w Lubatowej (1,86). W przypadku liczby czytelników 
bibliotek gorzej od wskaźnika dla gminy (10,36) wypada obszar rewitalizacji Iwonicz (4,18) 
oraz obszar Lubatowa (7,60) Na obszarze rewitalizacji Iwonicz, Lubatowa oraz Iwonicz-Zdrój 
występuje niewielka liczba organizacji pozarządowych, które świadczy o jakości kapitału 
społecznego w gminie. W przypadku liczby członków tych organizacji korzystnie od gminy 
wypada jedynie obszar rewitalizacji Iwonicz-Zdrój.  
 
Tabela 55. Diagnoza pogłębiona obszaru rewitalizacji - sfera społeczna (dane za rok 2016 – w przeliczeniu na 100 
mieszkańców) 
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Iwonicz-Zdrój 11,58 3,51 6,32 0,00 0,70 30,18 1,40 107,02 

Iwonicz 3,34 1,25 1,46 0,21 1,67 4,18 0,63 38,83 

Lubatowa 9,75 2,53 8,94 0,48 1,86 7,60 0,19 11,47 

Gmina 8,17 2,56 6,11 0,33 0,82 10,36 9,22 100,43 

Źródło: Opracowanie własne 
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Sytuacja w sferze przestrzenno-funkcjonalnej została określona poprzez wskazanie liczby 
przystanków i ich rozmieszczenia na obszarze rewitalizacji jak również rozmieszczeniu 
podstawowych usług. Wyznaczony obszar rewitalizacji charakteryzuje się niska dostępnością 
komunikacji publicznej. Na jej terenie znajduje się jedynie 6 przystanków komunikacji  
(1 w obszarze rewitalizacji Iwonicz, 2 w obszarze Iwonicz-Zdrój i 3 w obszarze Lubatowa).  

Rysunek 16. Lokalizacja przystanków komunikacji publicznej na terenie obszaru rewitalizacji 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Poniżej na mapach zostały przedstawione usługi podstawowe. Większość usług gminy 
rozmieszczona jest w obszarze rewitalizacji. Najkorzystniejsza sytuacja dotyczy Iwonicza-
Zdrój, gdzie na obszarze rewitalizacji znajduje się większość usług zdrowotnych, kulturalnych 
edukacyjnych i innych. Mieszkańcy, mają zatem łatwy dostęp do tego typu usług. Świadczy to 
o dużym potencjale rozwojowym. Jednocześnie, wyraźnie widać, iż podobszar rewitalizacji 
Lubatowa cechuje się niekorzystną sytuacją pod względem rozmieszczenia usług, a tym 
samym dostępności do nich. W przypadku obszaru rewitalizacji w Iwoniczu sytuacja w ww. 
zakresie jest korzystna.  
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Rysunek 17. Rozmieszczenie usług zdrowotnych wraz z buforami dostępności w obszarze rewitalizacji 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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Rysunek 18. Rozmieszczenie usług kultury wraz z buforami dostępności w obszarze rewitalizacji 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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Rysunek 19. Rozmieszczenie usług edukacyjnych wraz z buforami dostępności w obszarze rewitalizacji 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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Rysunek 20. Rozmieszczenie innych usług wraz z buforami dostępności w obszarze rewitalizacji 

 
Źródło: Opracowanie własne 

Sytuacje w sferze gospodarczej przedstawiają następujące wskaźniki:  

 Liczba obiektów noclegowych w przeliczeniu na 100 mieszkańców w 2016 roku, 

 Liczba miejsc noclegowych (łóżko) w przeliczeniu na 100 mieszkańców w 2016 roku, 

 Liczba podmiotów REGON w przeliczeniu na 100 mieszkańców w 2016 roku, 

 Liczba nowotworzonych podmiotów CEIDG w przeliczeniu na 100 mieszkańców w 
2016 roku, 

 Liczba wykreślonych podmiotów CEIDG w przeliczeniu na 100 mieszkańców w 2016 
roku. 

 

Obszar rewitalizacji Iwonicz-Zdrój w małym stopniu wykazuje w tej sferze negatywne 
zjawiska. Wyraźnie wyższe wskaźniki dla tego obszaru w porównaniu ze wskaźnikami dla 
gminy świadczą o gospodarczym potencjale tego obszaru, który może zostać odpowiednio 
wykorzystany  
w przeciwdziałaniu negatywnych zjawisk w innych sferach.  
Biorąc pod uwagę liczbę obiektów noclegowych oraz liczbę miejsc noclegowych na 100 
mieszkańców wartości niższe od gminy występują w Lubatowej (kolejno 0,05 oraz 0,19).  
W przypadku liczby podmiotów REGON na 100 mieszkańców zarówno obszar rewitalizacji 
Iwonicz oraz obszar Lubatowa wypada niekorzystnie. Jeśli chodzi o liczbę nowoutworzonych 
podmiotów CEIDG wszystkie miejscowości wypadają gorzej od gminy, gdzie najbardziej 
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niekorzystana sytuacja ma miejsce w obszarze w Iwoniczu-Zdroju oraz w obszarze 
rewitalizacji Iwonicz. Ostatni analizowany wskaźnik dotyczył liczby wykreślonych podmiotów 
CEIDG. Niekorzystna kondycja w tym zakresie dotyczy obszaru rewitalizacji w Iwoniczu-
Zdroju (0,70) 
 
Tabela 56. Diagnoza pogłębiona obszaru rewitalizacji - sfera gospodarcza (dane za rok 2016 – w przeliczeniu na 100 
mieszkańców) 

Obszar 
rewitalizacji 

Liczba obiektów 
noclegowych 

Liczba miejsc 
noclegowych 

(łóżko) 

Liczba 
podmiotów 

REGON 

Liczba 
nowotworzonych 
podmiotów CEIDG 

Liczba 
wykreślonych 
podmiotów 

CEIDG 

Iwonicz-Zdrój 2,81 89,47 55,79 0,00 0,70 

Iwonicz 0,42 22,76 3,97 0,00 0,00 

Lubatowa 0,05 0,19 5,83 0,14 0,10 

Gmina 0,27 5,85 8,86 0,32 0,18 

Źródło: Opracowanie własne 

Przy pomocy następujących wskaźników określono sytuację w sferze technicznej: 

 Liczba lokali komunalnych i socjalnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców w 2016 
roku 

 Liczba budynków mieszkalnych podłączonych do kanalizacji w przeliczeniu na 100 
mieszkańców w 2016 roku 

 Liczba budynków mieszkalnych podłączonych do wodociągów w przeliczeniu na 100 
mieszkańców w 2016 roku 

 Liczba budynków mieszkalnych podłączonych do sieci gazowniczej w przeliczeniu na 
100 mieszkańców w 2016 roku 

Najwięcej lokali komunalnych i socjalnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców występuje  
w obszarze rewitalizacji w Iwoniczu-Zdroju (1,40). W przypadku liczby budynków 
mieszkalnych podłączonych do kanalizacji korzystna sytuacja ma miejsce na obszarze 
rewitalizacji Iwonicz-Zdrój (obszar rewitalizacji 27,72 – cała gmina 21,77). Pozostałe obszary 
wypadają niekorzystanie, a w szczególności obszar rewitalizacji w Iwoniczu (7,93). Podobnie  
w przypadku przyłączy do sieci wodociągowej, gdzie na obszarze rewitalizacji Lubatowa nie 
ma budynków mieszkalnych podłączonych do sieci wodociągowej, a w przypadku obszaru  
w Iwoniczu jest to znacznie mniej (8,14) niż średnia dla gminy (12,38). Negatywnie wypada 
również obszar w Iwoniczu biorąc pod uwagę podłączenia do sieci gazowniczej.  
 

Tabela 57. Diagnoza pogłębiona - sfera techniczna (dane za rok 2016 – w przeliczeniu na 100 mieszkańców) 

Obszar rewitalizacji 
Liczba lokali 

komunalnych i 
socjalnych 

Liczba budynków 
mieszkalnych 

podłączonych do 
kanalizacji 

Liczba budynków 
mieszkalnych 

podłączonych do 
wodociągów 

Liczba budynków 
mieszkalnych 

podłączonych do 
sieci gazowniczej 

Iwonicz-Zdrój 1,40 27,72 27,72 27,72 

Iwonicz 0,21 7,93 8,14 8,14 

Id: A2430E80-B145-4774-9154-0A96F8F23C9A. Uchwalony Strona 75

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwihwLeIudrUAhUIP5oKHcq7DYgQjRwIBw&url=https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:POL_Iwonicz-Zdr%C3%B3j_COA.svg&psig=AFQjCNH1Bf-cm371aHcmn-8NMIn6zJwBIg&ust=1498529899599403&cad=rjt


 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY IWONICZ-ZDRÓJ NA LATA 2017-2023  
 

76 

Lubatowa 0,19 21,32 0,00 21,27 

Gmina 0,13 21,77 12,38 21,10 

Źródło: Opracowanie własne 

Sytuację w sferze środowiskowej przedstawia występowanie dzikich wysypisk oraz ich 
powierzchni, jak również występowanie pomników przyrody. Zidentyfikowanie zostało jedno 
wysypisko na obszarze rewitalizacji. Mieści się ona w Lubatowej i zajmuje 38,7% powierzchni 
wszystkich dzikich wysypisk w gminie.  
Na 10 pomników przyrody, jakie występują w graniach gminy, aż 6 z nich znajduje się w 
obszarze rewitalizacji (1 w Lubatowej, 2 w Iwoniczu oraz 3 w Iwoniczu-Zdroju). Pomniki 
przyrody stanowią intersujące dziedzictwo przyrodnicze badanego obszaru.  
 

Tabela 58. Diagnoza pogłębiona obszaru rewitalizacji - sfera środowiskowa  

Obszar rewitalizacji Liczba dzikich wysypisk 
% powierzchni dzikich wysypisk do 

ogólnej powierzchni dzikich wysypisk w 
gminie 

Iwonicz-Zdrój 0 0% 

Iwonicz 0 0% 

Lubatowa 1 38,7% 

Gmina 4 100% 

Źródło: Opracowanie własne 
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Rysunek 21. Pomniki przyrody na terenie obszaru rewitalizacji 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 
 

I.10. ZIDENTYFIKOWANE PROBLEMY NA OBSZARZE ZDEGRADOWANYM I 
REWITALIZACJI  

 

W wyniku analizy danych wskaźnikowych oraz badań społecznych i jakościowych na 
wyznaczonych obszarach zidentyfikowano ostatecznie następujące problemy. 

Tabela 59. Zidentyfikowane problemy na obszarze zdegradowanym i rewitalizacji 

Sfera Zidentyfikowane problemy 

Społeczna 

- ubóstwo części rodzin; 

- niska aktywności w życiu społecznym i kulturalnym; 

- mała integracja mieszkańców z osobami 
niepełnosprawnymi; 

- dość wysoki poziom bezrobocia; 

- ograniczone możliwości zapewnienia opieki osobom 
będącym w potrzebie; 

- niewystarczająca oferta spędzania czasu wolnego dla osób 
starszych (np. zajęcia ruchowo-rekreacyjne, rękodzieło, 
rozwijanie zainteresowań itp.); 
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- mała aktywizacja osób bezrobotnych; 

- niewystarczająca ilość kamer monitorujących na obszarach 
o wyższym poziomie przestępczości i innych zagrożeń;  

- brak miejsc przedszkolnych, zwłaszcza w Lubatowej  
i w Iwoniczu;  

Przestrzenno-
funkcjonalna i 
techniczna 

- zbyt słabo rozwinięta infrastruktura edukacyjna, 
rekreacyjno-sportowa, w tym dla matek z dziećmi i dzieci; 

- brak placów zabaw; 

- niewystarczająca estetyka i atrakcyjność terenów 
uzdrowiskowych; 

- bardzo ograniczona liczba miejsc parkingowych; 

- wymagające unowocześnienia oświetlenie uliczne;  

- braki i/lub niski standard części chodników, infrastruktury 
drogowej; 

- braki w infrastrukturze, wodociągowej, drogowej; 

- wymagająca modernizacji niektóre odcinki kanalizacji  
w Iwoniczu-Zdroju i Iwoniczu; 

- niewystarczająca sieć i standard ścieżek poznawczych, 
pieszych szlaków turystycznych i tras rowerowych;  

- niewystarczające wyeksponowanie i dostęp do lokalnych 
atrakcji np. Bełkotka, niewystarczająca wizualizacja; 

- słabo zagospodarowane przestrzenie publiczne; 

- bariery architektoniczne w niektórych budynkach 
użyteczności publicznej i w przestrzeniach publicznych; 

- braki w wyposażeniu, m.in. GOK, Ludowych Klubów 
Sportowych, IKN Górnik; 

- brak kompleksowego, nowoczesnego, ośrodka sportowo-
rekreacyjnego na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój; 

- wymagający rewitalizacji stadion sportowy w Iwoniczu; 

- zdewastowany obiekt basenu odkrytego w Iwonicz-Zdroju; 

- zły stan techniczny niektórych zabytków, w tym obiektów 
sanatoryjnych; 

- niewykorzystane obiekty i niszczejące obiekty m.in. 
„Lutnia”, „Mały Orzeł”, „Barbórka”, „Belweder”, „Stara 
Warzelnia”, stara szkoła w Lubatowej; 

Gospodarcza 

- brak nowych inwestycji na obszarach rewitalizowanych; 

- małe zainteresowanie inwestorów lokowaniem inwestycji 
na terenach rewitalizowanych; 

- niewystarczająca promocja walorów uzdrowiska; 

- duża sezonowość w ruchu turystycznym;  
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Środowiskowa 

- niska emisja; 

- niski poziom wykorzystania odnawialnych źródeł energii; 

- wysoka energochłonność niektórych obiektów publicznych 
i budynków wielorodzinnych; 

Źródło: Opracowanie własne 

W związku z tym, iż na obszar rewitalizacji powinien również charakteryzować się 
potencjałami, w procesie pracy dokonano ich identyfikacji. Zidentyfikowane potencjały 
znajdują się w poniższej tabeli. 
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Tabela 60. Zidentyfikowane potencjały na obszarze zdegradowanym i rewitalizacji 

Zidentyfikowane potencjały: 

 dobry dostęp do szkół średnich, 

 rozwinięty system pomocy społecznej, 

 duże zasoby mieszkaniowe w budownictwie jednorodzinnym, 

 systematycznie rozbudowywane i modernizowane obiekty oświatowe,  

 integracja mieszkańców w stanach zagrożeń zdarzeniami losowymi, 

 prężnie działające instytucje i organizacje społeczne (GOK, GOPS), 

 organizacja cyklicznych imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, 

 duża powierzchnia lasów ochronnych wokół uzdrowiska, 

 prężnie działające jednostki OSP, 

 walory klimatyczne i przyrodnicze terenu uzdrowiska z możliwością jego rozbudowy, 

 duże zasoby wód mineralnych, 

 walory turystyczne i krajobrazowe, 

 uznana renoma uzdrowiska, 

 istniejąca baza noclegowa i gastronomiczna, 

 szlaki turystyczne przebiegające przez gminę, 

 wysoka atrakcyjność terenu dla rekreacji i niedzielnego wypoczynku, 

 dobrze zachowane zabytki kultury materialnej,  

 współpraca z sąsiednimi Gminami i Starostwem Powiatowym w zakresie niektórych 
inwestycji infrastrukturalnych, 

 systematycznie rozwijana infrastruktura zagospodarowania ścieków i zaopatrzenia w 
wodę, 

 istniejąca baza oświatowa: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoły średnie, 

 stale rozwijana baza sportowo–rekreacyjna, 

 systematyczne inwestycje poprawiające standard techniczny dróg i mostów, 

 walory środowiska sprzyjające aktywności fizycznej mieszkańców, 

 wzrost dbałości właścicieli o stan techniczny i estetykę budynków mieszkalnych, 

 rozwinięta sieć handlowo-usługowa, 

 sieć banków, biur prawnych, adwokackich i notarialnych,  

 coraz lepsza promocja w różnych informatorach turystycznych, wydawnictwach i 
folderach. 

Źródło: Opracowanie własne 

 

I.11. SKALA I CHARAKTER POTRZEB REWITALIZACYJNYCH 

Osiągnięcie wizji będzie możliwe, jeżeli gmina sprosta większości zidentyfikowanym 
potrzebom rewitalizacyjnym. Identyfikacja potrzeb rewitalizacyjnych nastąpiła w oparciu  
o przeprowadzoną diagnozę, w tym badania społeczne ilościowe i jakościowe oraz 
przeprowadzoną wizję lokalną. Zidentyfikowane potrzeby rewitalizacyjne:  
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 w sferze społecznej: 

- aktywizowanie zawodowe osób zagrożonych marginalizacją z powodu bezrobocia, 

ubóstwa itp.; 

- stymulowanie aktywności w życiu społecznym i kulturalnym; 

- zwiększanie integracji mieszkańców z osobami niepełnosprawnymi; 

- zapewnianie opieki osobom będącym w potrzebie; 

- rozwijanie oferty spędzania czasu wolnego dla osób starszych (np. zajęcia ruchowo-

rekreacyjne, rękodzieło, rozwijanie zainteresowań itp.); 

- rozwijanie systemu monitoringu na obszarach o wyższym poziomie przestępczości  

i innych zagrożeń;  

- zwiększanie dostępności opieki przedszkolnej;  

 w sferze środowiskowej: 

- zwiększanie stopnia wykorzystania OZE; 

- ograniczanie niskiej emisji; 

- poprawa energochłonności obiektów publicznych i budynków wielorodzinnych; 

 w sferze technicznej i przestrzenno-funkcjonalnej: 

- rozwijanie infrastruktury rekreacyjno-sportowej, turystycznej, kulturalnej; 

- podnoszenie estetyki i atrakcyjności terenów uzdrowiskowych, zagospodarowywanie 
przestrzeni publicznych; 

- zwiększanie liczby miejsc parkingowych; 

- stosowanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie oświetlenia ulicznego;  

- podnoszenie standardu chodników, infrastruktury drogowej; 

- rozwijanie systemu wodno-kanalizacyjnego; 

- rozwijanie sieci i standardu ścieżek poznawczych, pieszych szlaków turystycznych i tras 
rowerowych;  

- zwiększanie dostępu i lepsze wyeksponowanie lokalnych atrakcji np. Bełkotka; 

- likwidowanie barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej i w 
przestrzeniach publicznych; 

- poprawa wyposażenia m.in. GOK, Ludowych Klubów Sportowych, IKN Górnik; 

- poprawa stanu technicznego, w tym obiektów sanatoryjnych; 

- podejmowanie działań na rzecz zagospodarowania niszczejących obiektów m.in. 
„Lutnia”, „Mały Orzeł”, „Barbórka”, „Belweder”, „Stara Warzelnia”, stara szkoła w 
Lubatowej; 

- rozwijanie infrastruktury związanej ze świadczeniem pomocy społecznej; 
 
 w sferze gospodarczej: 

- stosowanie zachęt dla inwestorów na obszarach rewitalizowanych; 

- tworzenie warunków do podejmowania i/lub rozwijania działalności gospodarczej; 

- promowanie walorów uzdrowiska. 
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II. OPIS POWIĄZAŃ LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI Z DOKUMENTAMI 
STRATEGICZNYMI GMINY , W TYM STRATEGIĄ ROZWOJU GMINY, STUDIUM 
UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO GMINY 
ORAZ STRATEGIĄ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH  

Lokalny Program Rewitalizacji to jeden z podstawowych programów operacyjnych gminy. 
Planowane działania w ramach LPR powinny wpisywać się w rozwojową politykę 
prowadzoną przez Gminę oraz wizję, która przedstawia pożądany efekt całego procesu. 
Jednocześnie planowane działania rewitalizacyjne powinny być spójne z założeniami 
głównych dokumentów planistycznych i strategicznych obowiązujących w gminie.  

Strategia Rozwoju Gminy  

Aktualizacja Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2016-
2022 to wynik pracy i dyskusji lokalnych władz, prezesów sanatoriów, NGO i mieszkańców 
gminy dotyczących mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń. Wszystkie najważniejsze 
kwestie zostały omówione podczas sesji strategicznych, które odbyły się w listopadzie 2015 
r.  

W dokumencie przedstawiono 5 obszarów strategicznych:  

1. Gmina Iwonicz-Zdrój jako ważny ośrodek leczniczo-turystyczny o wysokim 
standardzie ochrony powietrza w regionie. 

2. Gospodarka gminy oparta na ofercie uzdrowiskowo-turystycznej i wspierającej 
przedsiębiorczość mieszkańców gminy. 

3. Wsparcie tradycji uzdrowiskowej gminy i organizacja wydarzeń cyklicznych w gminie. 
4. Budowa i rozwój infrastruktury komunikacyjnej i turystycznej w gminie. 
5. Wspieranie inicjatyw społecznych w gminie. 

 
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie  

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2017-2025 
została przyjęta Uchwałą nr XXXV/238/2017 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 
30.03.2017r.  

Strategia rozwiązywania problemów społecznych to dokument przedstawiający koncepcję 
działań zmierzających do racjonalizacji lokalnej polityki społecznej, szczególnie w aspekcie 
rozpoznawania zagrożeń społecznych, ich profilaktyki i minimalizowania negatywnych 
skutków występujących problemów społecznych. Strategia stanowi podstawę do realizacji 
stosunkowo trwałych wzorów interwencji społecznych w obliczu zagrożeń dla prawidłowego 
funkcjonowania lokalnej społeczności. 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-
Zdrój 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój 
określa funkcjonalno-przestrzenny rozwój gminy i wskazuje kierunki zagospodarowania  
w odniesieniu do obszaru gminy. Przyjęte Uchwałą nr xl /336/ 2002 Rady Miejskiej w 
Iwoniczu Zdroju z dnia 8 października 2002 r.  
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Procedura sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój została wszczęta na podstawie Uchwały Nr 
XXXIX/332/10 Rady Miejskiej w Iwoniczu Zdroju z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój. Jej wszczęcie zostało poprzedzone wykonaną 
wcześniej analizą aktualności studium wykonaną na mocy Uchwały Nr XXXIX/331/10 Rady 
Miejskiej  
w Iwoniczu-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie aktualności Studium Uwarunkowań  
i Kierunków Zagospodarowania Gminy Iwonicz-Zdrój oraz miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. 

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jednolity z 2012 r. poz. 647) studium nie stanowi aktu prawa 
miejscowego, jest natomiast podstawowym dokumentem planistycznym określającym 
politykę przestrzenną oraz kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy. Studium 
sporządza się dla obszaru w granicach administracyjnych gminy.  

Na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój obowiązuje obecnie 11 miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, z czego 8 dotyczy problemów zabudowy mieszkaniowo-
usługowej. Obejmują one łącznie powierzchnię ok. 1346 ha, czyli w przybliżeniu 29% 
powierzchni gminy. Kluczowe znaczenie przy rozstrzyganiu zakresu i potrzeb opracowywania 
nowych planów miejscowych ma położenie całej gminy Iwonicz-Zdrój w obrębie Uzdrowiska 
Iwonicz-Zdrój.  

