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Wstęp 

W związku z przemianami społeczno-gospodarczymi wywołanymi procesem 

globalizacji oraz transformacją ustrojową i wyzwaniami gospodarki wolnorynkowej, zachodzi 

szereg niekorzystnych procesów na obszarach jednostek samorządu terytorialnego, takich jak 

degradacja tkanki materialnej oraz narastające problemy w sferach społecznej i gospodarczej. 

W takiej sytuacji strategiczne programowanie rozwoju gminy, a w szczególności procesu 

rewitalizacji musi być oparte na wynikach analiz zróżnicowania koncentracji zjawisk 

kryzysowych wewnątrz gminy. Takie podejście umożliwia zaplanowanie działań 

odpowiadających na indywidualny zestaw zidentyfikowanych problemów występujących na 

danym obszarze. 

Podstawę formalno-prawną dla prowadzenia procesu rewitalizacji przez gminę, 

w zakresie swoich właściwości, stanowi Ustawa z dnia 9 października o rewitalizacji  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.). 

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

warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenie w zakresie właściwości 

gminy, stanowią jej zadania własne”. Zgodnie z art. 8 i 11 ust. 2, w przypadku, gdy gmina 

zamierza realizować ww. zadania własne: „rada gminy wyznacza, w drodze uchwały z własnej 

inicjatywy albo na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, obszar zdegradowany 

i obszar rewitalizacji. Do wniosku załącza się ponadto diagnozę (…) potwierdzającą spełnienie 

przez obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji przesłanek ich wyznaczenia”. 

Niniejszy dokument obejmuje diagnozę Gminy Gorzyce, która służy zidentyfikowaniu 

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

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

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

ustalone jednostki referencyjne, a przeprowadzona została w oparciu o obiektywne 

i weryfikowalne mierniki oraz metody badawcze dostosowane do lokalnych uwarunkowań. 

Diagnoza stanowi podstawę do podjęcia przez Radę Gminy Gorzyce uchwały w sprawie 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Gorzyce, dla 

którego sporządzony zostanie Gminny Program Rewitalizacji.
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1. Charakterystyka Gminy Gorzyce 

Gmina Gorzyce jest gminą wiejską, położoną w północnej części województwa 

podkarpackiego, w powiecie tarnobrzeskim. Powierzchnia gminy wynosi 68,90 km2, w 2021 

roku zamieszkiwały ją 12 894 osoby. W skład gminy wchodzi 8 sołectw, a siedzibą jej organów 

są Gorzyce. 

Mapa 1 Położenie Gminy Gorzyce na tle Polski, województwa podkarpackiego i powiatu 

tarnobrzeskiego  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek 

podziałów terytorialnych kraju – PRG, z wykorzystaniem programu QGIS 3.16.6 – Hannover 
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Gmina Gorzyce graniczy: od południowego zachodu – z Miastem Tarnobrzeg, od 

południa – z Gminą Grębów, od wschodu – z Gminą Zaleszany (powiat stalowowolski), od 

południowego wschodu – z Gminą Radomyśl nad Sanem (powiat stalowowolski), od 

północnego-zachodu – z Miastem Sandomierz (powiat sandomierski w województwie 

świętokrzyskim), a od północy z Gminą Dwikozy (powiat sandomierski w województwie 

świętokrzyskim). 

Zgodnie ze Statutem Gminy Gorzyce1, gmina podzielona jest na sołectwa: Furmany, 

Motycze Poduchowne, Orliska, Sokolniki, Trześń, Wrzawy, Zalesie Gorzyckie oraz Gorzyce. 

Do celów niniejszej diagnozy, ze względu na znaczną kumulację liczby mieszkańców, przyjęto 

podział miejscowości Gorzyce na trzy mniejsze jednostki: 

• Gorzyce I – osiedle (na które składają się ulice: 11 Listopada, 3 Maja, Akacjowa, 

Działkowców, Edukacji Narodowej, Metalowców, Porucznika Sarny, 

Słoneczna, Zakole, Żwirki i Wigury, Wiśniowa oraz Place: Erazma 

Mieszczańskiego i Handlowy), 

• Gorzyce II – sołectwo, 

• Gorzyce III – Osiedle Przybyłów. 

Największym sołectwem w gminie są Sokolniki, które zajmują 19,14 km2, co stanowi 

27,8% powierzchni. Najmniejszą powierzchniowo jednostką są Gorzyce I – osiedle 

o powierzchni 0,5 km2 – zajmujące 0,7% terenu gminy, które pod względem liczby ludności 

jest najliczniejsze: 4 241 mieszkańców (32,9% ogółu mieszkańców w gminie).  

Podział Gminy Gorzyce na jednostki strukturalne, na potrzeby przeprowadzenia 

diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, 

przedstawiono na mapie 2. 

Należy zaznaczyć, że do opracowania map poglądowych, obrazujących podział Gminy 

Gorzyce na jednostki strukturalne, wykorzystano zbiory danych państwowego rejestru granic 

i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, będących w zasobach Głównego 

Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK)2.  

  

 
1 Uchwała nr XXII/196/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 września 2020 r. w sprawie Statutu Gminy Gorzyce. 
2 Strona internetowa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii gugik.gov.pl, inf. z dnia 13.02.2023 r. 
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Mapa 2 Podział Gminy Gorzyce na jednostki strukturalne 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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Podstawowe dane dotyczące powierzchni i liczby ludności poszczególnych sołectw  

i osiedli Gminy Gorzyce na koniec 2021 roku zestawione zostały w tabeli 1. 

Tabela 1 Zestawienie podstawowych danych dotyczących jednostek strukturalnych Gminy Gorzyce 

(stan na koniec 2021 roku) 

Lp. Jednostka strukturalna 
Powierzchnia 

(km2) 

Udział 

w powierzchn

i ogólnej 

gminy (%) 

Liczba 

ludności 

(osoba) 

Udział 

w liczbie 

mieszkańców 

gminy ogółem 

(%)  

1. Gorzyce I – osiedle 0,50 0,7 4241 32,9 

2. Gorzyce II – sołectwo 7,65 11,1 1402 10,9 

3. Gorzyce III – Osiedle Przybyłów 1,53 2,2 682 5,3 

4. Furmany 4,12 6,0 750 5,8 

5. Motycze Poduchowne 2,83 4,1 372 2,9 

6. Orliska 4,32 6,3 232 1,8 

7. Sokolniki 19,14 27,8 1887 14,6 

8. Trześń 9,89 14,4 1531 11,9 

9. Wrzawy 15,93 23,1 1592 12,3 

10. Zalesie Gorzyckie 2,99 4,3 205 1,6 

SUMA 68,90 100,0 12 894 100,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Gorzyce 

 

Gmina Gorzyce stanowi dobry punkt komunikacyjny. Przebiega przez nią droga 

krajowa nr 77 Lipnik–Przemyśl (przez północną część sołectwa Trześń, przez południe 

sołectwa Zalesie Gorzyckie, w poprzek sołectwa Gorzyce oraz Motycze Poduchowne) oraz 

droga wojewódzka nr 854 Gorzyce–Annopol (przez sołectwa Gorzyce i Wrzawy). Dodatkowo 

przez gminę przebiegają drogi powiatowe (głównie południowa część gminy) oraz sieć dróg 

gminnych. Gmina znajduje się w odległości około 80 km od najbliższego międzynarodowego 

portu lotniczego w Rzeszowie, do którego dotrzeć można w przeciągu niespełna półtorej 

godziny. Na mapie 3 przedstawiono sieć komunikacyjną na obszarze Gminy Gorzyce, która 

uwzględnia przebieg dróg krajowych (kolor czerwony), dróg wojewódzkich (kolor 

pomarańczowy), dróg powiatowych (kolor niebieski) i dróg gminnych (kolor zielony). 
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Natomiast na mapie 4 przedstawiono czas dojazdu z diagnozowanej gminy do wybranych 

najbliższych ośrodków miejskich. 

 

Mapa 3 Główna sieć komunikacyjna na terenie Gminy Gorzyce 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.geoportal.pl
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Mapa 4 Czas dojazdu do wybranych ośrodków miejskich z Gminy Gorzyce 

 
Źródło: Opracowanie własne z wykorzystaniem programu QGIS 3.16.6 – Hannover 
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2. Metodologia wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji 

Metodologia wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji opiera się 

na Ustawie z dnia 9 października o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.). 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ww. ustawy rewitalizacja stanowi „proces wyprowadzania ze 

stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy”, dlatego 

przy wyznaczaniu zasięgu obszaru zdegradowanego wzięto pod uwagę zestaw kryteriów 

zawarty w art. 9 ust. 1 ustawy, który wskazuje na istnienie stanu kryzysowego na danym terenie. 

Stan kryzysowy zdefiniowany został jako stan spowodowany koncentracją 

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

wysokiej liczby mieszkańców będących osobami ze szczególnymi potrzebami, o których mowa 

w Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240), niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, 

niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym), 

współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z następujących sfer: 

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

lokalnych przedsiębiorstw; 

2) środowiskowej – w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości 

środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi 

bądź stanu środowiska; 

3) przestrzenno-funkcjonalnej – w szczególności niewystarczającego wyposażenia 

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

niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się 

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

terenów publicznych, niedostosowania infrastruktury do potrzeb osób ze szczególnymi 

potrzebami, o których mowa w Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami; 

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

w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym oraz braku funkcjonowania rozwiązań 

technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, 

w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska i zapewniania 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w Ustawie z dnia 

19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 
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Skalę negatywnych zjawisk odzwierciedlają mierniki rozwoju opisujące powyższe 

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

poziomu rozwoju, w odniesieniu do wartości dla całej gminy. 

W związku z powyższym, w celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego Gmina 

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

istniejącym powiązaniom funkcjonalnym. W procesie diagnostycznym na terenie gminy 

przyjęto podział na sołectwa, a z Gorzyc – najliczniej zamieszkałej miejscowości – wydzielono 

trzy jednostki (osiedle, sołectwo i Osiedle Przybyłów). Analiza danych ilościowych  

w ustalonych jednostkach strukturalnych pozwoliła na stosunkowo łatwe zidentyfikowanie 

lokalizacji problemów i wyznaczenie granic obszaru zdegradowanego. 

W przeprowadzonej diagnozie na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego 

dokonano analizy porównawczej jednostek referencyjnych, opartej na zestawie wskaźników 

cząstkowych oraz syntetycznych wskaźników degradacji we wszystkich sferach pozwalających 

na obiektywne określenie stopnia zróżnicowania zjawisk kryzysowych i potencjałów lokalnych 

na terenie gminy. Syntetyczne wskaźniki koncentracji zjawisk kryzysowych w poszczególnych 

sferach przedstawione zostały na mapach poglądowych Gminy Gorzyce z podziałem na 

jednostki strukturalne. Jako główne kryteria delimitacji obszaru zdegradowanego przyjęto 

wskaźniki przedstawione w tabeli 2. 

Tabela 2 Wskaźniki obrazujące sytuację na terenie Gminy Gorzyce w sferach: społecznej, gospodarczej, 

środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej 

Sfera 

Cechy 

szczegółowe 

sfery 

Lp. Nazwa wskaźnika Jedn. Źródło danych 

S
P

O
Ł

E
C

Z
N

A
 

Trendy 

demograficzne 

1. 
Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym 

w % ludności ogółem 
% 

Urząd Gminy 

Gorzyce 

2. 
Udział ludności w wieku produkcyjnym w % 

ludności ogółem 
% 

3. 
Udział ludności w wieku poprodukcyjnym 

w % ludności ogółem 
% 

4. 

Liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym 

na 100 osób w wieku produkcyjnym 

(wskaźnik obciążenia demograficznego) 

szt. 

5. 
Przyrost naturalny w przeliczeniu na 100 

osób wg miejsca zamieszkania 
- 

6. 

Saldo migracji na pobyt stały w przeliczeniu 

na 100 osób wg faktycznego miejsca 

zamieszkania 

- 

Sytuacja na rynku 

pracy/bezrobocie 

7. 
Udział bezrobotnych zarejestrowanych 

w ludności w wieku produkcyjnym 
% Powiatowy 

Urząd Pracy 

w Tarnobrzegu 8. 
Liczba długotrwale bezrobotnych 

w % bezrobotnych ogółem 
% 

Opieka społeczna 9. 

Liczba osób, którym przyznano świadczenie 

z pomocy społecznej z powodu ubóstwa 

w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 

szt. 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

w Gorzycach 
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Skala problemów 

społecznych 

10. 

Korzystający ze świadczeń pomocy 

społecznej z tytułu bezrobocia w przeliczeniu 

na 1000 osób wg miejsca zamieszkania 

szt. 

11. 

Korzystający ze świadczeń pomocy 

społecznej z tytułu niepełnosprawności 

w przeliczeniu na 1000 osób wg miejsca 

zamieszkania 

szt. 

12. 

Korzystający ze świadczeń pomocy 

społecznej z tytułu długotrwałej lub ciężkiej 

choroby w przeliczeniu na 1000 osób wg 

miejsca zamieszkania 

szt. 

13. 

Korzystający ze świadczeń pomocy 

społecznej z tytułu bezradności w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa w przeliczeniu na 1000 osób 

wg miejsca zamieszkania 

szt. 

14. 

Korzystający ze świadczeń pomocy 

społecznej z tytułu przemocy w przeliczeniu 

na 1000 osób wg miejsca zamieszkania 

szt. 

15. 

Korzystający ze świadczeń pomocy 

społecznej z tytułu alkoholizmu 

w przeliczeniu na 1000 osób wg miejsca 

zamieszkania 

szt. 

16. 
Liczba wypełnionych formularzy "Niebieska 

Karta" na 1 000 mieszkańców 
szt. 

Poziom edukacji 17. 
Średnie % wyniki z egzaminów 

ośmioklasisty (dane dla gminy) 
% oke.krakow.pl 

Stan 

bezpieczeństwa  

i porządku 

publicznego 

18. 

Liczba stwierdzonych przestępstw ogółem 

w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego 

miejsca zamieszkania 

szt. 
Komisariat 

Policji 

w Gorzycach 
19. 

Wskaźnik wykrywalności sprawców 

przestępstw stwierdzonych przez Policję 

(dane dla gminy) 

% 

Aktywność 

społeczna 

mieszkańców 

20. 

Liczba organizacji pozarządowych 

(stowarzyszenia rejestrowe, fundacje, 

uczniowskie kluby sportowe, kluby 

sportowe, stowarzyszenia zwykłe, OSP) 

w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców  

szt. 