Charakter gminy i jej atuty określa wyraźnie misja gminy, którą ujęto słowami: „Gmina 
Iwonicz-Zdrój to unikalne walory przyrodnicze połączone z 400-letnią tradycją lecznictwa 
uzdrowiskowego, przedsiębiorczość mieszkańców i umiejętne gospodarowanie bogactwami 
tej ziemi służą rozwojowi gminy, tworzeniu najlepszych warunków kuracji i wypoczynku oraz 
przekazaniu następnym pokoleniom środowiska przyrodniczego w jak najlepszym stanie”. 

Główny cel rozwoju Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Iwonicz-Zdrój wymaga realizacji celów strategicznych wyodrębnionych w sferach: 
społecznej, ekonomicznej, kulturowej, przyrodniczej, przestrzennej i komunikacyjnej.  

Opracowane Studium w liście celów ochrony dziedzictwa kulturowego wskazuje  
na utrzymaniu historycznej struktury przestrzennej centrum Iwonicza-Zdroju i zwiększeniu 
stopnia jej czytelności m.in. poprzez: rewitalizację zespołu zabudowy terenów śródmieścia 
obejmującego centrum Iwonicza-Zdroju z zachowaniem jego wartości kulturowych  
i zwiększenia wartości użytkowych, atrakcyjności oraz wzbogaceniem tradycyjnej 
uzdrowiskowej i rekreacyjnej funkcji tej części uzdrowiska.  

Realizacja powyższego celu odbędzie się poprzez zapisane w dokumencie przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne. Zapisy LPR stanowią uszczegółowienie założeń polityki strategicznej rozwoju 
gminy. Dlatego też Studium jest komplementarne z celami LPR. 
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III. OPIS WIZJI STANU OBSZARU PO PRZEPROWADZENIU REWITALIZACJI  

Wizja przedstawia pożądany obraz rzeczywistości, który ma być osiągnięty poprzez realizację 
działań zapisanych w LPR. Jest ona opisem wizerunku obszaru rewitalizacji w przyszłości, przy 
założeniu wystąpienia korzystnych uwarunkowań. Wizja jest możliwie szczegółową 
„fotografią” stanu i sytuacji obszaru rewitalizacji w 2023 roku. Jest to koncepcja, która 
powinna być motywująca, sformułowana w sposób pozytywny, z uwzględnieniem lokalnych 
uwarunkowań. Jest ukierunkowana prognostycznie, tak, więc wskazuje generalny kierunek 
jej rozwoju.  

W toku prowadzonych prac analitycznych, badań ankietowych, warsztatów diagnostyczno-
projektowych wyznaczono trzy obszary zdegradowane obejmujące miejscowości Iwonicz-
Zdrój, Iwonicz i Lubatowa. Na tych obszarach, biorąc pod uwagę nagromadzenie sytuacji 
kryzysowych, wyznaczono obszary rewitalizacji. Mając na uwadze specyfikę obszarów  
i procesów rewitalizacyjnych, uznano, iż należy przyjąć wspólną wizję dla wszystkich.  

Obszary rewitalizacji Gminy Iwonicz-Zdrój poprzez nowoczesne zarządzanie i 
podejmowane działania inwestycyjne są miejscem o wysokim stopniu rozwoju społeczno-
gospodarczego i nowoczesnej infrastrukturze technicznej z zachowaniem dobrej jakości 
życia mieszkańców i wysokiego standardu wypoczynku i powrotu do zdrowia gości. 
Przeprowadzona rewitalizacja przestrzeni publicznych oraz odnowa obiektów 
kubaturowych przyczyniły się do poprawy ładu przestrzennego i funkcjonalności obszarów 
Gminy Iwonicz-Zdrój. Zrealizowane projekty wpłynęły pozytywnie na spójność 
przestrzenną, ochronę środowiska, poprawiły bezpieczeństwo oraz pozwoliły na 
inicjowanie przedsięwzięć aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców. 

Przedstawiona Wizja odnosi się do zdiagnozowanych potrzeb mieszkańców obszaru 
rewitalizacji. Odpowiada na problemy opisane w diagnozie oraz wskazane w pogłębionej 
analizie obszaru rewitalizacji. Jest odpowiedzią na to, jak mieszkańcy chcieliby widzieć Gminę 
po przeprowadzonych działaniach rewitalizacyjnych. Kluczowym zagadnieniem jest 
zniwelowanie zjawisk kryzysowych oraz wykorzystanie potencjału obszaru rewitalizacji w 
celu podniesienia jakości życia mieszkańców.  
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IV. CELE REWITALIZACJI ORAZ ODPOWIADAJĄCE IM KIERUNKI DZIAŁAŃ SŁUŻĄCYCH 
ELIMINACJI LUB OGRANICZENIU NEGATYWNYCH ZJAWISK 

Wizja przedstawia pożądany stan obszarów rewitalizacji w przyszłości. Aby jego osiągnięcie 
było możliwe konieczne jest wyznaczenie celów rewitalizacji, które będą kierunkowały 
podejmowane działania. Poniżej prezentowana jest zakładana struktura rezultatów LPR.  

Rysunek 22.  Struktura rezultatów LPR 

 

Cel nadrzędny rewitalizacji: 

 

Obszary rewitalizacji to miejsca wygodne do życia dla mieszkańców i kuracjuszy, z dobrymi 
warunkami do ich integracji międzyludzkiej i międzypokoleniowej, aktywności społecznej, 

zawodowej i kulturalnej oraz do wypoczynku. 

 

Wyznaczony cel nadrzędny kierunkuje proces wyprowadzania obszaru rewitalizacji ze stanu 
kryzysowego. Wynika on ze zidentyfikowanych problemów i potrzeb rewitalizacyjnych 
i ma przyczynić się do odnowy oraz ożywienia podobszarów rewitalizacji. Powinien być on 
realizowany wspólnie z wszystkimi interesariuszami LPR.  
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Interesariuszami LPR zgodnie z Ustawą o rewitalizacji są:  

 mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości 
i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym 
spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa 
społecznego, 

 inni mieszkańcy Gminy Iwonicz-Zdrój,  

 podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność 
gospodarczą, 

 podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność 
społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, 

 jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, 

 organy władzy publicznej. 

Cele rewitalizacji wskazują na rezultaty o kluczowym znaczeniu oraz długiej perspektywie 
czasowej. Ukierunkowują działania, których zadaniem jest wyprowadzanie obszaru 
rewitalizacji ze stanu kryzysowego, a w rezultacie poprawy jego sytuacji, co w konsekwencji 
przekłada się na całą gminę. Uszczegółowieniem celów strategicznych są cele operacyjne 
i przypisane im kierunki działań.  

Cele operacyjne wskazują na sposób osiągnięcia celów strategicznych w zakresie 
przedsięwzięć właściwych dla wychodzenia z sytuacji kryzysowej obszaru rewitalizacji.  

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne odnoszą się do zidentyfikowanych na etapie diagnozy i jej 
pogłębienia problemów oraz potencjałów obszarów rewitalizacji. Skupiają się na 
priorytetach rewitalizacji, jakimi jest poprawa warunków i jakości życia mieszkańców poprzez 
zintegrowane działania w podsystemach: społecznym, przestrzenno-funkcjonalnym i 
gospodarczym. 

Cele wyznaczone w poszczególnych podsystemach zostały przedstawione w poniższej tabeli. 

Tabela 61. Struktura celów strategicznych i operacyjnych w poszczególnych podsystemach 

Podsystem Cele strategiczne Cele operacyjne 

Społeczny 1. Podniesiony 
poziom 
zaspokojenia 
potrzeb 
społecznych 

1.1. Wzrost poziomu aktywności 
społecznej mieszkańców 

1.2. Wzrost poziomu aktywności 
zawodowej mieszkańców 

1.3. Atrakcyjna oferta spędzania wolnego 
czasu - rozwijania zainteresowań oraz 
rekreacji i wypoczynku; 

1.4. Wzrost poziomu bezpieczeństwa 
mieszkańców i kuracjuszy 

Przestrzenno-
funkcjonalny 
 

2. Uporządkowana 
gospodarka 
przestrzenna oraz 

2.1. Poprawa estetyki i funkcjonalności 
przestrzeni publicznych na 
rewitalizowanych obszarach 
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 zasoby techniczne 
zapewniające 
wzrost standardu 
życia mieszkańców 

 

2.2. Zapewniona dostateczna ilość 
zagospodarowanych terenów i 
urządzeń do turystyki, wypoczynku, 
rekreacji i sportu 

2.3. Dobry stan techniczny i 
funkcjonalność obiektów użyteczności 
publicznej i zabytków 

2.4. Ograniczona energochłonność 
wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych  

Gospodarczy 
 

3. Wzrost aktywności 
gospodarczej i 
inwestycyjnej 
obszarów 
rewitalizowanych 

3.1. Rozwój aktywności przedsiębiorczej 
mieszkańców  

 

Środowiskowy 4. Pozytywny wpływ 
rewitalizacji na 
środowisko 
naturalne 

4.1. Zadbane i wyeksponowane walory 
przyrodnicze 

 

Źródło: Opracowanie własne 

W Lokalnym Programie Rewitalizacji zostały wyznaczone 4 cele strategiczne w czterech 
podsystemach. Wyznaczone cele skupiają się na niwelowaniu zdiagnozowanych zjawisk 
kryzysowych oraz wzmacnianiu istniejących potencjałów. 

Podsystem społeczny 

Aspekt społeczny jest priorytetowy w procesie prowadzenia rewitalizacji, dlatego też 
niezwykle ważne jest jego uwzględnienie we wszystkich wyznaczonych celach, które będą 
służyły osiągnięciu sformułowanej wizji obszaru po przeprowadzonym procesie rewitalizacji. 
Sformułowana wizja zakłada aktywizację społeczno-kulturalną i zawodową mieszkańców 
oraz zwiększenie poziomu integracji różnych grup społecznych, co będzie służyło wzrostowi 
poziomu kapitału społecznego i ludzkiego. Niezwykle ważnym aspektem poruszanym w wizji 
jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, dlatego ten element również został zawarty 
w sformułowanych celach. Należy również pamiętać, że problemy społeczne dotyczą 
określonych grup społecznych. W związku z tym, ważne jest, aby działaniami 
rewitalizacyjnymi objąć wszystkie grupy zagrożone wykluczeniem społecznym. 

Tabela 62. Kierunki działań oraz przypisane zjawiska kryzysowe i potencjały do celu strategicznego 1 

Cel strategiczny 1.: Podniesiony poziom zaspokojenia potrzeb społecznych 

Cel operacyjny 1.1.: Wzrost poziomu aktywności społecznej mieszkańców 

Kierunki działań  1.1.1. Organizacja atrakcyjnych, cyklicznych imprez 
kulturalnych; 

1.1.2. Rozwijanie infrastruktury służącej działalności 
kulturalnej i ochronie dziedzictwa kulturowego 
i zwiększania aktywności obywatelskiej; 
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Cel strategiczny 1.: Podniesiony poziom zaspokojenia potrzeb społecznych 

Powiązanie ze zjawiskami 
kryzysowymi 

 niska aktywność w życiu społecznym  
i kulturalnym; 

 mała integracja mieszkańców z osobami 
niepełnosprawnymi; 

 mała aktywizacja osób bezrobotnych; 

 dobrze zachowane zabytki kultury materialnej; 

Powiązanie z potencjałami 
 systematycznie rozbudowywane  

i modernizowane obiekty oświatowe,  

 integracja mieszkańców w stanach zagrożeń 
zdarzeniami losowymi, 

 prężnie działające instytucje i organizacje 
społeczne (GOK, GOPS), 

 organizacja cyklicznych imprez kulturalnych, 
sportowych i rekreacyjnych, 

Cel operacyjny 1.2.: Wzrost poziomu aktywności zawodowej mieszkańców 

Kierunki działań  1.2.1. Wspieranie realizacji programów aktywizacji 
społeczno-zawodowej; 

1.2.2. Stwarzanie warunków do podnoszenia lub 
zmiany kwalifikacji zawodowych; 

Powiązanie ze zjawiskami 
kryzysowymi 

 ubóstwo części rodzin; 

 dość wysoki poziom bezrobocia 

Powiązanie z potencjałami 
 dobry dostęp do szkół średnich, 

 rozwinięty system pomocy społecznej, 

 prężnie działające instytucje i organizacje 
społeczne (GOK, GOPS); 

Cel operacyjny 1.3.: Atrakcyjna oferta spędzania wolnego czasu - rozwijania zainteresowań 
oraz rekreacji i wypoczynku 

Kierunki działań  1.3.1. Zwiększanie oferty programowej w zakresie 
edukacji, kultury, sportu i turystyki; 

1.3.2. Skuteczna promocja aktywnego trybu życia; 

Powiązanie ze zjawiskami 
kryzysowymi 

 niewystarczająca oferta spędzania czasu wolnego 
dla dzieci i młodzieży, dorosłych i dla osób 
starszych (np. zajęcia ruchowo-rekreacyjne, 
rękodzieło, rozwijanie zainteresowań itp.); 

Powiązanie z potencjałami 
 prężnie działające instytucje i organizacje 

społeczne (GOK, GOPS), 

 organizacja cyklicznych imprez kulturalnych, 
sportowych i rekreacyjnych, 
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Cel strategiczny 1.: Podniesiony poziom zaspokojenia potrzeb społecznych 

 stale rozwijana baza sportowo-rekreacyjna, 

 szlaki turystyczne przebiegające przez gminę, 

 walory środowiska sprzyjające aktywności 
fizycznej mieszkańców, 

Cel operacyjny 1.4.: Wzrost poziomu bezpieczeństwa mieszkańców i kuracjuszy 

Kierunki działań  1.4.1. Zmniejszanie zagrożeń w ruchu drogowym 
1.4.2. Rozwijanie systemu monitoringu obszarów 

o zwiększonym poziomie zagrożeń 

Powiązanie ze zjawiskami 
kryzysowymi 

 niewystarczająca ilość kamer monitorujących na 
obszarach o wyższym poziomie przestępczości 
i innych zagrożeń; 

Powiązanie z potencjałami 
 współpraca z sąsiednimi Gminami i Starostwem 

Powiatowym w zakresie niektórych inwestycji 
infrastrukturalnych, 

 systematyczne inwestycje poprawiające standard 
techniczny dróg i mostów, 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Podsystem przestrzenno-funkcjonalny 

Realizacja celów i działań w podsystemie przestrzenno-funkcjonalnym przyczyni się do 
uporządkowania przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizacji oraz podniesienia jakości 
życia mieszkańców i wzmocnienia procesu integracji społecznej. Modernizacja ciągów 
komunikacyjnych spowoduje również poprawę bezpieczeństwa. Działania te dotyczą 
wszystkich mieszkańców. 

Tabela 63. Kierunki działań oraz przypisane zjawiska kryzysowe i potencjały do celu strategicznego 2 

Cel strategiczny 2.: Uporządkowana gospodarka przestrzenna oraz zasoby techniczne 
zapewniające wzrost standardu życia mieszkańców 

Cel operacyjny 2.1.: Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznych na 
rewitalizowanych obszarach 

Kierunki działań  2.1.1. Modernizacja i remonty dróg 
gminnych; 

2.1.2. Remonty budowa chodników i 
instalacja nowoczesnego oświetlenia; 

2.1.3. Poprawa estetyki otoczenia budynków 
użyteczności publicznej - zagospodarowanie 
przestrzeni publicznych (m. in. mała 
architektura, zieleń, parkingi, place zabaw); 

Powiązanie ze zjawiskami 
kryzysowymi 

 niewystarczająca estetyka i atrakcyjność terenów 
rewitalizowanych, w tym uzdrowiskowych; 

 bardzo ograniczona liczba miejsc parkingowych; 
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 wymagające unowocześnienia oświetlenie uliczne;  

 braki i/lub niski standard części chodników, 
infrastruktury drogowej; 

 braki w infrastrukturze, wodociągowej, drogowej; 

 wymagająca modernizacji niektóre odcinki 
kanalizacji w Iwoniczu-Zdroju i Iwoniczu; 

Powiązanie z potencjałami 
 systematycznie rozbudowywane i 

modernizowane obiekty oświatowe,  

 współpraca z sąsiednimi Gminami i Starostwem 
Powiatowym w zakresie niektórych inwestycji 
infrastrukturalnych, 

 systematycznie rozwijana infrastruktura 
zagospodarowania ścieków i zaopatrzenia w 
wodę, 

 istniejąca baza oświatowa: szkoła podstawowa, 
gimnazjum, szkoły średnie, 

 stale rozwijana baza sportowo-rekreacyjna, 

 systematyczne inwestycje poprawiające standard 
techniczny dróg i mostów, 

Cel operacyjny 2.2.: Zapewniona dostateczna ilość zagospodarowanych terenów i urządzeń 
do turystyki, wypoczynku, rekreacji i sportu 

Kierunki działań  2.2.1. Zapewnione atrakcyjne i bezpieczne 
place zabaw dla dzieci 

2.2.2. Rozwijanie systemu ścieżek 
rowerowych i spacerowych; 

2.2.3. Realizacja inwestycji związanych z 
infrastrukturą oraz wyposażeniem obiektów 
służących wzmacnianiu aktywności i 
sprawności fizycznej  

Powiązanie ze zjawiskami 
kryzysowymi 

 niewystarczająca oferta spędzania czasu wolnego 
dla dzieci i młodzieży, dorosłych i dla osób 
starszych (np. zajęcia ruchowo-rekreacyjne, 
rękodzieło, rozwijanie zainteresowań itp.); 

 zbyt słabo rozwinięta infrastruktura rekreacyjno-
sportowa, w tym dla matek z dziećmi i dzieci; 

 brak placów zabaw; 

 niewystarczająca sieć i standard ścieżek 
poznawczych, pieszych szlaków turystycznych i 
tras rowerowych;  

 słabo zagospodarowane przestrzenie publiczne; 

 wymagający rewitalizacji stadion sportowy w 
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Iwoniczu; 

 zdewastowany obiekt basenu odkrytego w 
Iwoniczu-Zdroju; 

Powiązanie z potencjałami 
 prężnie działające instytucje i organizacje 

społeczne (GOK, GOPS), 

 organizacja cyklicznych imprez kulturalnych, 
sportowych i rekreacyjnych, 

Cel operacyjny 2.3.: Dobry stan techniczny i funkcjonalność obiektów użyteczności 
publicznej i zabytków 

Kierunki działań  2.3.1. Dostosowywanie budynków użyteczności 
publicznej i bloków mieszkalnych 
dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych; 

2.3.2. Prowadzenie remontów, modernizacji 
budynków użyteczności publicznej; 

2.3.3. Systematyczne unowocześnianie wyposażenia 
obiektów; 

Powiązanie ze zjawiskami 
kryzysowymi 

 brak miejsc przedszkolnych, zwłaszcza w 
Lubatowej i w Iwoniczu;  

 bariery architektoniczne w niektórych budynkach 
użyteczności publicznej i w przestrzeniach 
publicznych; 

 ograniczone możliwości zapewnienia opieki 
osobom będącym w potrzebie; 

 braki w wyposażeniu, m.in. GOK, Ludowych 
Klubów Sportowych, IKN Górnik; 

 brak kompleksowego, nowoczesnego, ośrodka 
sportowo-rekreacyjnego na terenie Gminy 
Iwonicz-Zdrój; 

 zły stan techniczny niektórych zabytków, w tym 
obiektów sanatoryjnych; 

 niewykorzystane obiekty i niszczejące obiekty 
m.in. „Lutnia”, „Mały Orzeł”, „Barbórka”, 
„Belweder”, „Stara Warzelnia”, stara szkoła w 
Lubatowej; 

 mała funkcjonalność obiektów publicznych m.in. 
Domu Ludowego w Iwoniczu, Zespołu Szkół w 
Iwoniczu; 

 niewystarczająca infrastruktura Domu Pomocy 
Społecznej Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu; 

Powiązanie z potencjałami 
 systematycznie rozbudowywane i 

modernizowane obiekty oświatowe,  
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 współpraca z sąsiednimi Gminami i Starostwem 
Powiatowym w zakresie niektórych inwestycji 
infrastrukturalnych, 

 systematycznie rozwijana infrastruktura 
zagospodarowania ścieków i zaopatrzenia w 
wodę, 

 istniejąca baza oświatowa: szkoła podstawowa, 
gimnazjum, szkoły średnie, 

 stale rozwijana baza sportowo-rekreacyjna, 

 systematyczne inwestycje poprawiające standard 
techniczny dróg i mostów, 

Cel operacyjny 2.4.: Ograniczona energochłonność wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych  

Kierunki działań  2.4.1. Modernizowanie wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych 

Powiązanie ze zjawiskami 
kryzysowymi 

 wysoka energochłonność niektórych obiektów 
publicznych i budynków wielorodzinnych; 

Powiązanie z potencjałami 
 wzrost dbałości właścicieli o stan techniczny i 

estetykę budynków mieszkalnych, 
Źródło: Opracowanie własne 

Podsystem gospodarczy 

Realizacja celów w podsystemie gospodarczym przyczyni się do ożywienia ekonomicznego, a także na całym 
rewitalizowanym obszarze. Poprawa warunków materialnych mieszkańców obszaru przyczyni się z kolei do 
poprawy ich warunków socjalno-bytowych. Jednocześnie realizacja działań w podsystemie gospodarczym 
będzie miała wpływ na integrację wśród mieszkańców oraz ich zrzeszanie się w formalne i nieformalne grupy 
społeczne. 

Tabela 64. Kierunki działań oraz przypisane zjawiska kryzysowe i potencjały do celu strategicznego 3 

Cel strategiczny 3.: Wzrost aktywności gospodarczej i inwestycyjnej obszarów 
rewitalizowanych 

Cel operacyjny 3.1.: Rozwój aktywności przedsiębiorczej mieszkańców  

Kierunki działań  3.1.1. Zwiększanie atrakcyjności inwestycyjnej 
terenów rewitalizowanych;  

3.1.2. Poprawa warunków służących wzrostowi 
przedsiębiorczości mieszkańców oraz 
tworzeniu nowych miejsc pracy w firmach 

Powiązanie ze zjawiskami 
kryzysowymi 

 brak nowych inwestycji na obszarach 
rewitalizowanych; 

 małe zainteresowanie inwestorów lokowaniem 
inwestycji na terenach rewitalizowanych; 

 niewystarczająca promocja walorów uzdrowiska; 

 duża sezonowość w ruchu turystycznym; 
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Cel strategiczny 3.: Wzrost aktywności gospodarczej i inwestycyjnej obszarów 
rewitalizowanych 

Powiązanie z potencjałami 
 rozwinięta sieć handlowo-usługowa, 

 sieć banków, biur prawnych, adwokackich 
i notarialnych,  

 coraz lepsza promocja w różnych informatorach 
turystycznych, wydawnictwach i folderach, 

 uznana renoma uzdrowiska, 

 istniejąca baza noclegowa i gastronomiczna, 

 szlaki turystyczne przebiegające przez gminę, 

 wysoka atrakcyjność terenu dla rekreacji i 
niedzielnego wypoczynku, 

Źródło: Opracowanie własne 

Podsystem środowiskowy 

Realizacja celów w podsystemie środowiskowym przyczyni się do zachowania środowiska 
przyrodniczego, zmiany świadomości mieszkańców w tym zakresie oraz zwiększenia stopnia 
wykorzystywania OZE. 