Urząd Gminy 

Gorzyce 

Udział w życiu 

publicznym  

21. 
Frekwencja w wyborach samorządowych – 

I tura (X 2018) 
% 

22. 
Frekwencja w wyborach parlamentarnych 

(X 2019) 
% 

G
O

S
P

O
D

A
R

C
Z

A
 

Podmioty 

gospodarcze 

23. 

Liczba zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych w rejestrze REGON 

w przeliczeniu na 1000 osób wg faktycznego 

miejsca zamieszkania 

szt. 

Główny Urząd 

Statystyczny 

24. 

Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych w rejestrze REGON 

w przeliczeniu na 1000 osób wg faktycznego 

miejsca zamieszkania 

szt. 

25. 

Liczba wyrejestrowanych podmiotów 

gospodarczych z rejestru REGON 

w przeliczeniu na 1000 osób wg faktycznego 

miejsca zamieszkania 

szt. 

26. 

Liczba zarejestrowanych działalności 

gospodarczych osób fizycznych 

w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 

w wieku produkcyjnym 

szt. 
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Przedsiębiorczość 

mieszkańców 
27. 

Liczba nowo zarejestrowanych działalności 

gospodarczych osób fizycznych 

w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 

w wieku produkcyjnym 

szt. 

P
R

Z
E

S
T

R
Z

E
N

N
O

-

F
U

N
K

C
J

O
N

A
L

N
A

 

Wyposażenie 

w infrastrukturę 

społeczną 

28. 

Powierzchnia terenów zagospodarowanych 

na działalność sportową, rekreacyjną, 

kulturową i turystyczną przypadająca na 

1000 mieszkańców 

ha 

Urząd Gminy 

Gorzyce 29. 

Udział budynków mieszkalnych mających 

bezpośredni dostęp do dróg asfaltowych 

w liczbie budynków mieszkalnych ogółem 

% 

T
E

C
H

N
IC

Z
N

A
 

Mieszkalnictwo 30. 

Budynki mieszkalne nowe oddane do 

użytkowania w przeliczeniu na 10 tys. 

mieszkańców 

szt. 

Wyposażenie  

w infrastrukturę 

techniczną 

31. 

Udział budynków mieszkalnych 

podłączonych do sieci wodociągowej 

w stosunku do ogółu budynków 

mieszkalnych 

% 
Zakład 

Gospodarki 

Komunalnej 

w Gorzycach 
32. 

Udział budynków mieszkalnych 

podłączonych do sieci kanalizacyjnej 

w stosunku do ogółu budynków 

mieszkalnych 

% 

Ś
R

O
D

O
W

IS
K

O
W

A
 

Zagrożenia dla 

środowiska 

33. 

Ilość odpadów stwarzających zagrożenie dla 

życia i zdrowia ludzi lub stanu środowiska – 

azbest 

tona 

Urząd Gminy  

 Gorzyce 34. 
Ilość unieszkodliwionego azbestu 

w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców 
tona 

Zieleń urządzona 35. 
Udział terenów zieleni urządzonej w ogólnej 

powierzchni terenu 
% 

Formy ochrony 

przyrody 
36. 

Położenie na obszarach objętych formami 

ochrony przyrody  

TAK/ 

NIE 

geoserwis.gdos. 

gov.pl 

Lokalizacja na 

terenach 

zalewowych 

37. 
Położenie na obszarach szczególnego 

zagrożenia powodzią (Q 1% i/lub Q 10%) 

TAK/ 

NIE 
mapy.isok.gov.pl 

Ochrona 

środowiska 
38. 

Liczba przyłączy gazowych w przeliczeniu 

na 10 budynków mieszkalnych 
szt. 

Polska Spółka 

Gazownictwa Sp. 

z o.o. Oddział 

Zakład 

Gazowniczy 

w Jaśle 

Źródło: Opracowanie własne 

Proces diagnostyczny został przeprowadzony we współpracy pracowników Urzędu 

Gminy Gorzyce oraz jednostek organizacyjnych gminy wraz z zespołem zewnętrznych 

ekspertów. W procesie delimitacji obszaru zdegradowanego wykorzystano różnorodne źródła 

informacji, dzięki czemu zastosowane podejście ma charakter kompleksowy i łączy 

wykorzystanie metod ilościowych z jakościowymi. Dla przyjętych jednostek referencyjnych 

pozyskano dane statystyczne gromadzone w zasobach: Urzędu Gminy Gorzyce, Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Gorzycach, Komisariatu Policji w Gorzycach, Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Gorzycach oraz instytucji zewnętrznych, m.in.: Państwowego Urzędu Pracy 

w Tarnobrzegu, Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. Odział Zakład Gazowniczy w Jaśle, 

także ogólnodostępnych danych z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego 
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i stron internetowych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, Geoserwisu 

i Hydroportalu. 

Część pozyskanych danych została wykorzystana do porównawczej analizy ilościowej 

wskaźników ze średnią wartością dla całej gminy, a część posłużyła do dokonania analizy 

jakościowej charakteryzującej ważne dla rewitalizacji deficyty i problemy obszarów oraz 

lokalne potencjały. Dodatkowym narzędziem służącym pozyskaniu informacji na potrzeby 

diagnozy była wizja lokalna ekspertów zewnętrznych z pracownikami Urzędu Gminy Gorzyce, 

która miała na celu m.in. zdiagnozowanie problemów w sferze funkcjonalno-przestrzennej.  

Delimitacja obszaru rewitalizacji dokonana została przy uwzględnieniu zapisów 

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

obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, 

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

gmina zamierza prowadzić rewitalizację”. 

Zgodnie z powyższym, wyznaczenie granic obszaru rewitalizacji nastąpiło w oparciu 

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

wcześniej jako zdegradowany istnieje szczególna koncentracja negatywnych zjawisk. Drugą 

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

uzasadnienie obejmuje przedstawienie możliwych do wykorzystania w procesie rewitalizacji 

lokalnych potencjałów, a także nawiązuje do gminnych dokumentów strategicznych 

i planistycznych, w których wybrany obszar będzie ujęty jako ośrodek koncentracji aktywności 

społeczno-gospodarczej w gminie. 

Metodologia wyznaczenia obszaru zdegradowanego, a następnie obszaru rewitalizacji 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

W dniach od 2 do 31 grudnia 2022 roku przeprowadzone zostało badanie ankietowe3, 

którego celem było poznanie opinii mieszkańców na temat: aktualnych problemów, zjawisk 

kryzysowych, lokalnych potencjałów oraz potrzeb i oczekiwanych działań rewitalizacyjnych. 

Formularze ankiety można było wypełnić on-line poprzez link umieszczony na stronie 

internetowej gminy (w zakładce Aktualności), a także w wersji papierowej udostępnionej 

w Urzędzie Gminy Gorzyce w Biurze Obsługi Mieszkańców. Ankiety zawierały pytania 

dotyczące oceny sytuacji w gminie w sferach: społecznej, gospodarczej, przestrzenno-

funkcjonalnej, technicznej oraz środowiskowej. 

 
3 Całościowy raport z badania ankietowego stanowi Załącznik nr 2 do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Gorzyce na lata 2023–2030. 

Analiza wskaźnikowa 

gminy w podziale na 

jednostki referencyjne 

(sołectwa i osiedla) 

Analiza ilościowa (wskaźnikowa) poszczególnych 

jednostek referencyjnych (sołectw i osiedla) 

w odniesieniu dla średniej gminy w podziale na 

sfery: społeczną, gospodarczą, przestrzenno-

funkcjonalną, techniczną i środowiskową. 

+ 

Analiza jakościowa ważnych dla rewitalizacji 

problemów i potencjałów lokalnych. 

Wyznaczenie obszaru 

zdegradowanego 

Do obszaru zdegradowanego zaliczono te sołectwa, 

które spełniają następujące warunki: 

1. występuje min. 5 negatywnych zjawisk 

społecznych + co najmniej 1 negatywne zjawisko  

w innych sferach; 

2. charakteryzują się największą liczbą 

negatywnych zjawisk (porównanie wartości 

wybranych mierników w odniesieniu do wartości 

całej gminy) – łącznie ≥ 16 negatywnych zjawisk. 

Wyznaczenie obszaru 

rewitalizacji 

Do obszaru rewitalizacji zaliczono części tych 

jednostek referencyjnych, które spełniają kryteria 

obszaru zdegradowanego, jak również wykazują 

szczególne znaczenie dla rozwoju lokalnego gminy. 

Obszar rewitalizacji 

obejmuje maks. 20% 

powierzchni gminy 

Obszar rewitalizacji 

obejmuje maks. 30% 

liczby mieszkańców 
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W badaniu ankietowym udział wzięło łącznie 148 osób. Mieszkańcy oceniali sytuację 

w skali 1–5, gdzie: 1 – bardzo źle, 2 – źle, 3 – dostatecznie, 4 – dobrze, 5 – bardzo dobrze. 

Najwięcej negatywnych ocen otrzymała „baza sportowa i rekreacyjno-wypoczynkowa”. Jako 

ważne efekty do osiągnięcia w wyniku procesu rewitalizacji, mieszkańcy wskazali: 

zwiększenie integracji, aktywności i zaangażowania mieszkańców w sprawy lokalne, a także 

poprawę systemu wsparcia mikro i małej przedsiębiorczości na terenie gminy. Najlepiej 

ocenione zostały: dostępność opieki przedszkolnej, funkcjonowanie systemu pomocy 

społecznej w gminie, poziom edukacji i oferta zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych 

oraz zagospodarowanie i estetyka przestrzeni publicznych. 
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3. Delimitacja obszaru zdegradowanego – analiza wskaźników 

3.1. Sfera społeczna 

Sfera społeczna jest najważniejszym elementem procesu diagnostycznego na potrzeby 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, ponieważ celem planowanych 

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

ustawy o rewitalizacji, o stanie kryzysowym na danym obszarze gminy świadczy: 

„koncentracja negatywnych zjawisk społecznych w szczególności bezrobocia, ubóstwa, 

przestępczości, wysokiej liczby mieszkańców będących osobami ze szczególnymi potrzebami, 

o których mowa w Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240), niskiego poziomu edukacji lub kapitału 

społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym  

i kulturalnym”.  

W związku z tym wykonana została porównawcza analiza ilościowa danych 

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

opieki społecznej, skali problemów społecznych, poziomu edukacji, stanu bezpieczeństwa 

i porządku publicznego, udziału w życiu publicznym oraz aktywności społecznej i kulturalnej 

mieszkańców.  

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

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

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

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

maksymalizowania wariancji pomiędzy klasami. Zjawiska kryzysowe w sferze społecznej 

zostały przedstawione w poszczególnych grupach: wysokie natężenie problemów  

(9–15), średnie natężenie problemów (5–8), niskie natężenie problemów (2–4). 

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

Matryca ze wskaźnikami przedstawiającymi stan kryzysowy na terenie poszczególnych 

jednostek referencyjnych w Gminie Gorzyce można stwierdzić, że największe natężenie 

problemów zidentyfikowanych w sferze społecznej występuje w jednostkach: Gorzyce I – 

osiedle (15), Sokolniki (14), Furmany (12) i Orliska (12). 

Poglądową koncentrację negatywnych zjawisk społecznych w poszczególnych 

jednostkach referencyjnych przedstawiono na mapie 5.
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Mapa 5 Koncentracja negatywnych zjawisk w sferze społecznej w poszczególnych jednostkach 

referencyjnych na terenie Gminy Gorzyce 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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3.2. Strefa gospodarcza 

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

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

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

przedsiębiorstw”. 

Negatywne zjawiska w sferze gospodarczej mogą mieć bezpośredni wpływ na 

występowanie problemów w sferze społecznej. Niska atrakcyjność miejsc pracy, niekorzystne 

warunki do rozwoju przedsiębiorczości – mogą stanowić czynniki uzasadniające zjawisko 

pogłębiającego się bezrobocia, w tym bezrobocia długoterminowego i niski poziom dochodów 

mieszkańców. 

Sytuację w zakresie przedsiębiorczości mieszkańców na terenie Gminy Gorzyce 

zobrazowano przy pomocy wskaźników: „liczba zarejestrowanych działalności gospodarczych 

osób fizycznych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym”, „liczba 

zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób 

wg faktycznego miejsca zamieszkania”, „liczba nowo zarejestrowanych podmiotów  

gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 1000 osób wg faktycznego miejsca 

zamieszkania”, „liczba wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych z rejestru REGON 

w przeliczeniu na 1000 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania”, „liczba nowo 

zarejestrowanych działalności gospodarczych osób fizycznych w przeliczeniu na 1000 

mieszkańców w wieku produkcyjnym”. 

Z danych przedstawionych w Załączniku 1. Matryca ze wskaźnikami przedstawiającymi 

stan kryzysowy na terenie poszczególnych jednostek referencyjnych w Gminie Gorzyce wynika, 

że połowa jednostek (Gorzyce I – osiedle, Gorzyce III – Osiedle Przybyłów, Furmany, Motycze 

Poduchowne i Wrzawy) charakteryzuje się niekorzystnymi wartościami ww. wskaźników 

w odniesieniu do średnich wartości dla gminy (cztery lub pięć wskaźników o niekorzystnej 

wartości). 

Koncentrację stanu kryzysowego w sferze gospodarczej w podziale na poszczególne 

jednostki referencyjne Gminy Gorzyce przedstawiono na mapie 6. 
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Mapa 6 Koncentracja negatywnych zjawisk w sferze gospodarczej w poszczególnych jednostkach 

referencyjnych na terenie Gminy Gorzyce 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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3.3. Sfera przestrzenno-funkcjonalna 

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

w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk przestrzenno-

funkcjonalnych, a w szczególności: „niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę 

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

lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się 

funkcji obszaru, niedostosowania infrastruktury do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, 

o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej 

jakości terenów publicznych”. 

Diagnozy obszaru gminy w sferze przestrzenno-funkcjonalnej dokonano za pomocą 

porównania wartości wybranych wskaźników, mających istotny wpływ na dostępność do 

terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz poziom obsługi komunikacyjnej na terenie gminy. 

Do analizy przyjęto wskaźniki: „powierzchnia terenów zagospodarowanych pod działalność 

sportową, rekreacyjną, kulturową i turystyczną przypadająca na 1 000 mieszkańców” oraz 

„udział budynków mieszkalnych mających bezpośredni dostęp do dróg asfaltowych w liczbie 

budynków mieszkalnych ogółem”. 