Tabela 65. Kierunki działań oraz przypisane zjawiska kryzysowe i potencjały do celu strategicznego 4 

Cel strategiczny 4.: Pozytywny wpływ rewitalizacji na środowisko naturalne 

Cel operacyjny 4.1 Zadbane i wyeksponowane walory przyrodnicze 

Kierunki działań  4.1.1. Zwiększanie poziomu wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii; 

4.1.2. Zwiększanie dostępności miejsc atrakcyjnych 
przyrodniczo 

Powiązanie ze zjawiskami 
kryzysowymi 

 niska emisja; 

 niski poziom wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii; 

 wysoka energochłonność niektórych obiektów 
publicznych i budynków wielorodzinnych; 

 niewystarczające wyeksponowanie i dostęp do 
lokalnych atrakcji np. Bełkotka, niewystarczająca 
wizualizacja; 

Powiązanie z potencjałami 
 systematycznie rozwijana infrastruktura 

zagospodarowania ścieków i zaopatrzenia  
w wodę, 

 systematycznie rozbudowywane  
i modernizowane obiekty oświatowe, 

 walory klimatyczne i przyrodnicze terenu 
uzdrowiska z możliwością jego rozbudowy, 
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Cel strategiczny 4.: Pozytywny wpływ rewitalizacji na środowisko naturalne 

 duże zasoby wód mineralnych, 

 walory turystyczne i krajobrazowe, 

 wzrost dbałości właścicieli o stan techniczny  
i estetykę budynków mieszkalnych, 

Źródło: Opracowanie własne 
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V. OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH 

Nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych został przeprowadzony w dniach 25.04.2017r. do 
08.05.2017r. metodą uspołecznioną, co oznacza, że każdy interesariusz procesu rewitalizacji 
mógł przedstawić swój pomysł na działania rewitalizacyjne. Wypełnione karty można było 
złożyć w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju, drogą elektroniczną – wysyłając formularz 
mailem lub wysyłając go pocztą.  

Łącznie zostało złożonych 18 kart. 

V.1. OPIS PLANOWANYCH PODSTAWOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH 

Realizacja celów możliwa będzie przede wszystkim poprzez wdrożenie przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych o charakterze społecznym, a także przestrzenno-funkcjonalnym  
i gospodarczym. W projekcie Lokalnego Programu Rewitalizacji przyjęto realizację 15 
przedsięwzięć. W wyniku weryfikacji przedsięwzięć, po ocenie przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Podkarpackiego oraz po konsultacjach z mieszkańcami, wybrano 11 
przedsięwzięć, które przyczynią się w dużej mierze do zniwelowania negatywnych zjawisk 
społecznych zdiagnozowanych na obszarze rewitalizacji oraz dodatkowo przyczynią się do 
uporządkowania ładu przestrzennego i ożywienia gospodarczego. Realizacja przedsięwzięć 
zwiększy poziom integracji mieszkańców, w tym integracji międzypokoleniowej, zwiększy ich 
aktywność społeczną i zawodową, a także zwiększy poziom odpowiedzialności za dbałość o 
przestrzeń publiczną oraz za podejmowane przedsięwzięcia. 

Tabela 66. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 1 

Tytuł 
Przebudowa basenu miejskiego wraz z pozostałą infrastrukturą 
turystyczno-rekreacyjną w Iwoniczu-Zdroju 

Zadania w przedsięwzięciu 

Przedsięwzięcie nr 1 jest przedsięwzięciem składającym się z 
dwóch zadań obejmujących: 

Zadanie nr 1 

- Przebudowa basenu miejskiego w Iwoniczu-Zdroju wraz 
z zagospodarowaniem terenów  

Zadanie nr 2 

- Ciąg pieszy oraz źródło Bełkotka  

Zadanie nr 1 

Przebudowa basenu miejskiego w Iwoniczu-Zdroju wraz z zagospodarowaniem terenów  

 

Lokalizacja Iwonicz-Zdrój, nr dz. 1328/7, 1328/8 

Podmiot realizujący Gmina Iwonicz-Zdrój 

Potencjalni partnerzy Nie dotyczy 

Powiązanie z problemami 

‐ niewystarczająca ilość kamer monitorujących na 
obszarach o wyższym poziomie przestępczości i innych 
zagrożeń; 

‐ niewystarczająca estetyka i atrakcyjność terenów 
rewitalizowanych, w tym uzdrowiskowych; 
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Tytuł 
Przebudowa basenu miejskiego wraz z pozostałą infrastrukturą 
turystyczno-rekreacyjną w Iwoniczu-Zdroju 

‐ brak nowych inwestycji na obszarach rewitalizowanych; 
‐ małe zainteresowanie inwestorów lokowaniem 

inwestycji na terenach rewitalizowanych; 
‐ niewystarczająca promocja walorów uzdrowiska; 
‐ duża sezonowość w ruchu turystycznym; 

Opis przedsięwzięcia 

Na działce przeznaczonej na realizację inwestycji w chwili 
obecnej zlokalizowane są: odkryty basen pływacki, brodzik dla 
dzieci oraz budynek obsługi basenu. Teren częściowo porośnięty 
jest zielenią niską, częściowo ogrodzony od strony zachodniej 
ogrodzeniem wykonanym z siatki stalowej. Istniejący basen 
powstał w latach 80 XX wieku Basen ma kształt prostokąta, zaś 
brodzik wycinka koła. 
Zakres planowanych działań w ramach inwestycji obejmuje: 

 przebudowa basenu,  

 wykonanie placu zabaw dla dzieci,  

 przebudowa brodzików wodnych wraz ze zjeżdżalnią, 

 oświetlenie terenu z wykorzystaniem nowoczesnych 
systemów,  

 montaż małej architektury: kosze, ławki,  

 budowa ścieżek spacerowych,  

 ogrodzenie terenu, 

 nasadzenie drzew, krzewów, kwiatów. 

Beneficjenci przedsięwzięcia Gmina Iwonicz-Zdrój, mieszkańcy gminy, kuracjusze, turyści 

Okres realizacji II kwartał 2018 r. - III kwartał 2019 r. 

Potencjalne źródła finansowania 

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś VI, Działanie 6.1. Rozwój 
potencjału endogenicznego regionu. 
Budżet Gminy Iwonicz-Zdrój. 

Alternatywne źródła 
finansowania 

Budżet Gminy Iwonicz-Zdrój. 

Ministerstwo Sportu i Turystyki. Program „Sport dla wszystkich” 

Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 w zakresie Rozwoju infrastruktury turystycznej 
i/lub rekreacyjnej i/lub kulturalnej.  

Sposób oceny i miary Rejestr wejść. 

Rezultaty Liczba użytkowników obiektu - 3500 

Zadanie nr 2 

Ciąg pieszy oraz źródło Bełkotka 

Lokalizacja Iwonicz-Zdrój, nr dz. 1329/73, 1320/6, 1317 
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Tytuł 
Przebudowa basenu miejskiego wraz z pozostałą infrastrukturą 
turystyczno-rekreacyjną w Iwoniczu-Zdroju 

Podmiot realizujący Gmina Iwonicz-Zdrój 

Potencjalni partnerzy Nie dotyczy 

Powiązanie z problemami 

‐ niewystarczająca ilość kamer monitorujących na 
obszarach o wyższym poziomie przestępczości i innych 
zagrożeń; 

‐ niewystarczająca estetyka i atrakcyjność terenów 
rewitalizowanych, w tym uzdrowiskowych; 

‐ bardzo ograniczona liczba miejsc parkingowych; 
‐ wymagające unowocześnienia oświetlenie uliczne;  
‐ braki i/lub niski standard części chodników, 

infrastruktury drogowej; 
‐ braki w infrastrukturze, wodociągowej, drogowej; 
‐ wymagająca modernizacji niektóre odcinki kanalizacji 

w Iwoniczu-Zdroju i Iwoniczu; 
‐ niewystarczające wyeksponowanie i dostęp do lokalnych 

atrakcji np. Bełkotka, niewystarczająca wizualizacja; 

Opis przedsięwzięcia 

Bełkotka to najstarsze źródło w Iwoniczu-Zdroju, położone na 
stokach góry Przedziwnej. Źródło to jest pomnikiem przyrody. 
Powstanie źródła ma związek ze złożami ropy naftowej i gazu 
ziemnego znajdujących się na tych terenach. Nazwa pochodzi od 
wydobywającego się gazu ziemnego, wywołującego bełkot wody. 
W przeszłości wydobywającego się gazu było tyle, że Bełkotkę 
można było podpalić. Uważane również było za najcenniejsze 
źródło lecznicze. Opisywane było jako kuriozum przez lekarzy. Od 
początku istnienia w Iwoniczu uzdrowiska Bełkotka była wielką 
atrakcją dla kuracjuszy, źródłem natchnienia dla malarzy 
i poetów. Wielu znakomitych pisarzy i poetów opisywało ten 
niezwykły zdrój. Bełkotka ujęta jest w czworoboczne 
ocembrowanie otoczona piękną, żelazną balustradą. Z boku 
źródła znajduje się również mała wiata, która jest miejscem 
odpoczynku i rozmyślania dla zwiedzających. Bełkotka jest 
również miejscem, gdzie odbywają się cykliczne wieczory poezji 
i muzyki, które nawiązują do wieczorów poezji i muzyki z lat 50 i 
60 XX wieku. Urok źródła i otaczającego lasu przyciąga wielu 
zainteresowanych turystów i mieszkańców na występy 
artystyczne. Jednak niedostateczne zagospodarowanie otoczenia 
w odpowiednią zaplecze znacznie obniża jakość widowiska. 
Renowacji wymaga źródło Bełkotka wraz z zagospodarowaniem 
otoczenia w postaci przebudowy wiaty, doposażenia w ławeczki, 
oświetlenia. Do Źródła prowadzi trasa spacerowa (ul. 
Wincentego Pola) o długości ok 500 m, która wyłożona jest 
zniszczoną trylinką, słabo doświetlona nocą, gdzie brakuję małej 
architektury. Przy trasie znajduje się również „Pamiątka” - obelisk 
wraz z ujęciem wody nad potokiem Bełkotka w kształcie 
ostrosłupa z piaskowca, ku czci fundatora Zakładu Zdrojowego w 
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Tytuł 
Przebudowa basenu miejskiego wraz z pozostałą infrastrukturą 
turystyczno-rekreacyjną w Iwoniczu-Zdroju 

Iwoniczu-Zdroju – Karola Załuskiego. 

Zakres planowanych działań w ramach inwestycji obejmuje: 

 rewitalizacja źródła bełkotka, 

 rewitalizacja obelisku wraz z ujęciem wody na potoku 
„Pamiątka”, 

 remont nawierzchni ciągu spacerowego, przebudowa 
placu, 

 budowa małej architektury: schodów zewnętrznych, 
murów oporowych, murów do siedzeń, słupów balustrad 
i barier ochronnych przy trakcie pieszym,  

 budowa instalacji elektrycznej i oświetlenia terenu, 

 monitoring terenu,  

 nasadzenie drzew, krzewów, kwiatów. 

Beneficjenci przedsięwzięcia Gmina Iwonicz-Zdrój, mieszkańcy gminy, kuracjusze, turyści 

Okres realizacji II kwartał 2018 r. - III kwartał 2019 r. 

Potencjalne źródła finansowania 

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś VI, Działanie 6.1. Rozwój 
potencjału endogenicznego regionu. 
Budżet Gminy Iwonicz-Zdrój. 

Alternatywne źródła 
finansowania 

Budżet Gminy Iwonicz-Zdrój. 

Środki Ministerstwa Sportu i Turystyki. Program „Sport dla 
wszystkich” 

Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 w zakresie Rozwoju infrastruktury turystycznej 
i/lub rekreacyjnej i/lub kulturalnej.  

Sposób oceny i miary Rejestr wejść 

Rezultaty Liczba użytkowników obiektu – 8000 

Łączna wartość przedsięwzięcia 
nr 1 

4700000,00 zł 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie karty przedsięwzięcia 

Tabela 67. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 2 

Tytuł Rewitalizacja budynku Domu Zdrojowego w Iwoniczu-Zdroju 

Lokalizacja Iwonicz-Zdrój, nr dz. 1320/7 

Podmiot realizujący Gmina Iwonicz-Zdrój 

Potencjalni partnerzy Nie dotyczy 

Powiązanie z problemami 

‐ niska aktywność w życiu społecznym i kulturalnym; 
‐ bariery architektoniczne w niektórych budynkach 

użyteczności publicznej i w przestrzeniach publicznych; 
‐ brak kompleksowego, nowoczesnego, ośrodka 

sportowo-rekreacyjnego na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój; 
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‐ zły stan techniczny niektórych zabytków, w tym 
obiektów sanatoryjnych; 

‐ niewykorzystane obiekty i niszczejące obiekty m.in. 
„Lutnia”, „Mały Orzeł”, „Barbórka”, „Belweder”, „Stara 
Warzelnia”, stara szkoła w Lubatowej; 

‐ niewystarczająca promocja walorów uzdrowiska; 
‐ duża sezonowość w ruchu turystycznym; 

Opis przedsięwzięcia 

Budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym o konstrukcji 
drewnianej, wybudowany na rzucie zbliżonym do litery F o nie 
regularnej długości skrzydeł. Jest budynkiem drewnianym 
wpisanym do rejestru zabytków w ścisłym centrum Iwonicz-
Zdroju. Obecnie w budynku znajduje się restauracja, kino, 
informacja turystyczna oraz jednostka organizacyjna Urzędu 
Gminy. Obecnie budynek wymaga gruntownego remontu 
poprzez remont drewnianych balkonów wraz z balustradami oraz 
werandy, renowacji dachu i elewacji, wymiany zniszczonych 
elementów konstrukcji budynku, remontu sali kinowej wraz ze 
sceną i zapleczem technicznym. 

Zakres planowanych działań w ramach inwestycji obejmuje: 

 remont drewnianych balkonów wraz z balustradami oraz 
werandy,  

 renowacji dachu,  

 renowacja elewacji całego budynku, 

 wymiany zniszczonych elementów drewnianych 
konstrukcji budynku,  

 remontu sali kinowej wraz ze sceną i zapleczem 
technicznym. 

Beneficjenci przedsięwzięcia Gmina Iwonicz-Zdrój, mieszkańcy gminy 

Szacunkowe ramy finansowe 2 000 000,00PLN 

Okres realizacji II kwartał 2018 r. - III kwartał 2020 r. 

Potencjalne źródła finansowania 

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś VI, Działanie 6.1 Rozwój 
potencjału endogenicznego regionu. 
Budżet Gminy Iwonicz-Zdrój. 

Alternatywne źródła 
finansowania 

Budżet Gminy Iwonicz-Zdrój. 

Środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Program 
„Ochrona zabytków”. 

Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 w zakresie Rozwoju infrastruktury turystycznej 
i/lub rekreacyjnej i/lub kulturalnej.  

Sposób oceny i miary Rejestr wejść. 

Rezultaty Liczba użytkowników obiektu - 5000 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie karty przedsięwzięcia 
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Tabela 68. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 3 

Tytuł 
Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa istniejącego budynku 
oświaty na potrzeby utworzenia przedszkola gminnego w 
miejscowości Lubatowa 

Lokalizacja Lubatowa 291a, nr dz. 5312/4 

Podmiot realizujący Gmina Iwonicz-Zdrój 

Potencjalni partnerzy Nie dotyczy 

Powiązanie z problemami 

‐ brak miejsc przedszkolnych, zwłaszcza w Lubatowej 
i w Iwoniczu;  

‐ ograniczone możliwości zapewnienia opieki osobom 
będącym w potrzebie; 

‐ niska aktywność w życiu społecznym i kulturalnym; 
‐ mała integracja mieszkańców z osobami 

niepełnosprawnymi; 
‐ dość wysoki poziom bezrobocia; 
‐ ubóstwo części rodzin; 
‐ niewystarczająca oferta spędzania czasu wolnego dla 

osób starszych (np. zajęcia ruchowo-rekreacyjne, 
rękodzieło, rozwijanie zainteresowań itp.). 

Opis przedsięwzięcia 

W miejscowości Lubatowa funkcjonuje Szkoła Podstawowa 
z Odziałem Przedszkolnym. Szkoła Podstawowa dysponuje 11 
salami lekcyjnymi i 2 salami będącymi w dyspozycji Oddziału 
Przedszkolnego. Ze względu na liczbę oddziałów w SP – 14 i w 
oddziale przedszkolnym - 3 (dwa odziały „0” przy SP i jeden „4-
latków”, jako zamiejscowy odział Przedszkola Gminnego 
w Iwoniczu). W związku z małą liczbą klas w placówce 
prowadzony jest system dwuzmianowy, zajęcia trwają od 7:00 – 
16:00 zarówno dla uczniów SP jak i oddziału przedszkolnego. 
Znaczącym problemem są utrudnione warunki nauczania, małe 
pomieszczenia dla Oddziału przedszkolnego, mieszczące się na I 
piętrze. Budynek SP nie spełnia wymogów dotyczących 
przedszkoli oraz jest nie przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych.  
Z ogłaszanych naborów do oddziałów przedszkolnych wynika, że 
istnieje zapotrzebowanie na utworzenie drugiego oddziału 4- 
latków a także dwóch oddziałów 3-latków. Obecnie dzieci, które 
nie zakwalifikowały się do oddziałów przedszkolnych w SP 
w Lubatowej dowożone są przez rodziców do Przedszkoli 
Gminnych w Iwoniczu i Iwoniczu-Zdroju. W szczególności 
dowożone są dzieci rodziców pracujących. Również sporo 
rodziców mogłoby podjąć pracę mając możliwość zapewnienie 
dziecku opiekę przedszkolną. Zakładamy, iż z ościennej 
miejscowości Lubatówka mogą być również dowożone dzieci do 
przedszkola w Lubatowej. 
Rewitalizacja budynku „Starej szkoły” na potrzeby utworzenia 
przedszkola spowoduje, iż zostanie zapewniona opieka dla 
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wszystkich dzieci z m. Lubatowa. Zostanie zmniejszony lub 
całkowite wyeliminowania system dwuzmianowy w SP 
Lubatowej, zostają poprawione warunki edukacyjnych dzieci, 
zostanie poprawiona jakość i dostępność oraz rozszerzona oferta 
edukacyjna na poziomie przedszkolnym, zostanie zmniejszona 
dysproporcja w dostępie do edukacji przedszkolnej pomiędzy 
obszarami wiejskimi a miastami, poprawiona zostanie lokalna 
infrastruktura dydaktyczna. Zapewnione zostaną przedszkolakom 
optymalne warunki do nauki, rozwoju, poprawione zostaną 
warunki pracy dla nauczycieli. 

Zakres planowanych działań w ramach inwestycji obejmuje 
kompleksową przebudowę istniejącego budynku starej szkoły, 
dobudowę nowej części, doposażenie budynku w niezbędny 
sprzęt i wyposażenie, zagospodarowanie przyległego terenu 
poprzez utworzenie drogi dojazdowej, parkingu, placu zabaw, 
monitoring wizyjny. 

W wyniku realizacji projektu zostaną stworzone warunki do 
kompleksowego wykorzystania przedszkola dzięki nadaniu 
obiektowi wielofunkcyjnego charakteru. M.in. powstanie sala na 
120 osób umożliwiająca organizację przedsięwzięć z większą 
liczbą osób. Ponadto zostaną stworzone warunki do prowadzenia 
szkoleń, warsztatów, treningów i innych form podnoszenia 
kwalifikacji czy zdobywania nowych kompetencji społecznych.  

Beneficjenci przedsięwzięcia Gmina Iwonicz-Zdrój, pracownicy szkoły, uczniowie szkoły 

Szacunkowe ramy finansowe 7 500 000,00PLN 

Okres realizacji I kwartał 2018 r. – III kwartał 2019 r. 

Potencjalne źródła finansowania 

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś VI, Działanie 6.3. 
Rewitalizacja przestrzeni regionalnej. 
Budżet Gminy Iwonicz-Zdrój. 

Alternatywne źródła 
finansowania 

Budżet Gminy Iwonicz-Zdrój. 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Program 
„Maluch+” 

Sposób oceny i miary Umowa o pracę, dziennik nauczycielski 

Rezultaty Liczba użytkowników obiektu - 120 

Przedsięwzięcie 
komplementarne finansowane z 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego 

Przedsięwzięcie nr 9 - Radosny przedszkolak; 
Przedsięwzięcie nr 10 - Aktywizacja osób pozostających bez pracy 
na terenie miejscowości Lubatowa. 
 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie karty przedsięwzięcia 

Tabela 69. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 4 

Tytuł Rewitalizacja ścieżek spacerowych na terenie gminy 

Lokalizacja Iwonicz-Zdrój, nr dz. 1320/23 

Podmiot realizujący Gmina Iwonicz-Zdrój 
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Potencjalni partnerzy Nie dotyczy 

Powiązanie z problemami 

‐ wymagające unowocześnienia oświetlenie uliczne;  
‐ braki i/lub niski standard części chodników, 

infrastruktury drogowej; 
‐ braki w infrastrukturze, wodociągowej, drogowej; 
‐ niewystarczająca estetyka i atrakcyjność terenów 

rewitalizowanych, w tym uzdrowiskowych; 
‐ niewystarczająca sieć i standard ścieżek poznawczych, 

pieszych szlaków turystycznych i tras rowerowych;  
‐ słabo zagospodarowane przestrzenie publiczne; 

Opis przedsięwzięcia 

Ścieżki spacerowe przebiegają przez obszary zalesione należące 
do Gminy Iwonicz-Zdrój, są to ścieżki które są utwardzone i nie 
utwardzone ze schodami, ścieżki zostały wykonane w latach 80 i 
wymagają przebudowy oraz wzmocnienia. Ze ścieżek 
spacerowych korzystają zarówno turyści, kuracjusze jaki 
mieszkańcy. Fatalny stan ścieżek, umocnień oraz schodów 
zagraża bezpieczeństwu zwiedzających.      

Zakres planowanych działań w ramach inwestycji obejmuje: 

 przebudowę ścieżek spacerowych wraz z umocnieniem 
schodów i murów oporowych, 

 budowę małej architektury kosze, ławki, altanki, 

 montaż tablic informacyjno-historyczno-edukacyjnych,  

 budowę instalacji elektrycznej i oświetlenia terenu,  

 nasadzenie drzew, krzewów, kwiatów. 