Na podstawie zebranych danych, w podziale na przyjęte jednostki referencyjne Gminy 

Gorzyce, zawartych w Załączniku 1. Matryca ze wskaźnikami przedstawiającymi stan 

kryzysowy na terenie poszczególnych jednostek referencyjnych w Gminie Gorzyce, można 

stwierdzić, że koncentracją ww. problemów w sferze przestrzenno-funkcjonalnej 

charakteryzują się sołectwa: Orliska, Wrzawy i Zalesie Gorzyckie.  

Rozkład koncentracji stanu kryzysowego w sferze przestrzenno-funkcjonalnej 

w podziale na poszczególne jednostki referencyjne Gminy Gorzyce przedstawiono na mapie 7. 
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Mapa 7 Koncentracja negatywnych zjawisk w sferze przestrzenno-funkcjonalnej w poszczególnych 

jednostkach referencyjnych na terenie Gminy Gorzyce 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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3.4. Sfera techniczna 

Infrastruktura techniczna gminy oraz zasoby i warunki mieszkaniowe determinują 

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

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

wpływ na rozwój jednostki samorządu oraz stanowi jeden z podstawowych czynników 

kształtujących jej atrakcyjność i konkurencyjność. Przesądza również o kosztach 

inwestycyjnych rewitalizacji danego obszaru. Im wyższy jest stopień rozwoju infrastruktury 

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

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

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

technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym oraz 

niefunkcjonowanie rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie 

z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności, ochrony 

środowiska i zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa 

w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami”. 

Do zdiagnozowania występujących problemów w ww. sferze wybrano następujące 

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

mieszkańców”, „udział budynków mieszkalnych podłączonych do sieci wodociągowej 

w stosunku do ogółu budynków mieszkalnych”, „udział budynków mieszkalnych 

podłączonych do sieci kanalizacyjnej w stosunku do ogółu budynków mieszkalnych”, których 

wartości w poszczególnych jednostkach referencyjnych porównano do średniej dla całej gminy.  

Dane zawarte w Załączniku 1. Matryca ze wskaźnikami przedstawiającymi stan 

kryzysowy na terenie poszczególnych jednostek referencyjnych w Gminie Gorzyce, wskazują, 

że największa koncentracja problemów w sferze technicznej występuje na terenie jednostek: 

Gorzyce I – osiedle, Gorzyce II – sołectwo, Motycze Poduchowne. 

Rozmieszczenie natężenia problemów w sferze technicznej w podziale na poszczególne 

jednostki referencyjne Gminy Gorzyce przedstawiono na mapie 8.
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Mapa 8 Koncentracja negatywnych zjawisk w sferze technicznej w poszczególnych jednostkach 

referencyjnych na terenie Gminy Gorzyce 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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3.5. Sfera środowiskowa 

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

koncentracji negatywnych zjawisk środowiskowych, a w szczególności: „przekroczenia 

standardów jakości środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, 

zdrowia ludzi lub stanu środowiska”. 

Sytuację w zakresie stanu środowiska zdiagnozowano m.in. na podstawie wskaźników: 

„ilość odpadów stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub stanu środowiska – 

azbest”, „ilość unieszkodliwionego azbestu w przeliczeniu na 1000 mieszkańców”, „udział 

terenów zieleni urządzonej w ogólnej powierzchni terenu”, „położenie na obszarach objętych 

formami ochrony przyrody”, „położenie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią 

(Q 1% i/lub Q 10%)”, „liczba przyłączy gazowych w przeliczeniu na 10 budynków 

mieszkalnych”, których wartości dla poszczególnych jednostek referencyjnych zostały 

przedstawione na mapie 9. 

Analiza danych zawartych w Załączniku 1. Matryca ze wskaźnikami przedstawiającymi 

stan kryzysowy na terenie poszczególnych jednostek referencyjnych w Gminie Gorzyce 

wykazała, że ponad połowa jednostek referencyjnych Gminy Gorzyce ma więcej niż jeden 

problem w sferze środowiskowej. Najsłabiej wypada wskaźnik „udział terenów zieleni 

urządzonej w ogólnej powierzchni terenu”, który aż w siedmiu jednostkach jest niższy niż 

średnia gminy. 
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Mapa 9 Koncentracja negatywnych zjawisk w sferze środowiskowej w poszczególnych jednostkach 

referencyjnych na terenie Gminy Gorzyce 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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Głównymi źródłami zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Gorzyce są 

następujące czynniki4: 

• oddziaływanie emisji związanej z indywidualnym ogrzewaniem budynków; 

• oddziaływanie emisji związanej z ruchem pojazdów w centrum miejscowości 

z intensywnym ruchem. 

Na stan jakości powietrza Gminy Gorzyce wpływ ma również emisja powierzchniowa 

z zakładów produkcyjno-usługowych i sfery komunalno-bytowej, emisja komunikacyjna, 

emisja napływowa zanieczyszczeń rozprzestrzeniających się wraz z masami powietrza, 

w szczególności napływających z sąsiednich gmin i powiatów – głównie Stalowej Woli 

i Tarnobrzega. 

Ważnym elementem opisującym środowisko naturalne jest jakość powietrza. Diagnoza 

tego czynnika została przeprowadzona na podstawie Rocznej oceny jakości powietrza 

w województwie podkarpackim – raport za rok 2021 i odnosiła się do obszaru tak zwanej 

strefy5. W województwie podkarpackim wydzielono dwie strefy: miasto Rzeszów i strefę 

podkarpacką. Gmina Gorzyce należy do strefy podkarpackiej.  

Na terenie Gminy Gorzyce nie występują żadne stacje monitoringu jakości powietrza, 

stan powietrza w gminie monitorowany jest na najbliższej stacji zlokalizowanej 

w Tarnobrzegu. Dane na temat zanieczyszczeń na terenie gminy są dostępne online na stronach 

poświęconych informacjom meteorologicznym.  

W ocenie pod kątem ochrony zdrowia wykorzystano zweryfikowane serie roczne 

pomiarów dotyczących takich zanieczyszczeń jak: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek 

węgla, benzen, ozon, pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2,5 oraz zawartość metali 

ciężkich w pyle PM10 i PM2,5, benzo(a)pirenu w pyle PM10. Ocena jakości powietrza 

w kryterium ochrony zdrowia wykazała utrzymujące się zanieczyszczenie powietrza pyłem 

zawieszonym PM10 w zakresie dobowego poziomu dopuszczalnego w województwie. Strefa 

podkarpacka o kodzie PL1802 zaliczona została do klasy C. Na obszarze Gminy Gorzyce ocena 

nie wykazała zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM2,5 w zakresie 

średniorocznego poziomu dopuszczalnego fazy II (mapa 12). W zakresie tego zanieczyszczenia 

strefa podkarpacka o kodzie PL1802 zaliczona została do klasy C1. Wyznaczone obszary 

przekroczenia objęły głównie teren miejski i tereny podmiejskie przylegające do miast. Ponadto 

rozpoznano utrzymujące się zanieczyszczenie powietrza benzo(a)pirenem w pyle zawieszonym 

 
4 Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim – raport wojewódzki za rok 2021, Główny 

Inspektorat Ochrony Środowiska, Departament Monitoringu Środowiska, Rzeszów 2021, str. 119. 
5 Strona internetowa Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, powietrze.gios.gov.pl, inf. z dnia 20.07.22 r.  
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PM10 w zakresie średniorocznego poziomu docelowego (mapa 11). W zakresie tego 

zanieczyszczenia strefa podkarpacka zaliczona została do klasy C. Niedotrzymany został 

poziom celu długoterminowego ozonu w zakresie stężenia 8-godz. (mapa 10). W zakresie tego 

zanieczyszczenia strefa podkarpacka zaliczona została do klasy D2. 

Mapa 10 Zasięg obszarów przekroczeń poziomu celu długoterminowego ozonu dla 8-godz. stężenia O3 

ze względu na ochronę zdrowia w Gminie Gorzyce w 2021 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rocznej oceny jakości powietrza w województwie podkarpackim, 

raport wojewódzki za rok 2021, str. 67 
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Mapa 11Zasięg obszarów przekroczeń średniorocznego poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle 

zawieszonym PM10 określonego ze względu na ochronę zdrowia w Gminie Gorzyce w 2021 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rocznej oceny jakości powietrza w województwie podkarpackim, 

raport wojewódzki za rok 2021, str. 95 

Mapa 12 Zasięg obszarów przekroczeń średniorocznego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego 

PM2,5 fazy II określonego ze względu na ochronę zdrowia w Gminie Gorzyce w 2021 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rocznej oceny jakości powietrza w województwie podkarpackim, 

raport wojewódzki za rok 2021, str. 82 
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Na terenie Gminy Gorzyce znajduje się sieć Natura 2000. Jest to forma ochrony 

przyrody, jej cennych siedlisk oraz rzadkich lub zagrożonych gatunków zwierząt i roślin6. 

Obszary Natura 2000 Dolina Dolnego Sanu (kod PLH180020) oraz Tarnobrzeska Dolina Wisły 

(PLH180049) to obszary siedliskowe zlokalizowane na terenie Gminy Gorzyce  

w następujących jednostkach referencyjnych: Gorzyce I – osiedle, Motycze Poduchowne, 

Trześń, Wrzawy i Zalesie Gorzyckie.   

Mapa 13 Mapa obszarów chronionych w Gminie Gorzyce 

 
Źródło: Centralny Rejestr Form Ochrony przyrody, crfop.gdos.gov.pl 

 
6 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie, gov.pl/web/rdos-rzeszow oraz strona internetowa 

Natura 2000, natura2000.gdos.gov.pl, inf. z dnia 08.02.2023 r. 
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Biorąc pod uwagę zagrożenie powodziowe, teren Gminy Gorzyce usytuowany jest 

niekorzystnie – większa część obszaru gminy zagrożona jest wystąpieniem powodzi. 

Zagrożenie to nie występuje jedynie w południowej części gminy, w sołectwach: Furmany  

i Sokolniki (mapa 14). Należy jednak zwrócić uwagę na prężne działania w zakresie 

zwiększenia bezpieczeństwa i zapobiegania wystąpieniu powodzi. Pod koniec 2021 r. Wody 

Polskie zakończyły rozbudowę wału przeciwpowodziowego rzeki Trześniówki. Zadanie 

o wartości ponad 20 mln zł objęło rozbudowę i zabezpieczenie przed filtracją prawostronnego 

wału Trześniówki na długości 7,6 km. Dzięki realizacji projektu mieszkańcy Gminy Gorzyce 

i Miasta Tarnobrzeg zyskali skuteczniejszą ochronę przeciwpowodziową. 

Mapa 14 Zagrożenie powodziowe na terenie Gminy Gorzyce 

 
Źródło: Hydroportal Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, wody.isok.gov.pl 
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3.6. Wyniki diagnozy w poszczególnych sferach  
 

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

na których występuje koncentracja negatywnych zjawisk i lokalnych potencjałów. Efektem 

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

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

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

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

rodzaju problemy.  

Ważnym elementem diagnozy jest również określenie lokalnych potencjałów, które 

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

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

jakości i warunków życia społeczności lokalnej. Zidentyfikowane potencjały lokalne 

w podziale na sołectwa Gminy Gorzyce przedstawiono w tabeli 3. 

Tabela 3 Potencjały lokalne w podziale na jednostki referencyjne na terenie Gminy Gorzyce 

Lp. Nazwa  Zidentyfikowane potencjały lokalne 

1. 
Gorzyce I – 

osiedle 

1. Dogodne położenie komunikacyjne – droga krajowa nr 77 (Lipnik–

Przemyśl). 

2. Zaplecze sportowo-rekreacyjne: Ogród Techniczny, bieżnia lekkoatletyczna, 

street workout park, boisko „Orlik”. 

3. Placówki oświaty: Zespół Szkół w Gorzycach im. por. Józefa Sarny, 

Samorządowe Przedszkole, Samorządowy Żłobek, Szkoła Podstawowa nr 2 

im. Jana Pawła II, Centrum Kształcenia Praktycznego. 

4. Aktywność mieszkańców: Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

w Gorzycach, Stowarzyszenie Gminna Sieć Komputerowa „Gonet” 

w Gorzycach, Towarzystwo Kulturalno-Historyczne Gminy Gorzyce, 

Stowarzyszenie na rzecz integracji społecznej „WOKÓŁ NAS”, Gorzycki 

Klub Karate Kyokushin, Uczniowski Klub Sportowy „DONIC” SP-2, 

Uczniowski Klub Sportowy „SET” Gorzyce, Gminny Międzyszkolny 

Lekkoatletyczny Klub Sportowy „SPRINT”, Klub Biegowy „FARTLEK 

Gorzyce Okolice” oraz Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Sami 

dla Siebie” w Gorzycach. 

5. Gminny Ośrodek Kultury. 

6. Posiadanie atutów mogących stanowić przesłankę nadania praw miejskich 

Gorzycom. 

7. Infrastruktura techniczna: sieć wodociągowa, gazowa, elektryczna, 

kanalizacyjna. 

8. Dobrze rozwinięta sfery gospodarcza. 

2. 
Osiedle II – 

sołectwo 

1. Korzystne warunki przyrodnicze sprzyjające produkcji rolnej. 

2. Dziedzictwo kulturowe – wpisane do Rejestru Zabytków Województwa 

Podkarpackiego: zespół kościoła parafialnego, kaplica cmentarna, II połowa 

XIX w., stara plebania „Na Pączku”, koło XVIII, 1880 r.  

3. Parafia św. Franciszka Salezego i św. Andrzeja Boboli w Gorzycach. 
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4. Instytucje publiczne (Urząd Gminy), Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej „Dom-Med.”, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

„Eskulap” oraz wiele obiektów usługowo-handlowych. 

5. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, stadion sportowy. 

6. Dogodne położenie komunikacyjne: droga krajowa nr 77 (Lipnik–Przemyśl) 

oraz droga wojewódzka nr 854 (Annopol–Gorzyce). 

7. Placówki oświaty: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Adama Osetka. 

9. Aktywność mieszkańców: siedziba Gorzyckiego Klubu Sportowego 

„STAL”, Koło Gospodyń Wiejskich w Gorzycach.  

10. Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzycach, działająca w ramach Krajowego 

Systemu Ratownictwa. 

11. Infrastruktura techniczna: sieć wodociągowa, gazowa, elektryczna, 

kanalizacyjna. 