Beneficjenci przedsięwzięcia Gmina Iwonicz-Zdrój, mieszkańcy gminy, kuracjusze, turyści 

Szacunkowe ramy finansowe 500 000,00PLN 

Okres realizacji II kwartał 2020 r. - II kwartał 2023r. 

Potencjalne źródła finansowania 

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś VI, Działanie 6.1 Rozwój 
potencjału endogenicznego regionu. 
Budżet Gminy Iwonicz-Zdrój. 

Alternatywne źródła 
finansowania 

Budżet Gminy Iwonicz-Zdrój. 

Środki Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 w zakresie Rozwoju infrastruktury turystycznej 
i/lub rekreacyjnej i/lub kulturalnej.  
 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, M19 - 
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER 
(RLKS - rozwój lokalny kierowany przez społeczność), 7.4 - 
Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie 
podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym 
rekreacji i kultury i powiązanej infrastruktury.  
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Sposób oceny i miary Monitoring 

Rezultaty 
Liczba użytkowników infrastruktury wspartej w ramach RPO WP 
– 2000 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie karty przedsięwzięcia 

Tabela 70. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 5 

Tytuł 
Rewitalizacja przestrzeni wokół Szkoły Podstawowej 
w Iwoniczu  

Lokalizacja Iwonicz, nr dz. 581, 582/2, 577/2, 578/2, 579/2 

Podmiot realizujący Gmina Iwonicz-Zdrój 

Potencjalni partnerzy Nie dotyczy 

Powiązanie z problemami 

‐ niewystarczająca ilość kamer monitorujących na 
obszarach o wyższym poziomie przestępczości i innych 
zagrożeń; 

‐ niewystarczająca estetyka i atrakcyjność terenów 
rewitalizowanych, w tym uzdrowiskowych; 

‐ bardzo ograniczona liczba miejsc parkingowych; 
‐ wymagające unowocześnienia oświetlenie uliczne;  
‐ braki i/lub niski standard; 
‐ zbyt słabo rozwinięta infrastruktura edukacyjna, 

rekreacyjno-sportowa, w tym dla matek z dziećmi i 
dzieci; 

‐ brak placów zabaw; 
‐ słabo zagospodarowane przestrzenie publiczne; 

Opis przedsięwzięcia 

W skład otoczenia szkoły wchodzi parking wraz z drogami 
dojazdowymi plac przyszkolny wraz chodnikami, teren po 
nieczynnej przyszkolnej oczyszczalni ścieków tereny zielone oraz 
ogrodzenie całego kompleksu. Drogi dojazdowe wraz 
z parkingiem zostały wykonane z płyt drogowych w latach 80, 
Obecnie są zniszczone i nierówne, zagrażają bezpieczeństwu 
dzieci nauczycieli oraz mieszkańców.  Przyszkolna oczyszczalnia 
ścieków została wyłączona w latach 80-tych, Obecnie teren 
wymaga rekultywacji i ponownego zagospodarowania. Teren 
oczyszczalni stanowi zagrożenie, gdyż, pomimo, że jest 
ogrodzony i widniej zakaz wstępu często wchodzą tam dzieci. 
Tereny zielone, z których korzystają dzieci w czasie przerw 
i zabaw są podmokłe, co często uniemożliwia korzystanie. Cały 
kompleks szkolny jest ogrodzony, jednakże wymaga 
gruntownego remontu. Na terenie szkoły znajduje się również 
plac zabaw, gdzie często przebywają dzieci jednak w związku 
z słabym oświetleniem oraz brakiem monitoringu dochodzi do 
wielu wypadków i zniszczeń.    

Zakres planowanych działań w ramach inwestycji obejmuje: 

 przebudowę dróg dojazdowych oraz parkingu, 

 przebudowę placu przyszkolnego oraz chodników, 

 odwodnienie terenu zielonego, 

 rekultywację terenu po oczyszczalni oraz utworzenie 
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miejsca zabaw i integracji dla dzieci,  

 wymianę oraz doposażenie terenu w oświetlenie oraz 
monitoring,  

 wymianę ogrodzenia terenu szkoły, 

 nasadzenie drzew, krzewów, kwiatów. 

Beneficjenci przedsięwzięcia Gmina Iwonicz-Zdrój, pracownicy szkoły, uczniowie szkoły 

Szacunkowe ramy finansowe 800000,00PLN 

Okres realizacji III kwartał 2019 r. - IV kwartał 2020 r. 

Potencjalne źródła finansowania Operacja typu 7.4.1. Inwestycje w obiekty pełniące funkcje 
kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej w ramach 
Działania 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach 
wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020 w zakresie Rozwoju infrastruktury turystycznej 
i/lub rekreacyjnej i/lub kulturalnej. 
Budżet Gminy Iwonicz-Zdrój. 

Alternatywne źródła 
finansowania 

Budżet Gminy Iwonicz-Zdrój. 

Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 w zakresie Rozwoju infrastruktury turystycznej 
i/lub rekreacyjnej i/lub kulturalnej.  

Sposób oceny i miary Umowa o pracę, dziennik nauczycielski. 

Rezultaty Liczba użytkowników zrewitalizowanej przestrzeni - 1000 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie karty przedsięwzięcia 

Tabela 71. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 6 

Tytuł Rewitalizacja obiektów Zespołu Szkół w Iwoniczu 

Zadania w przedsięwzięciu 

Przedsięwzięcie nr 6 jest przedsięwzięciem składającym się  
z dwóch zadań obejmujących: 

Zadanie nr 1 

- Rewitalizacja terenu warsztatów szkolnych wraz  
z zabudowaniami 

Zadanie nr 2 

- Rewitalizacja budynku internatu szkolnego wraz  
z otoczeniem 

Zadanie nr 1 

Rewitalizacja terenu warsztatów szkolnych wraz z zabudowaniami 

Lokalizacja 
Warsztaty szkolne znajdują się w Iwoniczu przy ul. Zadwór, na 
działce o numerze ewidencyjnym 5270/39 i o powierzchni 1,83 
ha. 

Podmiot realizujący 
Zespół Szkół w Iwoniczu, ul. Zadwór 15, 
38-440 Iwonicz-Zdrój, tel.: 13 43 518 11, 
Jednostka organizacyjna powiatu krośnieńskiego. 

Potencjalni partnerzy Nie dotyczy 
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Powiązanie z problemami 

‐ ubóstwo części rodzin; 
‐ dość wysoki poziom bezrobocia; 
‐ ograniczone możliwości zapewnienia opieki osobom 

będącym w potrzebie; 
‐ niska emisja; 
‐ niski poziom wykorzystania odnawialnych źródeł energii; 

Opis przedsięwzięcia 

Budynek warsztatów szkolnych, został tylko częściowo 
odremontowany i ulepszony. Docieplenia wymaga elewacja 
wschodnia i zachodnia budynku. W części pomieszczeń 
wewnętrznych należy wykonać nowe posadzki, dostosowane do 
sposobu wykorzystania tych pomieszczeń oraz odnowić lub 
dodatkowo ocieplić stropy. 
Zarówno budynki, jak i budowle oraz drogi i place wymagają 
generalnego remontu. Dwie wiaty, szopo-garaż oraz garaż na 
ciągniki pokryte są eternitem, który należy wymienić na inne 
pokrycie nie stanowiące zagrożenia ekologicznego dla 
środowiska. Gruntownego remontu wymagają też ściany garażu 
na ciągniki. Konstrukcje stalowe wszystkich obiektów również 
wymagają renowacji. Drogi wewnętrzne oraz place manewrowe 
i parkingi wykonane zostaną z betonu. Z upływem czasu beton 
uległ degradacji ze względu na oddziaływanie czynników 
atmosferycznych. Konieczna jest naprawa nawierzchni poprzez 
pokrycie asfaltem lub kostką brukową. 
Budowa dodatkowych, nowoczesnych obiektów przy istniejącym 
budynku warsztatowym, wyposażonych w nowoczesne 
urządzenia techniczne, dzięki którym poszerzona zostanie oferta 
kształcenia uczniów Zespołu Szkół w Iwoniczu. Instalacja 
urządzeń wykorzystujących promieniowanie słoneczne do celów 
grzewczych wykorzystanie OZE (solarów i fotowoltaiki). 

Beneficjenci przedsięwzięcia Zespół Szkół w Iwoniczu, uczniowie i pracownicy ZS w Iwoniczu 

Szacunkowe ramy finansowe 5000000,00PLN 

Okres realizacji III 2019r. – IV kwartał 2021r. 

Potencjalne źródła finansowania 

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś VI, Działanie 6.4 
Infrastruktura edukacyjna. 
Budżet Powiatu krośnieńskiego. 

Alternatywne źródła 
finansowania 

Budżet Powiatu krośnieńskiego.  

Sposób oceny i miary 
Lista uczniów, lista umów o pracę, pomiar ilości zużycia energii 
przy pomocy liczników. 

Rezultaty 
Liczba utworzonych nowych miejsc pracy - 2 
Liczba użytkowników obiektu - 180 

Przedsięwzięcie 
komplementarne finansowane z 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego 

Przedsięwzięcie nr 11 Wyższe kwalifikacje - większe 
perspektywy. 
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Zadanie nr 2 

Rewitalizacja budynku internatu szkolnego wraz z otoczeniem 

Lokalizacja 

Budynek internatu znajduje się w Iwoniczu, przy ul. Zadwór 14, 
na działce o numerze ewidencyjnym 5270/43 (całkowita 
powierzchnia działki to 4,29ha). Jest to budynek 
pięciokondygnacyjny z podpiwniczeniem. Łączna powierzchnia 
użytkowa (części użytkowanej wraz z nieużytkowaną) wynosi 
około 5300m2. 

Podmiot realizujący 
Zespół Szkół w Iwoniczu, ul. Zadwór 15, 
38-440 Iwonicz-Zdrój, tel.: 13 43 518 11, 
Jednostka organizacyjna powiatu krośnieńskiego. 

Potencjalni partnerzy Nie dotyczy 

Powiązanie z problemami 

‐ ubóstwo części rodzin; 
‐ dość wysoki poziom bezrobocia; 
‐ bariery architektoniczne w niektórych budynkach 

użyteczności publicznej i w przestrzeniach publicznych; 
‐ mała funkcjonalność obiektów publicznych m.in. Domu 

Ludowego w Iwoniczu, Zespołu Szkół w Iwoniczu; 
‐ duża sezonowość w ruchu turystycznym; 
‐ brak nowych inwestycji na obszarach rewitalizowanych; 
‐ niska emisja; 
‐ niski poziom wykorzystania odnawialnych źródeł energii; 

Opis przedsięwzięcia 

Planuje się: 

 Docieplenie elewacji budynku internatu i stołówki. 

 Gruntowny remont pomieszczeń mieszkalnych (pokoje 
wychowanków) oraz użytkowych (węzły sanitarne, łaźnie, 
jadalnia i zaplecze kuchenne).  

 Montaż dźwigu osobowego przy budynku internatu. 

 Przystosowanie niektórych pokoi i węzłów sanitarnych 
oraz ciągów komunikacyjnych dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych.  

 Generalny remont kotłowni, wymiana infrastruktury 
technicznej oraz kotłów na nowe, energooszczędne 
sprawniejsze. 

 Instalacja urządzeń wykorzystujących promieniowanie 
stołeczne do celów gospodarczych, wykorzystanie OZE 
(solarów i fotowoltaiki).  

 Remont dróg wewnętrznych i parkingu przy internacie 
oraz budowa nowego parkingu.  

 Wykonanie ogródka rekreacyjnego - nasadzenia drzew  
i krzewów ozdobnych, wykonanie ścieżek, ławek 
i altanek. 

 Budowa siłowni plenerowej.  

 Adaptacja nieużytkowanej dotychczas części budynku 
internatowego na potrzeby zakwaterowania grup 
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turystycznych oraz domu dla osób w starszym wieku. 

Beneficjenci przedsięwzięcia 
Zespół Szkół w Iwoniczu, uczniowie i pracownicy ZS w Iwoniczu, 
turyści, mieszkańcy gminy w wieku poprodukcyjnym. 

Szacunkowe ramy finansowe 9 000 000,00PLN 

Okres realizacji III 2018r. – IV kwartał 2020r. 

Potencjalne źródła finansowania 

Program OSA (Ministerstwo Sportu i Turystyki). 
POIIŚ działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego. 
Budżet Powiatu krośnieńskiego. 
 

Alternatywne źródła 
finansowania 

Budżet Powiatu krośnieńskiego.  
Środki z NFOŚ. 
Środki z PFRON. 
Środki Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 

Sposób oceny i miary 
Lista uczniów, lista umów o pracę, lista innych użytkowników, 
pomiar ilości zużycia energii przy pomocy liczników. 

Rezultaty 
Liczba utworzonych nowych miejsc pracy - 1 
Liczba użytkowników obiektu – 60 

Przedsięwzięcie 
komplementarne finansowane z 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego 

Przedsięwzięcie nr 11 „Wyższe kwalifikacje - większe 
perspektywy” 
 

Łączna wartość przedsięwzięcia 
nr 6 

Zadanie nr 1 

- Rewitalizacja terenu warsztatów szkolnych wraz  
z zabudowaniami – 5.000.000,00 zł 

Zadanie nr 2 

- Rewitalizacja budynku internatu szkolnego wraz  
z otoczeniem – 9.000.000,00 zł 

Łączna wartość przedsięwzięcia –  14.000.000,00zł 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie karty przedsięwzięcia 

Tabela 72. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 7 

Tytuł Remont obiektu stadionu sportowego w Iwoniczu 

Lokalizacja Stadion sportowy w Iwoniczu, dz. 584/1 

Podmiot realizujący Gmina Iwonicz-Zdrój 

Potencjalni partnerzy Nie dotyczy 

Powiązanie z problemami 

‐ niska aktywność w życiu społecznym i kulturalnym; 
‐ niewystarczająca oferta spędzania czasu wolnego dla 

dzieci i młodzieży, dorosłych i dla osób starszych (np. 
zajęcia ruchowo-rekreacyjne, rękodzieło, rozwijanie 
zainteresowań itp.); 

‐ zbyt słabo rozwinięta infrastruktura edukacyjna, 
rekreacyjno-sportowa, w tym dla matek z dziećmi i dzieci; 

‐ wymagający rewitalizacji stadion sportowy w Iwoniczu; 
‐ brak nowych inwestycji na obszarach rewitalizowanych; 
‐ małe zainteresowanie inwestorów lokowaniem inwestycji 

na terenach rewitalizowanych; 
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Tytuł Remont obiektu stadionu sportowego w Iwoniczu 

‐ niewystarczająca promocja walorów uzdrowiska; 
‐ duża sezonowość w ruchu turystycznym; 

Opis przedsięwzięcia 

W ramach zadania wykonana zostanie rekultywacja murawy na 
boisku głównym, wymiana bramek i na nowe z piłko chwytami, 
na boisku treningowym murawa zostanie wymieniona na 
poliuretanową z przystosowaniem go do boiska wielofunkcyjnego 
wraz z niezbędnymi urządzeniami bezpieczeństwa (ogrodzenie), 
bieżnia z torem do skoku w dal pokryta zostanie nawierzchnią 
poliuretanową, wyremontowana zostanie piaskownica do skoku. 
Na boisku do siatkówki zostanie wymienione podłoże na 
piaskowe, by dostosować je do możliwości gry w siatkówkę 
plażową, wymienione zostaną słupki podtrzymujące siatkę. 
Trybuna otrzyma utwardzone podłoże, nowe krzesełka i 
zadaszenie. W budynku szatni wyremontowane zostaną prysznice 
w szatniach, wyremontowane zostanie poddasze wraz z wymiana 
poszycia dachu w celu utworzenia niezbędnych pomieszczeń 
magazynowych na sprzęt oraz przygotowane zostaną 
pomieszczenia na działalność gastronomiczną. 

Beneficjenci przedsięwzięcia Gmina Iwonicz-Zdrój, mieszkańcy gminy, przedsiębiorcy z gminy 

Szacunkowe ramy finansowe 500 000,00PLN 

Okres realizacji III kwartał 2018r. - III kwartał 2019r. 

Potencjalne źródła finansowania 

Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 w zakresie Rozwoju infrastruktury turystycznej 
i/lub rekreacyjnej i/lub kulturalnej. 
Budżet Gminy Iwonicz-Zdrój 

Alternatywne źródła 
finansowania 

Program OSA (Ministerstwo Sportu i Turystyki). 
Budżet Gminy Iwonicz-Zdrój. 

Sposób oceny i miary 
Lista użytkowników obiektu, lista umów o pracę, rejestr 
podmiotów gospodarczych. 

Rezultaty Liczba użytkowników obiektu - 400 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie karty przedsięwzięcia 

Tabela 73. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 8 

Tytuł 
Modernizacja i rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu 
Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu-Zdroju 

Lokalizacja 

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS 

38-440 Iwonicz-Zdrój, ul. ks. Jana Rąba 22, nr działek: 740/1, 
829/9, 742 

Podmiot realizujący 
Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS 

38-440 Iwonicz-Zdrój, ul. ks. Jana Rąba 22 

Potencjalni partnerzy Nie dotyczy 
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Powiązanie z problemami 

‐ mała funkcjonalność obiektów publicznych m.in. Domu 
Ludowego w Iwoniczu, Zespołu Szkół w Iwoniczu; 

‐ ograniczone możliwości zapewnienia opieki osobom 
będącym w potrzebie; 

‐ niska emisja; 
‐ niski poziom wykorzystania odnawialnych źródeł energii; 
‐ wysoka energochłonność niektórych obiektów 

publicznych i budynków wielorodzinnych; 

Opis przedsięwzięcia 
Rozbudowa obiektu, modernizacja pokoi hotelowych, 
rekultywacja terenu przylegającego, wymiana pokryć dachowych 
i stolarki okiennej PCV, instalacja odnawialnych źródeł energii. 

Beneficjenci przedsięwzięcia 
Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS, mieszkańcy Gminy Iwonicz-
Zdrój 

Szacunkowe ramy finansowe 20 000 000,00PLN 

Okres realizacji II kwartał 2018 - IV kwartał 2022 

Potencjalne źródła finansowania 

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś VI, Działanie 6.1 Rozwój 
potencjału endogenicznego regionu. 
Budżet Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS 

Alternatywne źródła 
finansowania 

Budżet Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS 

Sposób oceny i miary Rejestr użytkowników/ kuracjuszy 

Rezultaty Liczba użytkowników obiektu - 2800 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie karty przedsięwzięcia 

Tabela 74. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 9 

Tytuł Radosny przedszkolak 

Lokalizacja Przedszkole Lubatowa 

Podmiot realizujący Gmina Iwonicz-Zdrój 

Potencjalni partnerzy Nie dotyczy 

Powiązanie z problemami 

‐ brak miejsc przedszkolnych, zwłaszcza w Lubatowej 
i w Iwoniczu;  

‐ ograniczone możliwości zapewnienia opieki osobom 
będącym w potrzebie; 

Opis przedsięwzięcia 

Projekt jest komplementarny dla projektu pn.: „Przebudowa, 
rozbudowa, nadbudowa istniejącego budynku oświaty na potrzeby 
utworzenia przedszkola gminnego w miejscowości Lubatowa”. 
Projekt zakłada objęcie opieką przedszkolną dzieci w wieku 3-5 lat 
z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój zwłaszcza z terenu Lubatowej, które z 
przyczyn lokalowych nie uczęszczają do przedszkola. W ramach 
projektu planuj się zapewnić dzienną opiekę przedszkolną dla 
dzieci, Planuje się zorganizować dodatkowe zajęcie z j. obcego oraz 
zajęcia korekcyjne, Dla prawidłowego rozwoju dziecka planuje się 
zatrudnić logopedę oraz psychologa. Planuję się również 
zorganizować warsztaty dla rodziców uświadamiające jak ważne 
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jest objęcie dziecka opieką przedszkolną już od najmłodszych lat. 
Dla rodziców również zostanie zapewniona pomoc psychologa. 
Planuje się również zorganizować spotkania integrujące rodzinę jak 
dzień ojca, matki czy dzień babci i dziadka.   

Beneficjenci przedsięwzięcia 
- dzieci biorące udział w projekcie, 
- rodzice, 
- wychowawcy, 

Szacunkowe ramy finansowe 150000,00 PLN 

Okres realizacji 2019 - 2020 

Potencjalne źródła 
finansowania 

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś IX, Działanie 9.1 Rozwój 
edukacji przedszkolnej. 

Budżet Gminy. 

Alternatywne źródła 
finansowania 

Budżet Gminy Iwonicz-Zdrój 

Sposób oceny i miary Dziennik zajęć Lista obecności osób biorących udział w projekcie. 

Rezultaty 
Liczba odbiorców: liczba dzieci biorących udział w projekcie – 60, 
Liczba rodziców biorących udział w projekcie – 50. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie karty przedsięwzięcia 

Tabela 75. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 10 

Tytuł 
Aktywizacja osób pozostających bez pracy na terenie 
miejscowości Lubatowa 

Lokalizacja Lubatowa 

Podmiot realizujący Gmina Iwonicz-Zdrój 

Potencjalni partnerzy Nie dotyczy 

Powiązanie z problemami 

‐ niska aktywność w życiu społecznym i kulturalnym; 
‐ mała integracja mieszkańców z osobami 

niepełnosprawnymi; 
‐ dość wysoki poziom bezrobocia; 
‐ ubóstwo części rodzin; 
‐ ograniczone możliwości zapewnienia opieki osobom 

będącym w potrzebie; 
‐ niewystarczająca oferta spędzania czasu wolnego dla osób 

starszych (np. zajęcia ruchowo-rekreacyjne, rękodzieło, 
rozwijanie zainteresowań itp.). 

Opis przedsięwzięcia 

Projekt zakłada organizację cyklu spotkań/warsztatów dla 
bezrobotnych z miejscowości Lubatowa, w tym z obszaru 
rewitalizacji. Spotkania Indywidualne - tematyka: zwiększanie 
samooceny i wiary we własne możliwości; określenie umiejętności 
i diagnoza predyspozycji zawodowych uczestników, rozpoznanie 
barier utrudniających podjęcie zatrudnienia, opracowanie IPD dla 
każdego uczestnika. 
Warsztaty grupowe - tematyka: uwarunkowania rynku pracy, 
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sposoby kontaktu z potencjalnym pracodawcą, sporządzanie CV, 
listu motywacyjnego, przebieg rozmów kwalifikacyjnych, 
autoprezentacja, zachowanie w sytuacjach zawodowych. 
Warsztaty grupowe doradztwo zawodowe - tematyka: adaptacja 
do warunków pracy, sposoby integracji ze współpracownikami, 
praca w grupach, rozwiązywanie konfliktów, zwalczanie 
dyskryminacji osób długotrwale bezrobotnych, transfer wiedzy i 
doświadczenia zawodowego itp. 
W ramach projektu finansowane będą wynagrodzenie dla 
prowadzących spotkania i warsztaty oraz materiały informacyjne 
oraz szkoleniowe (broszury, informacje, wytyczne, poradniki itp.). 
Odbiorcami przedsięwzięcia będą osoby bezrobotne, w tym 
z obszaru rewitalizacji. 

Beneficjenci przedsięwzięcia 
Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS, mieszkańcy Gminy Iwonicz-
Zdrój 

Szacunkowe ramy finansowe 250000,00 PLN 

Okres realizacji 2018 - 2021 

Potencjalne źródła 
finansowania 

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś VII, Działanie 7.1 – Poprawa 
sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.  

Budżet gminy. 

Alternatywne źródła finansowania Budżet Gminy Iwonicz-Zdrój 

Sposób oceny i miary 
Lista obecności osób biorących udział w projekcie. 
 

Rezultaty Liczba bezrobotnych biorących udział w projekcie - 120 

Przedsięwzięcie 
komplementarne finansowane 
z RPO WP na lata 2014-2020 

Przedsięwzięcie nr 5 Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa 
istniejącego budynku oświaty na potrzeby utworzenia przedszkola 
gminnego w miejscowości Lubatowa. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie karty przedsięwzięcia 

Tabela 76. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 11 

Tytuł 
Wyższe kwalifikacje - większe perspektywy 
 

Lokalizacja 

Zespół Szkół w Iwoniczu, ul. Zadwór 15, 38-440 Iwonicz-Zdrój, nr 
działek: 5270/39, 5270/43 

Do realizacji projektu zostaną wykorzystane warsztaty szkolne oraz 
pomieszczenia internatu będące przedmiotem realizacji 
przedsięwzięcia rewitalizacyjnego nr 6. 

Podmiot realizujący 

Zespół Szkół w Iwoniczu, ul. Zadwór 15, 38-440 Iwonicz-Zdrój, tel.: 
13 43 518 11, e-mail: zs@iwonicz.pl 

Zespół Szkół w Iwoniczu jest jednostką organizacyjną powiatu 
krośnieńskiego. 

Potencjalni partnerzy Nie dotyczy 

Powiązanie z problemami 
‐ ubóstwo części rodzin; 
‐ niska aktywności w życiu społecznym i kulturalnym; 

Id: A2430E80-B145-4774-9154-0A96F8F23C9A. Uchwalony Strona 112

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwihwLeIudrUAhUIP5oKHcq7DYgQjRwIBw&url=https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:POL_Iwonicz-Zdr%C3%B3j_COA.svg&psig=AFQjCNH1Bf-cm371aHcmn-8NMIn6zJwBIg&ust=1498529899599403&cad=rjt
mailto:zs@iwonicz.pl


 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY IWONICZ-ZDRÓJ NA LATA 2017-2023  
 

113 

‐ dość wysoki poziom bezrobocia; 
‐ niewystarczająca oferta spędzania czasu wolnego dla osób 

starszych (np. zajęcia ruchowo-rekreacyjne, rękodzieło, 
rozwijanie zainteresowań itp.); 

‐ mała aktywizacja osób bezrobotnych; 
‐ zbyt słabo rozwinięta infrastruktura edukacyjna, 

rekreacyjno-sportowa, w tym dla matek z dziećmi i dzieci. 

Opis przedsięwzięcia 

Pracodawcy zgłaszają zapotrzebowanie na dużą liczbę 
pracowników w woj. podkarpackim z branży handel, gastronomia 
oraz transport. Trzy kategorie zawodowe, na które zgłaszano 
największy popyt wśród pracodawców to: robotnicy 
wykwalifikowani, technicy i średni personel oraz pracownicy z 
sektora usług i sprzedaży. Pracodawcy z województwa 
podkarpackiego, zdecydowanie najczęściej mówią o konieczności 
podnoszenia kompetencji zawodowych.  

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób 
biernych zawodowo, nie uczących i nie kształcących się. 

Grupę docelową projektu będą stanowić osoby dorosłe, 
zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem 
lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, w szczególności osoby 
o niskich kwalifikacjach (ISCED 3- tj. liceum ogólnokształcące, 
liceum profilowane, uzupełniające liceum ogólnokształcące, 
technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła 
zawodowa) i osoby starsze, które uczą się, pracują lub zamieszkują 
na obszarze gminy Iwonicz-Zdrój oraz mieszkańcy województwa 
podkarpackiego. 

Szkolenia zawodowe będą realizowane na kierunkach jakie kształci 
Zespól Szkół w Iwoniczu. Każde szkolenie zakończy się egzaminem, 
a nabyte kwalifikacje zostaną potwierdzone 
certyfikatem/zaświadczeniem. Ich uczestnicy zostaną wyposażeni 
w niezbędne materiały dydaktyczne.  

Do realizacji tych szkoleń zostanie wykorzystana zrewitalizowana 
baza dydaktyczna. 

Beneficjenci przedsięwzięcia 
Zespół Szkół w Iwoniczu, Powiat Krośnieński, mieszkańcy Gminy 
Iwonicz-Zdrój, bezrobotni.  

Szacunkowe ramy finansowe 700.000,00 PLN 

Okres realizacji 2021 - 2022 

Potencjalne źródła 
finansowania 

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś IX, Działanie 9.5 
Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach 
pozaszkolnych. 

Budżet Zespołu Szkół w Iwoniczu. 

Alternatywne źródła finansowania 
Budżet Gminy Iwonicz-Zdrój 
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Sposób oceny i miary 

‐ lista uczestników, lista obecności; 
‐ lista wydanych zaświadczeń/certyfikatów; 
‐ lista osób korzystających ze wsparcia; 
‐ weryfikacja zdobytej wiedzy na podstawie 

przeprowadzonego testu „przed” i „po”; 
‐ lista wydanych certyfikatów/zaświadczeń. 

Rezultaty Liczba osób podnoszących kwalifikacje – 800. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie karty przedsięwzięcia 

Przedstawione powyżej przedsięwzięcia zostały ocenione merytorycznie i przyjęte jako 
spójny i powiązany pakiet przedsięwzięć podstawowych (bez wyodrębnienia przedsięwzięć 
uzupełniających).  
Przedsięwzięcia infrastrukturalne finansowane z EFRR są komplementarne z priorytetami 
inwestycyjnymi EFS i powiązane z realizacją celów w zakresie włączenia społecznego i walki 
z ubóstwem, a także przyczyniają się do zwiększenia możliwości znalezienia zatrudnienia. 

Rysunek 23. Lokalizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
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Źródło: Opracowanie własne 
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V.2. OPIS PLANOWANYCH UZUPEŁNIAJĄCYCH  PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH 

Poza przedsięwzięciami głównymi planowana jest również realizacja przedsięwzięć 
uzupełniających. W ich realizacji zostanie uwzględniony szeroki aspekt partnerstwa z innymi 
podmiotami. Na etapie LPR nie są znane ich ramy finansowe oraz zakres organizacyjno-
techniczny. Głównym założeniem przedsięwzięć uzupełniających będzie aktywizacja 
mieszkańców, a także wzmacnianie poczucia tożsamości lokalnej. Jednocześnie planowane 
działania przyczynią się do zwiększenia poziomu integracji mieszkańców, w tym integracji 
międzypokoleniowej. 

Utworzenie nowych, atrakcyjnych przestrzeni publicznych stworzy możliwości do organizacji 
imprez i wydarzeń o charakterze społeczno-kulturalnym. Jednocześnie zwiększą się 
możliwości spędzania czasu wolnego dla wszystkich grup społecznych, w tym grup 
szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne. Do realizacji tych projektów będzie 
wykorzystywana baza powstała w wyniku realizacji projektów rewitalizacyjnych. W związku z 
tym planowana jest realizacja następujących projektów uzupełniających: 

1. Tytuł projektu: AKTYWNY SENIOR 
Projekt zakłada organizację cyklu spotkań dla osób 50 +z obszaru rewitalizacji w 
ramach wielu dziedzin: Zdrowia (Nordic Walking, ćwiczenia, prawidłowe żywienie, 
taniec, basen) - spotkania tematyczne podróżnicze, historyczne - Warsztaty 
tworzenia wyrobów własnych - Teatr przy kawie.  Bezpieczeństwa – spotkanie z 
policją. 
 

2. Tytuł przedsięwzięcia: „PUDEŁKO ŻYCIA” 
Projekt skierowany jest do mieszkańców w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, 
przewlekle chorych, a w szczególności samotnych lub mieszkających samotnie  
i w szczególności z obszaru rewitalizacji. Zakłada on kontakt z pracownikiem socjalnym 
w miejscu zamieszkania osoby, którego celem jest uświadomienie osób jak ważne  
w sytuacji zagrożenia zdrowia/życia jest pozostawienie istotnych informacji o sobie 
dla służb medycznych, ratowniczych, sąsiadów czy służb społecznych. Celem 
spotkania/spotkań będzie przygotowanie z osobą w podeszłym wieku, 
niepełnosprawną lub przewlekle chorą, np. kart informacyjnych z leczenia 
szpitalnego, informacji o chorobach, przyjmowanych lekach, kontaktu do najbliższej 
rodziny, znajomych, osób, które należy powiadomić w razie potrzeby (zagrożenia). 
Wszystkie te niezbędne informacje zostaną złożone w pudełeczku (wcześniej 
przygotowanym przez dzieci i młodzież uczęszczające do świetlic opiekuńczych), 
opatrzonym naklejką „Pudełko życia”. Pudełko zostanie umieszczone w widocznym, 
dostępnym miejscu, wybranym przez osobę w podeszłym wieku, niepełnosprawną 
lub przewlekle chorą. Miejsce, w którym będzie znajdować się „Pudełko życia” 
również będzie oznaczone odpowiednim znakiem. Projekt będzie powtarzany 
cyklicznie, raz w roku przeprowadzana będzie inwentaryzacja przedsięwzięcia. 
 

3. Tytuł przedsięwzięcia: Mobilny Senior 
Projekt zakłada organizację cyklu spotkań/warsztatów/wykładów dla osób 45+  

Id: A2430E80-B145-4774-9154-0A96F8F23C9A. Uchwalony Strona 116

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwihwLeIudrUAhUIP5oKHcq7DYgQjRwIBw&url=https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:POL_Iwonicz-Zdr%C3%B3j_COA.svg&psig=AFQjCNH1Bf-cm371aHcmn-8NMIn6zJwBIg&ust=1498529899599403&cad=rjt


 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY IWONICZ-ZDRÓJ NA LATA 2017-2023  
 

117 

z obszaru rewitalizacji w ramach wielu dziedzin: informatyka (warsztaty 
komputerowe, zakładanie poczty, obsługa pakietu Office – z wykorzystaniem 
komputerów z miejskiej kafejki internetowej utworzonej z 8.3 POIG 2007 – 2013), 
finanse (wykłady  
o zarządzaniu i planowaniu domowego budżetu), zdrowia (profilaktyka zdrowotna, 
ćwiczenia, fizjoterapia, prawidłowe żywienie), bezpieczeństwa (spotkania z policją, 
strażą miejską, jak nie dać się oszukać „na wnuczka” itp.), spotkania tematyczne – 
historyczne, podróżnicze (w formie pogadanek z osobami doświadczonymi), warsztaty 
z rękodzieła, tworzenie wyrobów własnych. 
W ramach projektu finansowane będą wynagrodzenie dla prelegentów oraz materiały 
informacyjne oraz szkoleniowe (broszury, informacje, wytyczne, poradniki itp.). 
Odbiorcami przedsięwzięcia będą osoby w wieku 45+ z obszaru rewitalizacji. 
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VI. MECHANIZMY INTEGROWANIA DZIAŁAŃ ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH 

Niezwykle ważnym aspektem rewitalizacji jest zaplanowanie mechanizmów integrowania 
działań oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Wdrożenie tego elementu będzie opierało się  
o następujące zasady: 

 Kompleksowości, 

 Komplementarności przestrzennej, 

 Komplementarności problemowej, 

 Komplementarności międzyokresowej, 

 Komplementarności proceduralno-instytucjonalnej, 

 Komplementarności źródeł finansowania, 

 Koncentracji. 

Rysunek 24. Schemat integrowania działań rewitalizacyjnych 

 

1. Zasada kompleksowości – co oznacza, że w Programie rewitalizacji działania ujęte są w 
sposób kompleksowy nie pomijając aspektu społecznego, gospodarczego i 
przestrzennego (w tym również infrastrukturalnego, środowiskowego i kulturowego) 
związanego zarówno z danym obszarem, jak i jego otoczeniem. Program złożony jest z 
różnorodnych przedsięwzięć mających przyczynić się w założeniu do kompleksowej 
interwencji na rzecz obszaru zdegradowanego. Program wyklucza realizację 
indywidualnych inwestycji nieskutkujących zmianami strukturalnymi w obszarze 
rewitalizacji. 

2. Zasada komplementarności przestrzennej – polega na uwzględnieniu przy realizacji 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych ciągłości przestrzeni i relacji przestrzennych łączących 
obszary rewitalizacji z pozostałymi częściami gminy. Istotne jest traktowanie przestrzeni 
jako całości i zapobieganie realizacji projektów realizacyjnych w sposób punktowy. Efekty 
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działań rewitalizacyjnych powinny również pozytywnie wpływać na całe otoczenie, a w 
konsekwencji na cała gmina.  

Zaplanowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne będą realizowane na obszarze rewitalizacji 
i charakteryzują się komplementarnością przestrzenną. Planowane działania mają przede 
wszystkim wymiar społeczny. Zostały one wypracowane w odpowiedzi na zdiagnozowane 
problemy. Planowane działania będą oddziaływały na cały obszar rewitalizacji. Wszystkie 
działania będą prowadzone w taki sposób, aby niwelować zjawiska kryzysowe, a nie 
przenosić je w inne miejsca czy też doprowadzać do niepożądanych efektów takich jak 
segregacja społeczna czy wykluczenie. 

3. Zasada komplementarności problemowej – polega na konieczności realizacji 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które się wzajemnie dopełniają pomiędzy różnymi 
sferami tematycznymi. Dodatkowo zasada ta wyraża się tym, że poszczególne 
przedsięwzięcia wpisują się w kierunki działań przewidziane do rewitalizacji, a co za tym 
idzie również w cele operacyjne i strategiczne. W związku z tym, że cele przypisane są 
bezpośrednio do podsystemów część projektów wpisuje się w więcej niż jeden cel. 
Wzajemne dopełnianie się przedsięwzięć oraz powiązanie ich z celami tematycznymi 
zapobiega zjawisku fragmentaryzacji, a sam program będzie oddziaływał na obszar 
rewitalizacji w sposób kompleksowy, zaś przyczyny zjawisk kryzysowych będą traktowane 
całościowo. 

Tabela 77. Komplementarność projektów rewitalizacyjnych z celami LPR 

Przedsięwzięcie Cel strategiczny Cel operacyjny 

Przebudowa basenu 
miejskiego wraz z 

pozostałą 
infrastrukturą 
turystyczno-

rekreacyjną w 
Iwoniczu-Zdroju 

1. Podniesiony 
poziom zaspokojenia 
potrzeb społecznych 

1.1 Wzrost poziomu aktywności 
społecznej mieszkańców; 

1.3 Atrakcyjna oferta spędzania 
wolnego czasu - rozwijania 
zainteresowań oraz rekreacji i 
wypoczynku; 
1.4 Wzrost poziomu bezpieczeństwa 
mieszkańców i kuracjuszy; 

2. Uporządkowana 
gospodarka przestrzenna 
oraz zasoby techniczne 
zapewniające wzrost 
standardu życia 
mieszkańców 
 

2.1 Poprawa estetyki i funkcjonalności 
przestrzeni publicznych na 
rewitalizowanych obszarach; 
2.2 Zapewniona dostateczna ilość 
zagospodarowanych terenów i urządzeń 
do turystyki, wypoczynku, rekreacji i 
sportu; 
2.3 Dobry stan techniczny i 
funkcjonalność obiektów użyteczności 
publicznej i zabytków; 

3. Wzrost aktywności 
gospodarczej i 
inwestycyjnej obszarów 
rewitalizowanych 

3.1 Rozwój aktywności przedsiębiorczej 
mieszkańców  
 

4. Pozytywny wpływ 4.1 Zadbane i wyeksponowane walory 

Id: A2430E80-B145-4774-9154-0A96F8F23C9A. Uchwalony Strona 119

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwihwLeIudrUAhUIP5oKHcq7DYgQjRwIBw&url=https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:POL_Iwonicz-Zdr%C3%B3j_COA.svg&psig=AFQjCNH1Bf-cm371aHcmn-8NMIn6zJwBIg&ust=1498529899599403&cad=rjt


 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY IWONICZ-ZDRÓJ NA LATA 2017-2023  
 

120 

Przedsięwzięcie Cel strategiczny Cel operacyjny 

rewitalizacji na środowisko 
naturalne 

przyrodnicze 
 

Rewitalizacja 
budynku Domu 
Zdrojowego w 

Iwoniczu-Zdroju 

1. Podniesiony 
poziom zaspokojenia 
potrzeb społecznych 

1.1  Wzrost poziomu aktywności 
społecznej mieszkańców; 
1.3 Atrakcyjna oferta spędzania wolnego 
czasu - rozwijania zainteresowań oraz 
rekreacji i wypoczynku; 

2. Uporządkowana 
gospodarka przestrzenna 
oraz zasoby techniczne 
zapewniające wzrost 
standardu życia 
mieszkańców 

2.1 Poprawa estetyki i funkcjonalności 
przestrzeni publicznych na 
rewitalizowanych obszarach; 
2.2 Zapewniona dostateczna ilość 
zagospodarowanych terenów i urządzeń 
do turystyki, wypoczynku, rekreacji 
i sportu; 
2.3 Dobry stan techniczny i 
funkcjonalność obiektów użyteczności 
publicznej i zabytków; 

3. Wzrost aktywności 
gospodarczej i 
inwestycyjnej obszarów 
rewitalizowanych 

3.1 Rozwój aktywności przedsiębiorczej 
mieszkańców; 
 

Przebudowa, 
rozbudowa, 
nadbudowa 

istniejącego budynku 
oświaty na potrzeby 

utworzenia 
przedszkola 
gminnego w 
miejscowości 

Lubatowa 

1. Podniesiony poziom 
zaspokojenia potrzeb 
społecznych 

1.1  Wzrost poziomu aktywności 
społecznej mieszkańców; 
1.3 Atrakcyjna oferta spędzania wolnego 
czasu - rozwijania zainteresowań oraz 
rekreacji i wypoczynku; 

2. Uporządkowana 
gospodarka przestrzenna 
oraz zasoby techniczne 
zapewniające wzrost 
standardu życia 
mieszkańców 

2.3 Dobry stan techniczny i 
funkcjonalność obiektów użyteczności 
publicznej i zabytków; 
 

Rewitalizacja ścieżek 
spacerowych na 

terenie gminy 

1. Podniesiony poziom 
zaspokojenia potrzeb 
społecznych 

1.3 Atrakcyjna oferta spędzania wolnego 
czasu - rozwijania zainteresowań oraz 
rekreacji i wypoczynku; 
 

2.Uporządkowana 
gospodarka przestrzenna 
oraz zasoby techniczne 
zapewniające wzrost 
standardu życia 
mieszkańców 
 

2.1 Poprawa estetyki i funkcjonalności 
przestrzeni publicznych na 
rewitalizowanych obszarach; 
2.2 Zapewniona dostateczna ilość 
zagospodarowanych terenów i urządzeń 
do turystyki, wypoczynku, rekreacji i 
sportu; 
 

3. Wzrost aktywności 3.1 Rozwój aktywności przedsiębiorczej 
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Przedsięwzięcie Cel strategiczny Cel operacyjny 

gospodarczej i 
inwestycyjnej obszarów 
rewitalizowanych 

mieszkańców; 
 

Rewitalizacja 
przestrzenia wokół 

Szkoły Podstawowej 
w Iwoniczu 

1. Podniesiony 
poziom zaspokojenia 
potrzeb społecznych 

1.4 Wzrost poziomu bezpieczeństwa 
mieszkańców i kuracjuszy; 
 

2.Uporządkowana 
gospodarka przestrzenna 
oraz zasoby techniczne 
zapewniające wzrost 
standardu życia 
mieszkańców 

2.1 Poprawa estetyki i funkcjonalności 
przestrzeni publicznych na 
rewitalizowanych obszarach; 
2.2 Zapewniona dostateczna ilość 
zagospodarowanych terenów i urządzeń 
do turystyki, wypoczynku, rekreacji i 
sportu; 

Rewitalizacja 
obiektów Zespołu 
Szkół w Iwoniczu 

1. Podniesiony 
poziom zaspokojenia 
potrzeb społecznych 

1.2 Wzrost poziomu aktywności 
zawodowej mieszkańców; 

 

2.Uporządkowana 
gospodarka przestrzenna 
oraz zasoby techniczne 
zapewniające wzrost 
standardu życia 
mieszkańców 

2.3 Dobry stan techniczny i 
funkcjonalność obiektów użyteczności 
publicznej i zabytków; 

3.Wzrost aktywności 
gospodarczej i 
inwestycyjnej obszarów 
rewitalizowanych 

3.1 Rozwój aktywności przedsiębiorczej 
mieszkańców; 
 

4. Pozytywny wpływ 
rewitalizacji na środowisko 
naturalne 

4.1 Zadbane i wyeksponowane walory 
przyrodnicze; 

Remont obiektu 
stadionu sportowego 

w Iwoniczu 

1. Podniesiony 
poziom zaspokojenia 
potrzeb społecznych 

1.1 Wzrost poziomu aktywności 
społecznej mieszkańców; 
 

2.Uporządkowana 
gospodarka przestrzenna 
oraz zasoby techniczne 
zapewniające wzrost 
standardu życia 
mieszkańców 

2.2 Zapewniona dostateczna ilość 
zagospodarowanych terenów i urządzeń 
do turystyki, wypoczynku, rekreacji i 
sportu; 

3.Wzrost aktywności 
gospodarczej i 
inwestycyjnej obszarów 
rewitalizowanych 

3.1 Rozwój aktywności przedsiębiorczej 
mieszkańców; 
 
 

Modernizacja i 
rozbudowa wraz z 

zagospodarowaniem 
terenu Centrum 

1. Podniesiony poziom 
zaspokojenia potrzeb 
społecznych 

1.3 Atrakcyjna oferta spędzania 
wolnego czasu - rozwijania 
zainteresowań oraz rekreacji i 
wypoczynku; 
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Przedsięwzięcie Cel strategiczny Cel operacyjny 

Rehabilitacji 
Rolników KRUS w 
Iwoniczu-Zdroju 

1.4 Wzrost poziomu bezpieczeństwa 
mieszkańców i kuracjuszy; 

2.Uporządkowana 
gospodarka przestrzenna 
oraz zasoby techniczne 
zapewniające wzrost 
standardu życia 
mieszkańców 

2.3 Dobry stan techniczny i 
funkcjonalność obiektów użyteczności 
publicznej i zabytków; 

4.Pozytywny wpływ 
rewitalizacji na środowisko 
naturalne 

4.1 Zadbane i wyeksponowane walory 
przyrodnicze; 

Radosny przedszkolak 

1. Podniesiony poziom 
zaspokojenia potrzeb 
społecznych 

1.1 Wzrost poziomu aktywności 
społecznej mieszkańców; 

1.3 Atrakcyjna oferta spędzania 
wolnego czasu - rozwijania 
zainteresowań oraz rekreacji i 
wypoczynku; 

  1.4 Wzrost poziomu bezpieczeństwa   
   mieszkańców i kuracjuszy; 

Aktywizacja osób 
pozostających bez 
pracy na terenie 

miejscowości 
Lubatowa 

1. Podniesiony poziom 
zaspokojenia potrzeb 
społecznych 

1.2 Wzrost poziomu aktywności 
zawodowej mieszkańców; 

 

3.Wzrost aktywności 
gospodarczej i 
inwestycyjnej obszarów 
rewitalizowanych 

3.1 Rozwój aktywności przedsiębiorczej 
mieszkańców; 

 

Wyższe kwalifikacje - 
większe perspektywy 

1. Podniesiony poziom 
zaspokojenia potrzeb 
społecznych 

1.2 Wzrost poziomu aktywności 
zawodowej mieszkańców; 

 

3.Wzrost aktywności 
gospodarczej i 
inwestycyjnej obszarów 
rewitalizowanych 

3.1 Rozwój aktywności przedsiębiorczej 
mieszkańców; 

 

Źródło: Opracowanie własne  

4. Zasada komplementarności międzyokresowej – polega na ocenie działań 
rewitalizacyjnych zrealizowanych w latach 2007-2013 oraz na zachowaniu ciągłości 
programowej. Wybrane do realizacji działania, chociaż nowe, w pewnej mierze stanowią 
już podjęte działania  
i inicjatywy we wcześniejszym okresie.  
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Tabela 78. Projekty zrealizowane w okresie 2007-2013 

Tytuł projektu (zakres) 

Wartość 
całkowita 

realizowanego 
zadania 

Źródła finansowania 
Okres 

realizacji źródło 
Wysokość 

finansowania 

Termomodernizacja 
budynków szkół w 

miejscowościach Iwonicz, 
Iwonicz-Zdrój, 

Lubatówka 

1 588 234,45 
RPO WP  

2007-2013 
 

872 262,76 
2010 - 2011 

Poprawa infrastruktury 
turystycznej i kulturalnej 
w Uzdrowisku Iwonicz-

Zdrój 

2 079 791,82 
RPO WP  

2007-2013 
1 045 230,36 2009 - 2011 

Poprawa dostępności 
komunikacyjnej 

Uzdrowiska Iwonicz-
Zdrój poprzez 

przebudowę dróg 
gminnych: ul. 