3. 
Osiedle III – 

Osiedle 

Przybyłów 

1. Sztuczny zbiornik wodny – zalew, który latem pełni rolę rekreacyjno-

wypoczynkową. 

2. Infrastruktura techniczna: sieć wodociągowa, gazowa, elektryczna, 

kanalizacyjna. 

3. Aktywność społeczna: Stowarzyszenie Wędkarskie „Szczupak Przybyłów”. 

4. Furmany 

1. Ochotnicza Straż Pożarna, która działa w ramach Krajowego Systemu 

Ratownictwa. 

2. Infrastruktura techniczna: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, 

elektryczna. 

3. Infrastruktura społeczna w zakresie oświaty: Szkoła Podstawowa 

im. Stanisława Jachowicza. 

4. Aktywność mieszkańców: siedziba Stowarzyszenia Jesteśmy Razem 

„Furmany”, Koło Gospodyń Wiejskich w Furmanach. 

5. Infrastruktura techniczna: sieć wodociągowa, gazowa, elektryczna, 

kanalizacyjna. 

5. 
Motycze 

Poduchowne 

1. Walory przyrodniczo-krajobrazowe – wieś leży w międzyrzeczu Sanu 

i Wisły. 

2. Dogodne położenie komunikacyjne – droga krajowa nr 77 (Lipnik–

Przemyśl). 

3. Korzystne warunki przyrodnicze sprzyjające produkcji rolnej. 

4. Aktywność mieszkańców: Ochotnicza Straż Pożarna oraz Koło Gospodyń 

Wiejskich w Motyczu Poduchownym, Stowarzyszenie Wędkarskie Sanna 

Motycze. 
5. Infrastruktura techniczna: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, 

elektryczna. 

6. Orliska 

1. Aktywność mieszkańców: Ochotnicza Straż Pożarna w Orliskach, Koło 

Gospodyń Wiejskich Orliska. 

2. Kopalnia żwiru i piasku. 

3. Infrastruktura techniczna: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, 

elektryczna. 

7. Sokolniki 

1. Dom Kultury w Sokolnikach. 

2. Ochotnicza Straż Pożarna w Sokolnikach, działająca w ramach Krajowego 

Systemu Ratownictwa. 

3. Aktywność społeczna: Ludowy Klub Sportowy „SOKÓŁ SOKOLNIKI”, 

Koło Gospodyń Wiejskich w Sokolnikach. 

4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Adam i Ewa”. 

5. Dobre warunki do produkcji rolnej. 

6. Infrastruktura techniczna: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, 

elektryczna. 

https://krs-pobierz.pl/stowarzyszenie-wedkarskie-sanna-motycze-w-motyczu-poduchownym-i512685
https://krs-pobierz.pl/stowarzyszenie-wedkarskie-sanna-motycze-w-motyczu-poduchownym-i512685
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8. Trześń 

1. Dogodne położenie komunikacyjne – droga krajowa nr 77 (Lipnik–

Przemyśl). 

2. Infrastruktura społeczna: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej 

i Przedszkole, kościół parafialny pw. św. Rodziny, Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej „Eskulap”. 

7. Ochotnicza Straż Pożarna w Trześni, działająca w ramach Krajowego 

Systemu Ratownictwa. 

3. Dziedzictwo kulturowe – wpisane do Rejestru Zabytków Województwa 

Podkarpackiego: kościół parafialny pw. Świętej Rodziny, 1893–1899 oraz 

cmentarz kościelny, ogrodzenie z 4 kaplicami w narożach cmentarza 

kościelnego, koło XIX w., spichlerz, 2 połowa XIX w.  

4. Parafia Świętej Rodziny w Trześni. 

5. Aktywność mieszkańców: siedziba Ludowego Zespołu Sportowego 

„Płomień” Trześń, Uczniowski Klub Sportowy „Zeus” Trześń oraz 

Stowarzyszenia Wędkarskiego "OKOŃ" Trześń. 

6. Infrastruktura techniczna: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, 

elektryczna. 

9. Wrzawy 

1. Walory przyrodniczo-krajobrazowe – wieś leży u zbiegu Wisły i Sanu. 

2. Infrastruktura społeczna w zakresie oświaty – Szkoła Podstawowa. 

3. Dom Kultury we Wrzawach. 

4. Ochotnicza Straż Pożarna we Wrzawach, działająca w ramach Krajowego 

Systemu Ratownictwa. 

5. Korzystne warunki przyrodnicze sprzyjające produkcji rolnej. 

6. Organizacje społeczne:  Stowarzyszenie „Razem dla Wrzaw”, Koło 

Gospodyń Wiejskich we Wrzawach, Ludowy Zespół Sportowy „SAN” 

Wrzawy oraz Stowarzyszenie Producentów Fasoli Tycznej. 

7. Infrastruktura społeczna: Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. 

8. Dziedzictwo kulturowe – wpisane do Rejestru Zabytków Województwa 

Podkarpackiego: cmentarz przy kościele, XVI w. – 2 połowa XIX w., 

cmentarz parafialny (stara część), XIX/XX w., plebania, początek XIX w. 

9. Infrastruktura techniczna: sieć wodociągowa, gazowa, elektryczna. 

10. Zalesie Gorzyckie 

1. Walory przyrodniczo-krajobrazowe – miejscowość z trzech stron  otaczają 

rzeki: Wisła, Łęg, Trześniówka. 

2. Dogodne położenie komunikacyjne – droga krajowa nr 77 (Lipnik–Przemyśl) 

oraz linia kolejowa. 

3. Infrastruktura techniczna: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, 

elektryczna. 

4. Aktywność społeczna: Koło Gospodyń Wiejskich w Zalesiu 

Gorzyckim "Nasze Sioło". 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Gorzyce 

Kartograficzne przedstawienie wyników diagnozy (metoda kartogramu) 

w poszczególnych sferach na terenie jednostek referencyjnych Gminy Gorzyce oraz nakładanie 

się koncentracji zjawisk kryzysowych zaprezentowano na mapie 15. Stanowi ona podstawę 

i uzasadnienie do wyznaczenia obszaru zdegradowanego, a następnie skoncentrowania działań 

na określonym obszarze rewitalizacji w Gminie Gorzyce. 
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Mapa 15 Koncentracja negatywnych zjawisk we wszystkich sferach w poszczególnych jednostkach 

referencyjnych na terenie Gminy Gorzyce 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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12. Obszar zdegradowany na terenie Gminy Gorzyce 

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

koncentracją negatywnych zjawisk społecznych oraz stanem kryzysu w co najmniej jednej ze 

sfer dotyczących zjawisk gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych lub 

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

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

stwierdzenia na każdym z podobszarów występowania koncentracji negatywnych zjawisk 

społecznych oraz gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych lub 

technicznych”. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy danych wyznaczono obszar zdegradowany, na 

który składają się jednostki referencyjne charakteryzujące się problemami w sferze społecznej, 

przy jednoczesnym występowaniu problemów przynajmniej w jednej innej sferze oraz 

największą liczbą zidentyfikowanych negatywnych zjawisk, tj. ≥ 16. Zgodnie 

z przedstawionymi założeniami obszar zdegradowany na terenie Gminy Gorzyce obejmuje 

jednostki: Gorzyce I – osiedle (23), Furmany (18), Orliska (18), Sokolniki (18), Wrzawy (16), 

Gorzyce II – sołectwo (16).  