Torosiewicza, Al. 
Partyzantów, ul. 

Kulczyńskiego, ul. 
Piwarskiego, ul. Braci 

Kazurów, ul. Ogrodowa. 

2 079 791,82 
RPO WP  

2007-2013 
1 045 230,36 2010 - 2011 

Wyposażenie 
Ochotniczych Straży 

Pożarnych z terenu Gmin 
Iwonicz-zdrój, Miejsce 
Piastowe, Rymanów 

2 137 810,00 RPO WP  
2007-2013 

1 800 810,00 2009 - 2010 

Rewitalizacja 
zabytkowego centrum 
Miasta Iwonicz-Zdrój 

6 391 452,35 RPO WP  
2007-2013 

5 195 981,83 2013-2015 

Przebudowa, rozbudowa 
remizy OSP w Lubatowej 

604 091,00 PROW 2007-2013 318 451,00  2014-2015 

Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu - 

enclusion w Gminie 
Iwonicz-Zdrój 

2 415 633,28 PO IG 2017-2013 2 401 601,49 2011-2013 

Remont Sali 
widowiskowej i świetlicy 

w budynku Domu 
Ludowego w Iwoniczu 

611 932,59 PROW 2007-2013 338 144,00 2009 - 2010 

Źródło: Opracowanie własne  

5. Zasada komplementarności proceduralno-instytucjonalnej – oznacza konieczność 
zaprojektowania systemu zarządzania programem rewitalizacji, który pozwoli na 
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efektywne współdziałanie na jego rzecz różnych instytucji oraz wzajemne 
uzupełnianie się i spójność procedur. 

Zasada ta została spełniona poprzez zaprojektowanie kompleksowego systemu 
zarządzania LPR. Struktura zarządzania LPR składać się będzie z następujących komórek: 
Burmistrz Gminy, referat Infrastruktury – Operator Programu oraz Komitetu Rewitalizacji. 
Szczegółowy opis struktury zarządzania realizacją LPR przedstawiony został w kolejnym 
rozdziale IX. 

6. Zasada komplementarności źródeł finansowania – oznacza, że przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne są komplementarne po kątem źródeł finansowania. Planowane do 
realizacji przedsięwzięcia uwzględniają ich finansowanie z różnych źródeł wzajemnie się 
dopełniających. Uwzględnione jest finansowanie ze źródeł publicznych (krajowych, 
unijnych, środków własnych) oraz prywatnych bez ryzyka podwójnego finansowania.  

Przedsięwzięcia infrastrukturalne finansowane z EFRR są komplementarne z priorytetami 
inwestycyjnymi EFS i powiązane z realizacją celów w zakresie włączenia społecznego i 
walki z ubóstwem, a także przyczyniają się do zwiększenia możliwości znalezienia 
zatrudnienia. 

Tabela 79. Komplementarność źródeł finansowania 

l.p. 1 

Projekt z EFRR planowany do finansowania  
w ramach Działania 6.3. RPO WP 2014-2020 

Projekty planowane do finansowania z EFS  
w ramach Działań: 7.1 i 9.1 RPO WP 2014-2020 

Projekt rewitalizacyjny nr 3 

Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa 
istniejącego budynku oświaty na potrzeby 
utworzenia przedszkola gminnego w 
miejscowości Lubatowa 

Przedsięwzięcie nr 9 - Radosny przedszkolak. 
Przedsięwzięcie nr 10 - Aktywizacja osób 
pozostających bez pracy na terenie 
miejscowości Lubatowa. 

Opis wpływu projektów na zdiagnozowaną sytuację kryzysową, w szczególności w sferze 
społecznej 

Projekt finansowany z EFRR w ramach  Działania 6.3. przyczyni się do rozwiązania następujących 
problemów w sferze społecznej: 

 niska aktywność w życiu społecznym i kulturalnym; 

 brak miejsc przedszkolnych, zwłaszcza w Lubatowej i w Iwoniczu; 

 ograniczone możliwości zapewnienia opieki osobom będącym w potrzebie; 

 dość wysoki poziom bezrobocia; 

 ubóstwo części rodzin; 

 mała integracja mieszkańców z osobami niepełnosprawnymi; 

 niewystarczająca oferta spędzania czasu wolnego dla osób starszych (np. zajęcia ruchowo-
rekreacyjne, rękodzieło, rozwijanie zainteresowań itp.). 

W sferze technicznej i przestrzenno-funkcjonalnej przedsięwzięcie przyczyni się natomiast do 
rozwiązania następujących problemów: 

 zbyt słabo rozwinięta infrastruktura edukacyjna, rekreacyjno-sportowa, w tym dla matek z 
dziećmi i dzieci; 
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 brak placów zabaw. 

Rozwiązanie powyższych problemów będzie możliwe, kiedy nastąpi interwencja w sferę 
przestrzenno-funkcjonalną i techniczną. Projekt poprzez realizację zadań związanych z poprawą 
jakości i dostępności usług publicznych na obszarze rewitalizacji pozwoli na zwiększenie potencjału 
społecznego gminy, poprawę stanu infrastruktury społecznej i jej dostosowanie do potrzeb 
mieszkańców, przy równoczesnej trosce o ochronę stanu środowiska naturalnego, zachowanie 
unikalnego ładu architektonicznego i zrównoważony rozwój gospodarczo-społeczny. W wyniku 
realizacji projektu zostaną stworzone warunki do prowadzenia zajęć,  
a także szkoleń, warsztatów i innych form podnoszenia kwalifikacji czy zdobywania nowych 
kompetencji społecznych (między innymi powstanie sala na 120 osób umożliwiająca organizację 
przedsięwzięć z większą liczbą osób). W wyniku realizacji przedsięwzięcia zostaną stworzone 
warunki do kompleksowego wykorzystania przedszkola dzięki nadaniu obiektowi wielofunkcyjnego 
charakteru - zostaną stworzone warunki do rozwoju, edukacji, rekreacji, integracji społecznej w 
jednym kompleksie poprzez kompleksową przebudowę istniejącego budynku starej szkoły, 
dobudowę nowej części, doposażenie budynku w niezbędny sprzęt i wyposażenie, 
zagospodarowanie przyległego terenu poprzez utworzenie drogi dojazdowej, parkingu, placu 
zabaw, monitoringu wizyjnego.  

Rewitalizacja budynku „Starej szkoły” na potrzeby utworzenia przedszkola spowoduje, iż zostanie 
zapewniona opieka dla wszystkich dzieci z m. Lubatowa. Zostanie zmniejszony lub całkowicie 
wyeliminowany system dwuzmianowy w SP Lubatowej, zostaną poprawione warunki edukacyjnych 
dzieci, zostanie poprawiona jakość i dostępność oraz rozszerzona oferta edukacyjna na poziomie 
przedszkolnym, zostanie zmniejszona dysproporcja w dostępie do edukacji przedszkolnej 
pomiędzy obszarami wiejskimi a miastami, poprawiona zostanie lokalna infrastruktura 
dydaktyczna. Zapewnione zostaną przedszkolakom optymalne warunki do nauki, rozwoju, 
poprawione zostaną warunki pracy dla nauczycieli. 

Projekt poprzez przebudowę, rozbudowę, nadbudowę istniejącego budynku oświaty na potrzeby 
utworzenia przedszkola gminnego w miejscowości Lubatowa umożliwi optymalne wykorzystanie 
obiektu i zasobów Gminy Iwonicz-Zdrój oraz przyczyni się do wykreowania zintegrowanej oferty 
zapewniającej dostęp do infrastruktury, zajęć, wydarzeń dla mieszkańców gminy. Ma to pozwolić 
na zwiększenie poziomu integracji wśród społeczności lokalnej, budowania relacji międzyludzkich, 
a także realizacji kompleksowych, zindywidualizowanych programów na rzecz aktywizacji 
społecznej i zawodowej, obejmujących katalog instrumentów o charakterze społecznym, 
zawodowym, edukacyjnym, organizację zajęć i opieki adresowanych do dzieci w wieku 
przedszkolnym i ich rodziców z wykorzystaniem powstałej w Lubatowej infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej i edukacyjnej. 
Planowane wykorzystanie infrastruktury wspartej w działaniu pn.: „Przebudowa, rozbudowa, 
nadbudowa istniejącego budynku oświaty na potrzeby utworzenia przedszkola gminnego w 
miejscowości Lubatowa” pozwoli na poprawę jakości i dostępności usług publicznych na obszarze 
rewitalizacji, na zwiększenie potencjału społecznego gminy, poprawę stanu infrastruktury 
społecznej i jej dostosowanie do potrzeb mieszkańców i stanowi odpowiedź na zdiagnozowane 
problemy w sferze społecznej.   

W sferze społecznej projekty „miękkie” finansowane będą z EFS w ramach Działania 7.1: Poprawa 
sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy oraz Działania 9.1: Rozwój edukacji przedszkolnej RPO 
WP 2014-2020.  

Realizacja tych przedsięwzięć przyczyni się do rozwiązania następujących problemów: 

W sferze społecznej:  
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 brak miejsc przedszkolnych, zwłaszcza w Lubatowej i w Iwoniczu;  

 ograniczone możliwości zapewnienia opieki osobom będącym w potrzebie 

 niska aktywność w życiu społecznym i kulturalnym; 

 mała integracja mieszkańców z osobami niepełnosprawnymi; 

 dość wysoki poziom bezrobocia; 

 ubóstwo części rodzin; 

 ograniczone możliwości zapewnienia opieki osobom będącym w potrzebie; 

 niewystarczająca oferta spędzania czasu wolnego dla osób starszych (np. zajęcia ruchowo-
rekreacyjne, rękodzieło, rozwijanie zainteresowań itp. 

Uzasadnienie niezbędności projektów dla realizacji założonych celów programu rewitalizacji 

Przedsięwzięcie finansowane będzie z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-20. Priorytet VI, Działanie 6.3. Rewitalizacja 
przestrzeni regionalnej. Jego wdrożenie spowoduje zwiększenie potencjału społecznego Gminy 
Iwonicz-Zdrój, poprawę stanu infrastruktury społecznej i jej dostosowanie do potrzeb 
mieszkańców, przy równoczesnej trosce o ochronę stanu środowiska naturalnego, zachowanie 
unikalnego ładu architektonicznego i zrównoważony rozwój gospodarczo-społeczny. 

Celem bezpośrednim projektu jest dostosowanie obszaru objętego przedmiotowym projektem do 
potrzeb społecznych - odnowienie pod względem technicznym i funkcjonalnym oraz społecznym. 

Cel bezpośredni przedsięwzięcia zostanie zrealizowany dzięki: 

- przebudowie, rozbudowie, nadbudowie istniejącego budynku oświaty na potrzeby 
utworzenia przedszkola gminnego w miejscowości Lubatowa,  

- doposażeniu budynku w niezbędny sprzęt i wyposażenie,  

- zagospodarowaniu przyległego terenu poprzez utworzenie drogi dojazdowej, parkingu, 
placu zabaw, montaż monitoringu wizyjnego. 

Zakres rzeczowy obejmuje: 

- przebudowę, rozbudowę, nadbudowę istniejącego budynku oświaty,  

- doposażenie budynku w niezbędny sprzęt i wyposażenie,  

- zagospodarowanie przyległego terenu poprzez utworzenie drogi dojazdowej, parkingu, 
placu zabaw, montaż monitoringu wizyjnego. 

Bez stworzenia powyższych podstaw infrastrukturalnych realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
pn.:  „Radosny przedszkolak” i „Aktywizacja osób pozostających bez pracy na terenie miejscowości 
Lubatowa” finansowanych z EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020 byłaby niemożliwa. W 
ramach tych projektów przewidziano realizację następujących zadań: 

- organizacja cyklu spotkań/warsztatów dla bezrobotnych z miejscowości Lubatowa, w tym z 
obszaru rewitalizacji (spotkania indywidualne - tematyka: zwiększanie samooceny i wiary 
we własne możliwości; określenie umiejętności i diagnoza predyspozycji zawodowych 
uczestników, rozpoznanie barier utrudniających podjęcie zatrudnienia, opracowanie IPD 
dla każdego uczestnika, warsztaty grupowe - tematyka: uwarunkowania rynku pracy, 
sposoby kontaktu z potencjalnym pracodawcą, sporządzanie CV, listu motywacyjnego, 
przebieg rozmów kwalifikacyjnych, autoprezentacja, zachowanie w sytuacjach 
zawodowych, warsztaty grupowe i doradztwo zawodowe - tematyka: adaptacja do 
warunków pracy, sposoby integracji ze współpracownikami, praca w grupach, 
rozwiązywanie konfliktów, zwalczanie dyskryminacji osób długotrwale bezrobotnych, 
transfer wiedzy i doświadczenia zawodowego itp.); 

- organizacja opieki przedszkolnej dzieci w wieku 3-5 lat z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój 
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zwłaszcza z terenu Lubatowej, które z przyczyn lokalowych nie uczęszczają do przedszkola; 

- zapewnienie dziennej opieki przedszkolnej dla dzieci; 

- organizacja dodatkowych zajęć z j. obcego oraz zajęć korekcyjnych; 

- zapewnienie opieki logopedy oraz psychologa dla dzieci; 

- organizacja warsztatów dla rodziców uświadamiających jak ważne jest objęcie dziecka 
opieką przedszkolną już od najmłodszych lat; 

- zapewnienie opieki psychologa dla rodziców; 

- organizacja spotkań integrujących rodzinę jak dzień ojca, matki czy dzień babci i dziadka.   
Aby skutecznie realizować te przedsięwzięcia niezwykle ważne będzie zaangażowanie społeczności 
lokalnej w jego realizację. Dlatego też niezbędnym elementem będzie udostępnienie mieszkańcom 
miejsc, które posłużą jako miejsca do realizacji wyżej wymienionych działań, stąd powiązanie z 
projektem finansowanym z EFRR w ramach Działania 6.3. 
Reasumując, realizacja projektów inwestycyjnych z Działania 6.3 i nie inwestycyjnych z Działań 7.1 i 
9.1 RPO WP na lata 2014-2020 przyczyni się do osiągnięcia celu nadrzędnego LPR: 

„Obszary rewitalizacji to miejsca wygodne do życia dla mieszkańców i kuracjuszy, z dobrymi 
warunkami do ich integracji międzyludzkiej i międzypokoleniowej, aktywności społecznej, 

zawodowej i kulturalnej oraz do wypoczynku” 

oraz celów strategicznych: 

- podniesiony poziom zaspokojenia potrzeb społecznych, 

- uporządkowana gospodarka przestrzenna oraz zasoby techniczne zapewniające wzrost 
standardu życia mieszkańców, 

- wzrost aktywności gospodarczej i inwestycyjnej obszarów rewitalizowanych,  

- pozytywny wpływ rewitalizacji na środowisko naturalne. 

Opis komplementarności 

W celu skutecznej realizacji przedsięwzięcia finansowanego z EFS w ramach Działań 7.1 i 9.1. RPO 
WP 2014-2020 niezbędna jest interwencja zwiększająca dostępność infrastruktury z zakresu usług 
publicznych, co wiązać będzie się z budową, rozbudową, przebudową i modernizacją infrastruktury 
i przestrzeni publicznych na obszarze w miejscowości Lubatowa, który został określony jako obszar 
wymagający podjęcia natychmiastowych działań rewitalizacyjnych.  

Aby skutecznie zrealizować przedsięwzięcia rewitalizacyjne pn.: „Radosny przedszkolak” i 
„Aktywizacja osób pozostających bez pracy na terenie miejscowości Lubatowa” i zapewnić 
realizację przyjętych w tych przedsięwzięciach zadań obejmujących: 

- organizację cyklu spotkań/warsztatów dla bezrobotnych z miejscowości Lubatowa, w tym z 
obszaru rewitalizacji (spotkania indywidualne - tematyka: zwiększanie samooceny i wiary 
we własne możliwości; określenie umiejętności i diagnoza predyspozycji zawodowych 
uczestników, rozpoznanie barier utrudniających podjęcie zatrudnienia, opracowanie IPD 
dla każdego uczestnika, warsztaty grupowe - tematyka: uwarunkowania rynku pracy, 
sposoby kontaktu z potencjalnym pracodawcą, sporządzanie CV, listu motywacyjnego, 
przebieg rozmów kwalifikacyjnych, autoprezentacja, zachowanie w sytuacjach 
zawodowych, warsztaty grupowe i doradztwo zawodowe - tematyka: adaptacja do 
warunków pracy, sposoby integracji ze współpracownikami, praca w grupach, 
rozwiązywanie konfliktów, zwalczanie dyskryminacji osób długotrwale bezrobotnych, 
transfer wiedzy i doświadczenia zawodowego itp.); 

- organizację opieki przedszkolnej dzieci w wieku 3-5 lat z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój 
zwłaszcza  
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z terenu Lubatowej, które z przyczyn lokalowych nie uczęszczają do przedszkola; 

- zapewnienie dziennej opieki przedszkolnej dla dzieci; 

- organizację dodatkowych zajęć z j. obcego oraz zajęć korekcyjnych; 

- zapewnienie opieki logopedy oraz psychologa; 

- organizację warsztatów dla rodziców uświadamiających jak ważne jest objęcie dziecka 
opieką przedszkolną już od najmłodszych lat; 

- zapewnienie opieki psychologa dla rodziców; 

- organizację spotkań integrujących rodzinę jak dzień ojca, matki czy dzień babci i dziadka.   
niezbędne będzie zrealizowanie projektu inwestycyjnego tj. przedsięwzięcia nr 3 pn.: 
„Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa istniejącego budynku oświaty na potrzeby utworzenia 
przedszkola gminnego w miejscowości Lubatowa”.  
Podsumowując należy stwierdzić, że produkty przedsięwzięć infrastrukturalnych, w tym przede 
wszystkim Przedsięwzięcia rewitalizacyjnego nr 3 (przewidziane dofinansowane z EFRR – 
Działanie 6.3. RPO WP 2014-2020) pn. „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa istniejącego 
budynku oświaty na potrzeby utworzenia przedszkola gminnego w miejscowości Lubatowa” 
umożliwi osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu w ramach przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
pn.: „Radosny przedszkolak” i „Aktywizacja osób pozostających bez pracy na terenie 
miejscowości Lubatowa” finansowanych przewidzianych do dofinansowania z EFS w ramach 
Działań 7.1 i 9.1  RPO WP 2014-2020. 

 

7. Zasada koncentracji – oznacza prowadzenie działań rewitalizacyjnych na terenach  
o istotnym znaczeniu dla rozwoju gminy, obejmujących całość lub część obszaru 
zdegradowanego w miejscach szczególnej koncentracji negatywnych zjawisk.  

Wszystkie planowane działania rewitalizacyjne zlokalizowane są na obszarze rewitalizacji  
i są kierowane do grup szczególnie narażonych na działanie zjawisk kryzysowych. 
Działania te są skoncentrowane terytorialnie.  
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VII. INDYKTYWNE RAMY FINANSOWE  

W procesie wdrażania przedsięwzięć rewitalizacyjnych kluczowa jest dywersyfikacja źródeł 
finansowania. Finansowanie z różnych źródeł (komplementarność finansowa) sprawia, że 
realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych będzie efektywna i bezpieczna (zwiększa szanse na 
powodzenie i pełną realizację założeń). Dywersyfikacja źródeł finansowania daje możliwość 
korzystania zarówno z funduszy komercyjnych, jak i niekomercyjnych. Przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne mogą być realizowane przez różnorodne grupy podmiotów tj. przez podmioty 
z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego. 

Do pierwszego rodzaju źródeł finansowania (tj. komercyjnych) zalicza się przede wszystkim 
kredyty, pożyczki, obligacje komunalne. Ponadto wskazuje się, że niektóre działania mogą 
być wspierane przez środki własne przedsiębiorstw i innych podmiotów prywatnych  
i pozarządowych. Na etapie realizacji zapisów LPR bardzo istotna jest współpraca różnych 
podmiotów gwarantująca powodzenie wdrażanych projektów/przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych. 

Wspomniany drugi rodzaj obejmuje źródła niekomercyjne. Wśród nich największe znaczenie 
mają środki własne budżetu gminy, fundusze europejskie, środki budżetu Państwa. Należy 
wspomnieć o tym, że fundusze europejskie są wyposażone w dedykowane działania, które 
można wykorzystać planując i realizując działania rewitalizacyjne.  

Poniższa tabela prezentuje przedsięwzięcia rewitalizacyjne wraz z wartością, okresem 
realizacji oraz źródłami finansowania. 
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Tabela 80. Udział środków finansowych z różnych źródeł w realizacji poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych  

Przedsięwzięcie Źródła finansowania 

Ogółem Środki unijne w % 

B
u

d
że
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R
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Przedsięwzięcie nr 1 

Przebudowa basenu 
miejskiego wraz z 
pozostałą infrastrukturą 

Regionalny Program 
Operacyjny dla 
Województwa 
Podkarpackiego na lata 
2014-2020. Oś VI, 
Działanie 6.1. Rozwój 
potencjału 
endogenicznego regionu. 

Budżet Gminy Iwonicz-
Zdrój. 

4700000 0% 85% 0% 0% 0% 15% 0,00 3995000 0,00 0,0 0,00 705000 

Przedsięwzięcie nr 2 
Rewitalizacja budynku 
Domu Zdrojowego w 
Iwoniczu-Zdroju 

Regionalny Program 
Operacyjny dla 
Województwa 
Podkarpackiego na lata 
2014-2020. Oś VI, 
Działanie 6.1 Rozwój 
potencjału 
endogenicznego regionu. 

Budżet Gminy Iwonicz-
Zdrój. 

2000000 0% 85% 0% 0% 0% 15% 0,00 1700000 0,00 0,0 0,00 300000 

Przedsięwzięcie nr 3  
Przebudowa, rozbudowa, 
nadbudowa istniejącego 
budynku oświaty na 
potrzeby utworzenia 
przedszkola gminnego w 
miejscowości Lubatowa 

Regionalny Program 
Operacyjny dla 
Województwa 
Podkarpackiego na lata 
2014-2020. Oś VI, 
Działanie 6.3. 
Rewitalizacja przestrzeni 
regionalnej.   Budżet 

7500000 0% 95% 0% 0% 0% 5% 0,00 7125000 0,00 0,0 0,00 375000 
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Przedsięwzięcie Źródła finansowania 
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Gminy Iwonicz-Zdrój. 

Przedsięwzięcie nr 4   
Rewitalizacja ścieżek 
spacerowych na terenie 
gminy 

Regionalny Program 
Operacyjny dla 
Województwa 
Podkarpackiego na lata 
2014-2020. Oś VI, 
Działanie 6.1 Rozwój 
potencjału 
endogenicznego regionu. 

Budżet Gminy Iwonicz-
Zdrój. 

500000 0% 85% 0% 0% 0% 15% 0,00 425000 0,00 0,0 0,00 75000 

Przedsięwzięcie nr 5    
Rewitalizacja przestrzeni 
wokół Szkoły 
Podstawowej w Iwoniczu 

Regionalny Program 
Operacyjny dla 
Województwa 
Podkarpackiego na lata 
2014-2020. Oś VI, 
Działanie 6.4 
Infrastruktura 
edukacyjna. 

Budżet Gminy Iwonicz-
Zdrój. 

800000 0% 85% 0% 0% 0% 15% 0,00 680000 0,00 0,0 0,00 120000 

Przedsięwzięcie nr 6    
Rewitalizacja obiektów 
Zespołu Szkół w Iwoniczu 

Regionalny Program 
Operacyjny dla 
Województwa 
Podkarpackiego na lata 
2014-2020. Oś VI, 
Działanie 6.3. 
Rewitalizacja przestrzeni 

14000000 0% 72% 0% 0% 0% 28% 0,00 10000000 0,00 0, 0 0,00 4000000 
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Przedsięwzięcie Źródła finansowania 
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regionalnej. 

Budżet Powiatu 
krośnieńskiego. 

Przedsięwzięcie nr 7   
Remont obiektu stadionu 
sportowego w Iwoniczu 

Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020 w ramach 
operacji typu „Inwestycje 
w targowiska lub obiekty 
budowlane przeznaczone 
na cele promocji 
lokalnych produktów” w 
ramach poddziałania 
„Wsparcie inwestycji w 
tworzenie, ulepszanie i 
rozwijanie 
podstawowych usług 
lokalnych dla ludności 
wiejskiej, w tym 
rekreacji, kultury i 
powiązanej 
infrastruktury” 

500000 0% 
63,

63% 
0% 0% 0% 36,37% 0,00 0,0 318150 0,0 0,00 181850 

Przedsięwzięcie nr 8   
Modernizacja i rozbudowa 
wraz z 
zagospodarowaniem 
terenu Centrum 
Rehabilitacji Rolników 
KRUS w Iwoniczu-Zdroju 

Regionalny Program 
Operacyjny dla 
Województwa 
Podkarpackiego na lata 
2014-2020. Oś VI, 
Działanie 6.1 Rozwój 
potencjału 
endogenicznego regionu. 

20000000 0% 
42,

50% 
0% 0% 0% 57,50% 0,00 8500000 0,00 0,0 0,00 11500000 
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Przedsięwzięcie Źródła finansowania 
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Budżet Centrum 
Rehabilitacji Rolników 
KRUS 

Przedsięwzięcie nr 9   
Radosny przedszkolak 

Regionalny Program 
Operacyjny dla 
Województwa 
Podkarpackiego na lata 
2014-2020. Oś IX, 
Działanie 9.1 Rozwój 
edukacji przedszkolnej. 

Budżet Gminy Iwonicz-
Zdrój. 

150000 85% 0% 0% 0% 0% 15% 127500 0,00 0,00 0,0 0,00 22500 

Przedsięwzięcie nr 10                               
Aktywizacja osób 
pozostających bez pracy 
na terenie miejscowości 
Lubatowa 

Regionalny Program 
Operacyjny dla 
Województwa 
Podkarpackiego na lata 
2014-2020. Oś VII, 
Działanie 7.1 – Poprawa 
sytuacji osób 
bezrobotnych na rynku 
pracy – projekty 
konkursowe.  

Budżet gminy Iwonicz-
Zdrój. 

250000 85% 0% 0% 0% 0% 15% 212500 0,00 0,00 0,0 0,00 37500 

Przedsięwzięcie nr 11    
Wyższe kwalifikacje - 
większe perspektywy 

Regionalny Program 
Operacyjny dla 
Województwa 
Podkarpackiego na lata 
2014-2020. Oś IX, 

700000 85% 0% 0% 0% 0% 15% 595000 0 0,00 0,0 0,00 105000 
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Przedsięwzięcie Źródła finansowania 
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Działanie 9.5 
Podnoszenie 
kompetencji osób 
dorosłych w formach 
pozaszkolnych. 

Budżet Zespołu Szkół w 
Iwoniczu. 

Łącznie  
51100000 

 
      935000 32425000 318150 0,0 0,00 17421850 

Źródło: Opracowanie własne 
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VIII. MECHANIZMY WŁĄCZANIA  MIESZKAŃCÓW, PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH 
PODMIOTÓW ORAZ GRUP AKTYWNYCH NA TERENIE GMINY W PROCES 
REWITALIZACJI  

VIII.1. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA  PARTYCYPACJI  

8.1.1. Podstawowe założenia partycypacji 

Ustawa o rewitalizacji3 wyraźnie zaznacza, że przeprowadzanie zarówno prac wstępnych, jak  
i samej rewitalizacji powinno zachodzić w sposób jawny, przejrzysty, z aktywnym udziałem 
interesariuszy – poprzez opiniowanie - uczestnictwo w konsultacjach i w pracach nad 
programem rewitalizacji.  

Również „Instrukcja dotycząca przygotowania projektów rewitalizacyjnych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020” 4  podkreśla, że partycypacja społeczna nie powinna ograniczać się jedynie do 
informacji  
i konsultacji podejmowanych przez władze lokalne działań, ale także dążyć do 
współdecydowania i kontroli obywatelskiej. Wiąże się to z włączaniem obywateli na każdym 
możliwym stopniu tworzenia programów rewitalizacji i realizacji działań w nich opisanych. 
Dzięki temu możliwe jest stworzenie efektywnego, bo odpowiadającego na potrzeby  
i oczekiwania interesariuszy, programu rewitalizacji. 

Program Rewitalizacji został dopasowany do potrzeb lokalnej społeczności dzięki 
przeprowadzeniu pogłębionej diagnozy, która uwzględniała perspektywy różnych grup 
wiekowych, a także dzięki przeprowadzonym warsztatom. Część projekcyjna programu 
opracowywana była w dużej mierze przez interesariuszy, co skutkować będzie pozytywnym 
nastawieniem do działań realizowanych w ramach poszczególnych projektów. Aktywny 
udział różnych grup interesariuszy przewiduje się także w etapach wdrażania i 
monitorowania Lokalnego Programu Rewitalizacji. W przyszłości partycypacja będzie miała 
charakter kontroli obywatelskiej. 

8.1.2. Główne zasady partycypacji w ramach projektu 

Podczas opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji przyjęto następujące zasady 
dotyczące organizacji i przebiegu partycypacji społecznej: 

1. Zaangażowanie społeczności przez cały czas trwania projektu. 
2. Włączenie w proces rewitalizacji różnych grup interesariuszy. 

                                                           
 

 
3 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777) 
4  Instrukcja dotycząca przygotowania projektów rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Rzeszów 2017 
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3. Równouprawnienie wszystkich uczestników konsultacji. 
4. Dwustronny przepływ informacji – koncentracja na dojrzałych formach partycypacji 

(współdecydowanie i kontrola obywatelska). 
5. Wieloaspektowość partycypacji. 
6. Jawność przebiegu partycypacji oraz jej efektów. 
7. Responsywność i dopasowanie form oraz treści partycypacji do potrzeb 

interesariuszy. 

8.1.3. Główne zasady partycypacji w ramach projektu 

Wieloaspektowość procesu rewitalizacji rodzi potrzebę aktywnego udziału wszystkich grup 
interesariuszy w jego planowaniu. Co do obszaru rewitalizacji różne osoby i podmioty mają 
bowiem różne potrzeby, preferencje, różne oczekiwania i punkty widzenia. Zaplanowano 
organizację prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji w sposób umożliwiający aktywne 
włączenie się grup interesariuszy: 

 różnych grup mieszkańców (rodziny z dziećmi, młodzież, seniorzy, osoby zagrożone 
wykluczeniem społecznym), 

 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych 
(m.in. szkół i przedszkoli, ZGK, GOPS, GOK) 

 przedsiębiorców i pracodawców, 

 działaczy organizacji pozarządowych (w tym działających w sferze kultury, sportu oraz 
działających na rzecz dziedzictwa historycznego i tradycji lokalnych), 

 przedstawicieli kościołów i związków wyznaniowych. 

Szczególną uwagę przywiązywać się będzie do aktywnego udziału bezpośrednich odbiorców 
działań na obszarze rewitalizacji, a więc jego mieszkańców, właścicieli, zarządców  
i użytkowników wieczystych nieruchomości oraz przedsiębiorców prowadzących działalność 
na tym terenie. Rewitalizacja wyznaczonego obszaru będzie miała znaczenie dla rozwoju 
całej gminy, toteż partycypacja będzie mieć charakter otwarty. 

VIII.2. TECHNIKI I NARZĘDZIA  PARTYCYPACYJNE ORAZ DZIAŁANIA AKTYWIZACYJNE 

8.2.1. Działania promocyjno-informacyjne 

Informacje o postępach prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji były na bieżąco 
publikowane na stronie internetowej Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju: www.iwonicz-zdroj.pl 

Niezbędnym etapem przygotowawczym do partycypacji społecznej w przygotowywaniu  
i wdrażaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji jest rozpowszechnianie informacji dotyczących 
procesu rewitalizacji i zachęcenie mieszkańców do aktywnego udziału w pracach. Dzięki 
nowoczesnemu kanałowi komunikacji, jakim jest m.in. Internet zwiększono zasięg działań 
informacyjno-promocyjnych – pozwoliło to dotrzeć do większej liczby mieszkańców.  

8.2.2. Badania społeczne 

W dniach od 13.03.2017 do 30.03.2017 roku przeprowadzone zostało badanie opinii 
mieszkańców gminy. Zrealizowano je poprzez metodę mixed-mode, która łączy techniki 
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ankiet papierowych (SAQ) oraz internetowych do samodzielnego wypełnienia (CASI). Ankietę 
wypełniło 137 osób.  

Trafność postawionej diagnozy zależy w dużym stopniu od opinii i preferencji mieszkańców. 
Zebranie ankiet umożliwia także weryfikację i uzupełnienie otrzymanych danych. Wybór 
obszaru zdegradowanego i do rewitalizacji w dużej mierze wyniknął z uzyskanych w 
ankietach odpowiedzi. Badanie opinii lokalnych społeczności wytwarza pozytywne 
nastawienie do samego procesu rewitalizacji i przeprowadzanych w jego ramach prac. 
Ankiety do samodzielnego wypełnienia pozwoliły na uzyskanie rzeczywistych opinii lokalnej 
społeczności, bez efektu ankieterskiego, którego ryzyko występuje przy angażowaniu w 
przeprowadzanie badania ankieterów. Dzięki zastosowaniu ankiet internetowych 
respondenci mogli podzielić się opinią w dogodnym dla nich miejscu i czasie. Dodatkowo, 
ankiety internetowe wiążą się ze zwiększonym poczuciem anonimowości, co zwiększa 
poziom szczerości udzielanych odpowiedzi. 

8.2.3. Spotkanie konsultacyjne nr 1 - warsztat diagnostyczny 

Warsztat diagnostyczny odbył się 4.04.2017 r. w sali Domu Ludowego w Iwoniczu. Podczas 
spotkania zaprezentowano etapy prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji i podstawowe 
informacje o samym procesie rewitalizacji. Pokazano również wstępne wyniki diagnozy 
opierające się zarówno na analizie danych zastanych jak i opracowaniu badań ankietowych. 
Uczestnicy warsztatów zostali poproszeni o wskazanie obszarów zdegradowanych oraz 
kolejności, według której powinny być poddane procesowi rewitalizacji, a następnie  
o wskazanie obszarów do rewitalizacji i scharakteryzowaniu ich pod względem funkcji, jaką 
pełnią oraz pod względem ich potencjałów. 

Warsztaty diagnostyczne są formą jakościowego badania potrzeb i preferencji społeczności 
lokalnych, pokrewną metodologii action research. Technika ta ma charakter partycypacyjny  
i aktywizujący, wykorzystuje efektu synergii, zwiększonej motywacji i poczucia 
bezpieczeństwa uczestników warsztatów. Przeprowadzenie spotkania umożliwiło 
uzupełnienie analiz o dane jakościowe. Warsztaty miały charakter otwarty, co pozwoliło na 
zestawienie różnych punktów widzenia. Liczba uczestników 52 osoby. 
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Zdjęcie 1. I warsztat diagnostyczno-projektowy 

 
Źródło: zasoby UG  

 

 

8.2.4. Spotkanie konsultacyjne nr 2 - warsztat strategiczny 

Warsztat strategiczny odbył się 25 kwietnia 2017 r. w sali Domu Ludowego w Iwoniczu. 
Stanowił on kontynuację prac podjętych podczas warsztatu diagnostycznego. Na spotkaniu 
pojawiły się także osoby nieobecne na wcześniejszym spotkaniu, dlatego przypomniano 
podstawowe informacje o procesie rewitalizacji. Ponadto zaprezentowano wynik 
poprzedniego warsztatu i przeprowadzonych analiz – wyznaczony obszar zdegradowany i do 
rewitalizacji. W warsztacie uczestniczyło 50 osób. 

Przedstawiono problemy występujące na tym terenie w sferach: społecznej, gospodarczej, 
środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. Uczestnicy warsztatów zostali 
następnie poproszeni o określenie wizji obszaru w 2023 r. oraz działań, jakie należy podjąć, 
by wizję zrealizować. Działania te przyporządkowywane były do poszczególnych sfer 
rewitalizacji: społecznej, gospodarczej, technicznej, środowiskowej oraz przestrzenno-
funkcjonalnej.  
Na zakończenie spotkania zaprezentowano uczestnikom kartę projektów i poinformowano  
o możliwości wypełnienia w formie papierowej lub elektronicznej. 

Dzięki pracy grupowej swoją opinią mogli podzielić się uczestnicy o różnych punktach 
widzenia, co wpłynęło na weryfikację pojedynczo zgłaszanych propozycji oraz końcowe 
wypracowanie konsensusu. Warsztaty przyczyniły się także do aktywizacji interesariuszy 
rewitalizacji. Dzięki warsztatom finalna część Lokalnego Programu Rewitalizacji – wizja 
obszaru i projekty do realizacji są efektem wypracowanym przez mieszkańców. Prace 
odbywały się w partnerstwie między władzami samorządowymi a obywatelami. Do Urzędu 
wpłynęło 18 kart projektów. 
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Zdjęcie 2. Warsztat strategiczny 

 
Źródło: zasoby UG  

8.2.5. Konsultacje społeczne – zgłaszanie uwag on-line, papierowo 

W dniach 25.04.2017 r. – 04.05.2017 r. odbyły się konsultacje społeczne obszaru 
rewitalizacji. Uwagi można było zgłaszać on-line poprzez zakładkę „Rewitalizacja” na stronie 
internetowej Gminy, korespondencyjnie za pomocą poczty elektronicznej, a także 
bezpośrednio w Urzędzie Gminy. Informacje o konsultacjach zostały opublikowane na 
stronie www Gminy. W ramach ww. form nie wpłynęła żadna uwaga.  

W związku z uwagami Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podkarpackiego w  I i II kwartale 2018r. został zweryfikowany obszar 
zdegradowany, obszar rewitalizacji oraz lista projektów rewitalizacyjnych. Uwagi można było 
zgłaszać on-line poprzez zakładki „Aktualności” i „Lokalny Program Rewitalizacji” na stronie 
internetowej Gminy, korespondencyjnie za pomocą poczty elektronicznej, a także 
bezpośrednio w Urzędzie Gminy. Informacje o konsultacjach zostały opublikowane na 
stronie www Gminy. W ramach ww. form nie wpłynęła żadna uwaga.  

VIII.3. ETAP WDRAŻANIA I OCENY LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI  

Wdrażanie, monitoring oraz ocena Lokalnego Programu Rewitalizacji będzie realizowana  
z możliwie najszerszym udziałem interesariuszy, którzy będą źródłem pełnej informacji 
o sytuacji społeczno-gospodarczej oraz o zmianach, które zaszły na podobszarach 
rewitalizacji. Związane jest to przede wszystkim z koniecznością powodzenia realizacji 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych w długookresowej perspektywie, zwłaszcza w przypadku 
ograniczenia możliwości finansowania niektórych z nich.  
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Na powyższym etapie przewidywane są otwarte spotkania z interesariuszami procesu 
rewitalizacji, a także sprawozdania partnerów z realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 
Jednocześnie planowane jest badanie ankietowe opinii społecznej na temat realizowanych 
projektów i efektów ich wdrażania. 

  

Id: A2430E80-B145-4774-9154-0A96F8F23C9A. Uchwalony Strona 140

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwihwLeIudrUAhUIP5oKHcq7DYgQjRwIBw&url=https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:POL_Iwonicz-Zdr%C3%B3j_COA.svg&psig=AFQjCNH1Bf-cm371aHcmn-8NMIn6zJwBIg&ust=1498529899599403&cad=rjt


 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY IWONICZ-ZDRÓJ NA LATA 2017-2023  
 

141 
 

 

IX. SYSTEM REALIZACJI (WDRAŻANIA) PROGRAMU REWITALIZACJI  

 

Zarządzanie Lokalnym Programem Rewitalizacji jest zadaniem trudnym i skomplikowanym. 
Ma na to wpływ duża liczba partnerów uczestniczących w jego realizacji oraz 
multidyscyplinarny charakter przedsięwzięć, które zostały przewidziane do realizacji.  

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji zadaniem własnym 
Gminy jest m.in. tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji. 

Skuteczna realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji będzie prowadzona w oparciu 
o następujące zasady: 

1. Kompleksowość – realizacja działań i projektów wieloaspektowo, z perspektywy całej 
gminy; zasada jest weryfikowana na poziomie Programu, a nie pojedynczych projektów. 

2. Koncentracja terytorialna – LPR realizowany jest na wskazanym obszarze kryzysowym, 
który charakteryzuje się szczególnymi warunkami w skali gminy. Jednocześnie zachowana 
jest koncentracja środków na zadania priorytetowe o największych korzyściach 
społecznych. 

3. Komplementarność – projekty realizowane w ramach różnych działań i priorytetów 
wzajemnie się uzupełniają; inwestycje publiczne są realizowane równolegle z projektami 
wspierającymi i towarzyszącymi partnerów zewnętrznych. 

4. Partnerstwo – do realizacji LPR włączają się partnerzy społeczni, gospodarczy  
i instytucjonalni. Warunkiem skutecznego partnerstwa jest otwarta i ciągła komunikacja. 

5. Współpraca – współdziałanie wewnątrz komórek i jednostek organizacyjnych LPR, 
pomiędzy partnerami publicznymi, społecznymi i prywatnymi; realizacja zasady dotyczy 
zarówno ustalania priorytetów, realizacji projektów, jak i mierzenia ich efektów. 

6. Stały monitoring realizacji programu rewitalizacji i jego ewaluacja. 

Główne strony współpracy przy wdrażaniu Programu Rewitalizacji: 

1. Poszczególne wydziały Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju oraz jego jednostki 
organizacyjne. 

2. Zarządy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych wchodzących w skład obszaru 
rewitalizacji. 

3. Beneficjenci zewnętrzni odpowiadający za realizację projektów rewitalizacyjnych  
tj. instytucje kultury, instytucje polityki społecznej, organizacje samorządu 
gospodarczego, fundacje i stowarzyszenia, lokalni przedsiębiorcy, parafie, osoby 
prywatne. 

4. Mieszkańcy obszaru rewitalizacji. 

5. Inni interesariusze Lokalnego Programu Rewitalizacji. 

Głównym celem wdrażania LPR jest budowanie partnerstwa między koordynatorem procesu 
- Urzędem Gminy w Iwoniczu-Zdroju a innymi podmiotami publicznymi oraz prywatnymi 
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i pozarządowymi działającymi w gminie. Właściwe zarządzanie wdrażaniem wymaga 
przyjęcia odpowiednich rozwiązań organizacyjnych prezentowanych poniżej. 

IX.1. PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE ZA WDROŻENIE LOKALNEGO PROGRAMU 
REWITALIZACJI  

Dla sprawnego wdrażania i monitorowania Lokalnego Programu Rewitalizacji zostanie 
powołany Zespół ds. Rewitalizacji (Projektowy). Będzie on stanowił organ pomocniczy 
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój do podejmowania decyzji w sprawie wdrażania „Lokalnego 
Programu Rewitalizacji Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2017 – 2023”.   

Zespół będzie się składał z przedstawicieli Władz Urzędu Gminy oraz interesariuszy procesu 
rewitalizacji. Do głównych zadań zespołu należało będzie przede wszystkim koordynowanie 
wszystkich działań związanych z wdrażaniem Programu, bieżąca ocena i monitorowanie 
procesu rewitalizacji, reagowanie na wszystkie pojawiające się problemy i wdrażanie 
środków zaradczych. Ponadto zespół ds. Rewitalizacji będzie odpowiadał za informacje i 
promocję wszystkich działań rewitalizacyjnych, będzie czynnie współpracował z osobami 
wdrażającymi projekty infrastrukturalne i społeczne w miejscowościach objętych 
rewitalizacją. 

We współpracy przy wdrażaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji kluczowa jest komunikacja 
dwustronna Gmina - mieszkańcy, niewystarczające jest jedynie informowanie lokalnej 
społeczności, konieczne jest umożliwienie zainteresowanym aktywnego udziału na każdym 
etapie procesu rewitalizacji. Realizacja tego założenia nastąpi w ramach Zespołu ds. 
Rewitalizacji, w skład którego wejdą: 

 Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój – będzie to osoba odpowiedzialna za wdrożenie zapisów 

LPR. Do głównych zadań będzie należało: 

 zwoływanie spotkań,  

 nadzór nad przebiegiem prac i wdrażaniem LPR, 

 akceptowanie rezultatów cząstkowych i końcowych,  

 rozwiązywanie bieżących i przeciwdziałanie potencjalnym problemom, 

 podejmowanie decyzji o zmianie LPR, 

 reprezentowanie projektu na zewnątrz i promowanie celów, koncepcji, rozwiązań i 

rezultatów, 

 Konsultanci ds. Rewitalizacji - będzie to trzon Zespołu. W jego skład wejdą 

przedstawiciele Władz Gminy tj. Zastępca Burmistrza, Sekretarz Gminy i Skarbnik.  W 

skład Zespołu zakłada się włączenie pracowników Referatu Infrastruktury. Do jego zadań 

należeć będzie: 

 Działalność informacyjno-promocyjna; 

 Przyjmowanie propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych od interesariuszy procesu 

rewitalizacji według zasad ustalonych przez Zespół; 

 Monitorowanie i ocena stopnia (prowadzenie audytów) realizacji Lokalnego 

Programu Rewitalizacji. Audyty będą przeprowadzane w pierwszym kwartale 
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kolejnego roku począwszy od roku 2018 i będą obejmowały całość działań 

wykonanych w roku poprzednim; 

 Nadzór nad realizacją przedsięwzięć rewitalizacyjnych zawartych w dokumencie,  

w tym także monitorowanie ich wdrażania; 

 Wnioskowanie do Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój i Rady Miejskiej o uzasadnione 

zmiany w treści LPR; 

 Sporządzenie raportu końcowego na zakończenie horyzontu czasowego Lokalnego 

Programu Rewitalizacji; 

 Sołtysi miejscowości, w których zlokalizowane są obszary rewitalizacji - głównym 

zadaniem lidera, którego zadaniem jest zapewnienie rozwoju wsi, dlatego zasadnym jest 

włączenie go w proces rewitalizacji. Do pozostałych zadań Sołtysów w ramach Zespołu 

ds. Rewitalizacji należą: 

 uczestniczenie w spotkaniach Zespołu i reprezentowanie na nich lokalnej 

społeczności; 

 prowadzenie konsultacji i spotkań w celu pozyskania ich opinii, a także informowaniu 

ich o działalności Zespołu. 

IX.2. PRZEDSIEWZIĘCIA REWITALIZACYJNE  

Podstawowymi instrumentami wdrażania LPR są kluczowe przedsięwzięcia, które zostały 
wyłonione w procesie partycypacji społecznej na etapie programowania. 

Zakłada się, że przedsięwzięcia będą finansowane przez poszczególne podmioty ze sfery 
publicznej, prywatnej i pozarządowej – poszczególnych wnioskodawców przedsięwzięć 
ujętych w programie. Współfinansowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych przez podmioty  
z trzech sektorów (publicznego, prywatnego i pozarządowego) będzie wyrazem partnerstwa.  

Realizacja projektów będzie również finansowana ze środków UE, jak i środków z funduszy 
celowych. Zróżnicowanie i zachowanie niezależności źródeł finansowania jest niezbędne  
w poprawnym zarządzaniu i realizacji projektów rewitalizacyjnych. Za pozyskiwanie 
informacji dotyczących konkursów organizowanych w ramach programów krajowych, RPO 
Województwa Podkarpackiego oraz przygotowanie wniosków o dofinansowanie i ich 
realizację będą odpowiadali indywidualnie poszczególni właściciele (wnioskodawcy) 
przedsięwzięć, znajdujących się w Lokalnym Programie Rewitalizacji. 

Wsparcie ekspertów zewnętrznych w przygotowaniu projektów, dokumentacji oraz 
wniosków aplikacyjnych o wspófinansowanie przedsięwzięć z środków zewnętrznych będzie 
następowało w drodze nawiązywanej indywidualnie współpracy (na własną 
odpowiedzialność i własny koszt) przez poszczególnych właścicieli (wnioskodawców) 
przedsięwzięć, znajdujących się w LPR. 

Planowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne obejmują całą perspektywę czasową LPR. Poniżej 
prezentowany jest harmonogram realizacji poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 

Tabela 81. Harmonogram realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

Wyszczególnienie 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
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Wyszczególnienie 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Przedsięwzięcie nr 1 

Przebudowa basenu miejskiego wraz z 
pozostałą infrastrukturą 

x x 
    

Przedsięwzięcie nr 2 

Rewitalizacja budynku Domu 
Zdrojowego w Iwoniczu-Zdroju 

x x x 
   

Przedsięwzięcie nr 3 

Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa 
istniejącego budynku oświaty na 
potrzeby utworzenia przedszkola 
gminnego w miejscowości Lubatowa 

x x 
    

Przedsięwzięcie nr 4 

Rewitalizacja ścieżek spacerowych na 
terenie gminy 

  x x x x 

Przedsięwzięcie nr 5 

Rewitalizacja przestrzeni wokół Szkoły 
Podstawowej w Iwoniczu 

 x x    

Przedsięwzięcie nr 6 

Rewitalizacja obiektów Zespołu Szkół w 
Iwoniczu 

x x x x 
  

Przedsięwzięcie nr 7 

Remont obiektu stadionu sportowego w 
Iwoniczu 

x x     

Przedsięwzięcie nr 8 

 Modernizacja i rozbudowa wraz z 
zagospodarowaniem terenu Centrum 
Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu-
Zdroju 

x x x x x  

Przedsięwzięcie nr 9  

Radosny przedszkolak 
 x x    

Przedsięwzięcie nr 10 

Aktywizacja osób pozostających bez 
pracy na terenie miejscowości Lubatowa 

x x x x   

Przedsięwzięcie nr 11 

Wyższe kwalifikacje - większe 
perspektywy 

   x x  

Źródło: Opracowanie własne 
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X. SYSTEM MONITOROWANIA I OCENY SKUTECZNOŚCI DZIAŁAŃ ORAZ WPROWADZENIA 
MODYFIKACJI W REAKCJI NA ZMIANY W OTOCZENIU PROGRAMU  

 

Monitorowanie skuteczności działań rewitalizacyjnych jest konieczne z punktu widzenia 
osiągania celów rewitalizacji, jak również zachowywania efektywności wykorzystania 
środków finansowych. System monitoringu będzie również wspomagał koordynację działań, 
ułatwiał zarządzanie nimi oraz wspierał budowanie opartego na odpowiedzialności 
partnerstwa różnych podmiotów. Podstawą do opracowania systemu monitoringu jest logika 
interwencji, w której ponoszone nakłady umożliwiają wypracowanie określonych produktów, 
które z kolei przekładać się mają na rezultaty (skutki bezpośrednie dla bezpośrednich 
odbiorców) oraz oddziaływanie (skutki długookresowe o bardziej uniwersalnym zasięgu).  

Lokalny Program Rewitalizacji podlega ocenie pod względem aktualności jego założeń, a 
także postępu realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Monitoring Programu ma na celu 
wykrywanie nieprawidłowości oraz podejmowanie działań naprawczych. Odpowiedni system 
monitorowania i ewaluacji Programu Rewitalizacji zapobiega ewentualnej dezaktualizacji 
jego założeń. Ocena skuteczności Programu nastąpi w oparciu o wartości wskaźników, które 
zostały przyjęte jako mierniki przeprowadzania procesu rewitalizacji. Wskaźniki 
wykorzystane w celu monitorowania procesu rewitalizacji powinny spełniać następujące 
warunki: 

 Trafności - czyli dostosowanie wskaźnika do charakteru przedsięwzięcia  
i oczekiwanych rezultatów jego realizacji; 

 Mierzalności - powinny być wyrażone w wartościach liczbowych, umożliwiających ich 
weryfikację; 

 Wiarygodności - czyli takie zdefiniowanie wskaźnika, które nie powoduje trudności  
z jego weryfikacją; 

 Dostępności - powinny być łatwe do wygenerowania. 

Badanie efektów wdrażania nastąpi na podstawie dwóch rodzajów wskaźników: wskaźnika 
produktu oraz rezultatu. Wskaźniki wyróżniono zgodnie z metodologią badania efektów 
wdrażania stosowaną przy tworzeniu dokumentów o charakterze strategicznym oraz 
programowym. Wskaźniki produktu odnoszą się do wszystkich produktów, które powstały  
w trakcie realizowania Programu oraz w rezultacie wydatkowania przyznanych środków. 
Mierzony jest w jednostkach rzeczowych. Natomiast wskaźnik rezultatu dotyczy efektów 
działań, które nastąpiły po zakończeniu i w wyniku realizowania Programu. Informuje  
o zmianach jakie nastąpiły w wyniku wcielenia w życie danego przedsięwzięcia. W poniższej 
tabeli zestawiono wskaźniki produktu projektów planowanych do realizacji w ramach 
procesu rewitalizacji, a także wskaźniki rezultatu w celu monitoringu realizacji przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych. 
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Tabela 82. Wskaźniki monitoringu i ewaluacji LPR i przedsięwzięć 

Podsystem 
Cele strategiczne/cele 

operacyjne 
Wskaźnik 

Rodzaj 
wskaźni

ka 

Wartość 
bazowa 
(stan na 
31.12.20

16 r.) 

Wartość 
docelow

a 
Źródło 

Społeczny 

 

 

 

 

 

1. Podniesiony 
poziom 
zaspokojenia 
potrzeb 
społecznych 

 

Liczba rodzin 
korzystających z 
pomocy społecznej 

Rezultat 2,57 -5% 
Dane 

Urzędu 
Gminy 

1.1. Wzrost 
poziomu 
aktywności 
społecznej 
mieszkańców 

Liczba osób 
korzystających ze 
zrewitalizowanych 
obiektów gminnych 

Rezultat 14890 25500 

Dane 
Urzędu 
Gminy 

monitoring 

1.2. Wzrost 
poziomu 
aktywności 
zawodowej 
mieszkańców 

Liczba 
bezrobotnych 
biorących udział w 
projekcie  

 

Rezultat 0 120  
Ewidencja 

GOPS 

1.3. Atrakcyjna 
oferta spędzania 
wolnego czasu - 
rozwijania 
zainteresowań 
oraz rekreacji i 
wypoczynku; 

Liczba osób 
korzystających z 
obiektów 
rekreacyjno-
sportowych i 
turystycznych 
objętych 
wsparciem  

Rezultat 12600 18000 

Dane 
Urzędu 
Gminy 

monitoring 

1.4. Wzrost 
poziomu 
bezpieczeństwa 
mieszkańców i 
kuracjuszy 

Liczba 
użytkowników 
zrewitalizowanych 
przestrzeni rocznie  

 

Rezultat 11550 16500 

Dane 
Urzędu 
Gminy 

monitoring 

Przestrzenn
o-

funkcjonaln
y i 

techniczny 

 

 

 

2. Uporządkowana 
gospodarka 
przestrzenna oraz 
zasoby techniczne 
zapewniające 
wzrost standardu 
życia mieszkańców 

Liczba 
użytkowników 
zrewitalizowanych 
przestrzeni rocznie  

 

Rezultat 11550 16500 

Dane 
Urzędu 
Gminy 

monitoring 

2.1. Poprawa 
estetyki i 
funkcjonalności 
przestrzeni 
publicznych na 
rewitalizowanych 

Liczba 
zrewitalizowanych 
zabytków 

Produkt 0 1 
Protokoły 
odbioru z 
inwestycji 
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Podsystem 
Cele strategiczne/cele 

operacyjne 
Wskaźnik 

Rodzaj 
wskaźni

ka 

Wartość 
bazowa 
(stan na 
31.12.20

16 r.) 

Wartość 
docelow

a 
Źródło 

obszarach 

2.2. Zapewniona 
dostateczna ilość 
zagospodarowanych 
terenów i urządzeń 
do turystyki, 
wypoczynku, 
rekreacji i sportu 

Liczba projektów 
obejmujących 
zagospodarowania 
przestrzeni 
publicznych 

Produkt 0 8 
Protokoły 
odbioru z 
inwestycji 

2.3. Dobry stan 
techniczny i 
funkcjonalność 
obiektów 
użyteczności 
publicznej i 
zabytków 

Liczba osób 
korzystających z 
obiektów sportu 
objętych 
wsparciem – 
osób/rok 

Rezultat 11550 16500 

Dane 
Urzędu 
Gminy 

monitoring 

 

2.4. Ograniczona 
energochłonność 
wielorodzinnych 
budynków 
mieszkalnych  

Liczba projektów 
obejmujących 
termomodernizację 
wielorodzinnych 
budynków 
mieszkalnych 

Produkt 0 1 

Dane 
Wspólnoty 
Mieszkanio
wej „Sami 
Swoi”  

 

Gospodarcz
y  

 
3. Wzrost aktywności 

gospodarczej i 
inwestycyjnej 
obszarów 
rewitalizowanych 

Liczba 
nowotworzonych 
podmiotów CEIDG 

Rezultat 0,12 0,18 

 

 

 

 

Dane 
Urzędu 

Statystyczn
ego w 

Rzeszowie  

3.1. Rozwój 
aktywności 
przedsiębiorczej 
mieszkańców  

 

Liczba 
nowoutworzonych 

podmiotów 
gospodarczych 

(CEIDG) w 
przeliczeniu na 100 

mieszkańców 

Produkt 0,30 + 15% 

Dane 
Urzędu 

Statystyczn
ego w 

Rzeszowie 

Środowisko
wy 

4. Pozytywny wpływ 
rewitalizacji na 
środowisko 
naturalne 

Stężenie 
średnioroczne 

pyłu PM10 i 
benzo(a)pirenu 

Rezultat 

130 

µg/m3 – 

300% 
normy 

-10% 

Roczna 
ocena 
jakości 

powietrza  
w 
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Podsystem 
Cele strategiczne/cele 

operacyjne 
Wskaźnik 

Rodzaj 
wskaźni

ka 

Wartość 
bazowa 
(stan na 
31.12.20

16 r.) 

Wartość 
docelow

a 
Źródło 

województ
wie 

podkarpac
kim WIOŚ 
Rzeszów 

Liczba dzikich 
wysypisk Rezultat 1 0 

Dane 
Urzędu 
Gminy 

4.1. Zadbane i 
wyeksponowan
e walory 
przyrodnicze 

 

Liczba obiektów z 
mikro-instalacjami 
wykorzystującymi 

OZE 

Produkt 50 314 

Dane 
Urzędu 
Gminy 

Protokoły 
odbioru z 
inwestycji 

Źródło: Opracowanie własne 

Wskaźniki oddziaływania to długofalowe skutki podjętych interwencji i prowadzonych 
działań dla obszaru w szerszym kontekście czasowym i przestrzennym. Osiąganie 
wskaźników oddziaływania jest faktycznie poza kontrolą instytucji wdrażających program. 
Jest to spowodowane tym, że poza realizowanymi przedsięwzięciami istnieje wiele 
czynników makrospołecznych i makroekonomicznych, które mają wpływ na ogólną sytuację 
w Programie tj. jego strukturę demograficzną, system gospodarowania i strukturę 
gospodarki, dochody ludności i tym podobne.  

Monitoring i ocena realizowanych działań pozwolą na wprowadzanie koniecznych korekt  
w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości oraz zmian zachodzących w społeczności 
lokalnej i przestrzeni. Zmiany mogą wynikać bezpośrednio z wyników monitoringu. 
Wnioskować o nie mogą także członkowie Zespołu Projektowego, jeśli zmiany te wynikają z 
uwarunkowań zewnętrznych. Każda zmiana Lokalnego Programu Rewitalizacji wymaga 
jednak zatwierdzenia przez uchwałę Rady Miejskiej. 

Monitorowanie metodą jakościową będzie odbywało się za pomocą danych jakościowych 
mierzących skuteczność prowadzonych działań, tj. systematycznym prowadzeniu badań 
społecznych (wywiadów, spotkań) z odbiorcami rewitalizacji.  

W ramach LPR będą prowadzone audyty, które pozwolą na ocenę stopnia jego realizacji oraz 
sformułowanie rekomendacji zawierających możliwe kierunki zmian (zgodnie z wynikami 
oceny). Za przeprowadzenie audytów będą odpowiadali Konsultanci ds. Rewitalizacji z 
Zespołu s. Rewitalizacji. Audyty będą przeprowadzane w pierwszym kwartale każdego roku 
poczynając od roku 2018. 

Narzędziami monitoringu i ewaluacji LPR będą także okresowe otwarte spotkania 
organizowane przez Urząd Gminy dla wszystkich zainteresowanych podmiotów, a także 
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sprawozdania partnerów rewitalizacji dotyczące realizowanych przez nich przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych. 

Okresowe sprawozdania dotyczące realizacji LPR będą przedkładane do akceptacji 
Burmistrzowi oraz zamieszczane na stronie internetowej i BIP Urzędu Gminy. 

W przypadku zaistnienia potrzeby aktualizacji Zespół zgłosi wniosek do Burmistrza, a ten 
przedłoży projekt do uchwalenia przez Radę Miejską. W proces aktualizacji LPR będą 
angażowani wszyscy interesariusze rewitalizacji, którzy będą informowani na bieżąco 
o przebiegu procesu wdrażania i monitoringu LPR. Aktualizacja programu zostanie dokonana 
zgodnie z obowiązującymi w danym momencie wytycznymi oraz regulacjami prawnymi. 

Materiał zebrany w procedurze monitoringu będzie podstawą do przeprowadzenia oceny 
(ewaluacji) skuteczności działań rewitalizacyjnych zarówno po ich zakończeniu (ewaluacja ex-
post), jak również w wyznaczonych momentach jej realizacji (ewaluacja mid-term).  

Ocena (ewaluacja) procesu rewitalizacji jest sformalizowaną oceną stopnia osiągnięcia celów 
rewitalizacji w danej chwili i będzie dokonywana w oparciu o odpowiednio zaplanowane 
badania społeczno-ekonomiczne, które będą dotyczyły w szczególności następujących 
kryteriów:  

 skuteczności i efektywności procesu rewitalizacji, 

 użyteczności, trwałości i trafności osiągniętych rezultatów. 

Do oceny będą miały zastosowanie oparte na wytycznych Komisji Europejskiej poniższe 
kryteria: 

 trafność (ang. relevance) – czy cele rewitalizacji odpowiadają potrzebom beneficjentów 
(różnych grup mieszkańców, przedsiębiorców)? 

 efektywność (ang. efficiency) – czy działania rewitalizacyjne są racjonalne 
z ekonomicznego punktu widzenia? Czy ponoszone koszty są proporcjonalne 
do osiąganych efektów? 

 skuteczność (ang. effectiveness) – czy wdrażanie działań rewitalizacyjnych przyczynia 
się do realizacji założonych celów strategicznych? 

 użyteczność (ang. utility) – czy realizacja działań rewitalizacyjnych przyczynia się 
do lepszego zaspokojenia potrzeb beneficjentów i rozwiązywania zidentyfikowanych 
problemów? Czy beneficjenci faktycznie korzystają z efektów działań? Czy pojawiają się 
niepożądane, negatywne efekty uboczne realizowanych działań? 

 trwałość (ang. sustainability) – czy pozytywne skutki działań rewitalizacyjnych mają 
charakter stały? Czy efekty działań będą trwałe? 

Procedura monitorowania i oceny: 

Tabela 83. Kroki w procedurze monitorowania i oceny 

 Pozyskiwanie i dokumentowanie danych Zakres 
monitoringu 1.  Gromadzenie danych i ich weryfikacja 
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2.  Porównywanie danych ze wskaźników z zakładanymi wartościami 
planowanymi (o ile zostały określone)  

3.  Przeprowadzenie badań opinii mieszkańców, opracowanie raportów 

4.  Opracowanie wniosków na podstawie wskaźników monitoringu oraz badań 
opinii  Zakres oceny 

5.  Udostępnienie wniosków z oceny 

6.  Weryfikacja i aktualizacja Programu, w tym działań rewitalizacyjnych  
Wykorzystanie 
wyników oceny 

7.  Przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach aktualizacji Programu 

8.  Realizacja działań rewitalizacyjnych określonych w Programie  
Źródło: Opracowanie własne 

Organem odpowiedzialnym za wprowadzanie modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu 
jest Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju, która będzie to czyniła to na wniosek Burmistrza. 
Burmistrz może wystąpić z wnioskiem podjętym na skutek analizy raportów 
opracowywanych okresowo na podstawie wyników monitoringu LPR i sytuacji w gminie. 

Jeżeli w wyniku przeprowadzonej oceny stopnia realizacji LPR, stwierdzone zostanie 
osiągnięcie celów rewitalizacji, Rada Miejskiej powinna uchylić uchwałę w sprawie LPR  
w całości albo w części, z własnej inicjatywy albo na wniosek Burmistrza. Jednakże Program 
nie może być uchylony w wymaganym okresie zachowania trwałości produktów będących 
wynikiem zrealizowanych przedsięwzięć w ramach dofinansowania z środków RPO 
Województwa Podkarpackiego lub programów krajowych. 
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XI. STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO  

 

W dniu 21.07.2017 r. Gmina Iwonicz-Zdrój otrzymała pismo z PWIS w Rzeszowie w sprawie 
odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 
projektu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2017-2023”. 

W dniu 04.08.2017 r. Gmina Iwonicz-Zdrój otrzymała pismo z RDOŚ w którym Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie stwierdził, iż mając na uwadze zakres i charakter 
działań przewidzianych do wykonania w ramach opracowania „Lokalny Program Rewitalizacji 
Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2017-2023” nie jest wymagane przeprowadzenie strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko. 

W opiniach ww. Instytucji (…) dla dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy 
Iwonicz-Zdrój na lata 2017-2023”, działając w trybie art. 47 i art. 57 ust. 1, pkt. 2ustawy z 
dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska praz ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 
2017r., poz. 1405), mając na uwadze zakres i charakter działań rewitalizacyjnych, 
przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotowego opracowania informuję, iż dla ww. 
Programu, nie jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko (…).  
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