Wskazany obszar zajmuje 51,66 km2, co stanowi 74,98% powierzchni gminy i jest 

zamieszkiwany przez 10 104 osoby, tj. 78,36% ogółu mieszkańców gminy (dane na koniec 

2021 roku). 

Granice obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Gorzyce, wyznaczonego na 

podstawie niniejszej diagnozy, przedstawiono na mapie 16. 
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Mapa 16 Granice wyznaczonego obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Gorzyce 

Źródło: Opracowanie własne 

 

:



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

39 

13. Obszar rewitalizacji na terenie Gminy Gorzyce 

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

obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją 

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

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

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

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

podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic”. 

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

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

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

i planowane jest na nim przeprowadzenie działań rewitalizacyjnych. 

W wyniku przeprowadzonej diagnozy w podziale na jednostki referencyjne gminy 

i delimitacji obszaru zdegradowanego, wyznaczono obszar rewitalizacji będący znaczną 

częścią jednostki referencyjnej Gorzyce I – osiedle.  

Granica obszaru rewitalizacji przebiega: wzdłuż ulicy Żwirki i Wigury, następnie 

wzdłuż południowej granicy bloków przy ulicy 11 Listopada (bloki od 1 do 12), kolejno wzdłuż 

ulicy Edukacji Narodowej, do ulicy Zakole, włączając ulicę Akacjową. Od wschodu granica 

prowadzi wzdłuż osiedla – ulicą Słoneczną. Od północy obszar rewitalizacji zamyka ulica 

Działkowców i Plac Erazma Mieszczańskiego.  

Wyznaczony obszar rewitalizacji zajmuje powierzchnię 0,35 km2 (0,5% powierzchni 

ogółem gminy) i jest zamieszkały przez 3 840 mieszkańców (29,8% ludności ogółem gminy), 

więc nie przekracza limitów określonych w art. 10 ust. 2 ustawy o rewitalizacji (dane za 

2021 r.). 

Lokalizację obszaru rewitalizacji na tle obszaru zdegradowanego przedstawiono na 

mapie 17, natomiast szczegółowy przebieg granic obszaru rewitalizacji na terenie Gminy 

Gorzyce zaznaczono na mapie 18. 
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Mapa 17 Lokalizacja obszaru rewitalizacji na tle obszaru zdegradowanego w Gminie Gorzyce 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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Mapa 18 Granice wyznaczonego obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Gorzyce 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ortofotomapy (mapy.geoportal.gov.pl) 
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Wyznaczony obszar rewitalizacji charakteryzuje się największym natężeniem 

negatywnych zjawisk w sferze społecznej. Wysoka liczba problemów widoczna jest również 

w sferach: gospodarczej i technicznej. Potwierdza to analiza ilościowa (wskaźnikowa) 

zamieszczona w tabeli 4 i na mapach 19–24 oraz analiza jakościowa (opisowa) zawarta 

w tabeli 5. 

Tabela 4 Analiza ilościowa wybranych wskaźników dla jednostki referencyjnej Gorzyce I – osiedle 

będącej obszarem rewitalizacji w Gminie Gorzyce 

Nazwa wskaźnika Jedn. 
Gorzyce I - 

osiedle 

Średnia dla 

gminy 

Sfera społeczna 

Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w % ludności ogółem % 16,4 18,4 

Udział ludności w wieku produkcyjnym w % ludności ogółem % 58,1 59,6 

Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w % ludności ogółem % 25,5 22,0 

Liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku 

produkcyjnym (wskaźnik obciążenia demograficznego) 
szt. 83,6 67,8 

Saldo migracji na pobyt stały w przeliczeniu na 100 osób wg 

faktycznego miejsca zamieszkania 
- -0,1 1,2 

Liczba długotrwale bezrobotnych w % bezrobotnych ogółem szt. 54,8 54,4 

Liczba osób, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej 

z powodu ubóstwa w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 

szt. 
9,2 8,6 

Korzystający ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu bezrobocia w 

przeliczeniu na 1000 osób wg miejsca zamieszkania 

szt. 
5,9 5,8 

Korzystający ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu 

niepełnosprawności w przeliczeniu na 1000 osób wg miejsca 

zamieszkania 

szt. 6,1 6,0 

Korzystający ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu bezradności 

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa w przeliczeniu na 1000 osób wg miejsca zamieszkania 

szt. 4,0 3,6 

Korzystający ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu przemocy 

w przeliczeniu na 1000 osób wg miejsca zamieszkania 
szt. 0,9 0,8 

Liczba wypełnionych formularzy "Niebieska Karta" na 1000 

mieszkańców 
szt. 3,8 3,6 

Liczba organizacji pozarządowych na 1000 osób wg faktycznego 

miejsca zamieszkania (dane za 2022 r.) 
szt. 2,60 2,64 

Frekwencja w wyborach samorządowych - I tura (X 2018) % 50,1 57,8 

Frekwencja w wyborach parlamentarnych (X 2019) % 54,4 55,4 
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Strefa gospodarcza 

Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych 

w rejestrze REGON w przeliczeniu na 1000 osób wg faktycznego 

miejsca zamieszkania  

szt. 1,2 2,3 

Liczba wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych z rejestru 

REGON w przeliczeniu na 1000 osób wg faktycznego miejsca 

zamieszkania 

szt. 2,8 2,3 

Liczba zarejestrowanych działalności gospodarczych osób 

fizycznych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w wieku 

produkcyjnym 

szt. 89,7 92,6 

Liczba nowo zarejestrowanych działalności gospodarczych osób 

fizycznych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w wieku 

produkcyjnym 

szt. 1,2 3,5 

Sfera techniczna 

Budynki mieszkalne nowe oddane do użytkowania w przeliczeniu 

na 10 tys. mieszkańców  
szt. 0 33 

Udział budynków mieszkalnych podłączonych do sieci 

wodociągowej w stosunku do ogółu budynków mieszkalnych 
% 41,4 79,5 

Udział budynków mieszkalnych podłączonych do sieci 

kanalizacyjnej w stosunku do ogółu budynków mieszkalnych 
% 40,0 62,1 

Sfera środowiskowa 

Liczba przyłączy gazowych w przeliczeniu na 10 budynków 

mieszkalnych 
szt. 7,7 8,1 

Źródło: Opracowanie własne  
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Mapa 19 Rozkład wartości wskaźnika „udział ludności w wieku przedprodukcyjnym 

 w % ludności ogółem” w poszczególnych jednostkach referencyjnych na terenie Gminy Gorzyce 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Gorzyce  
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Mapa 20 Rozkład wartości wskaźnika „udział ludności w wieku poprodukcyjnym w % ludności ogółem” 

w poszczególnych jednostkach referencyjnych na terenie Gminy Gorzyce 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Gorzyce 
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Mapa 21 Rozkład wartości wskaźnika „liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku 

produkcyjnym (wskaźnik obciążenia demograficznego)” w poszczególnych jednostkach referencyjnych 

na terenie Gminy Gorzyce 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Gorzyce 
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Mapa 22 Rozkład wartości wskaźnika „liczba osób, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej 

z powodu ubóstwa w przeliczeniu na 1000 mieszkańców” w poszczególnych jednostkach referencyjnych 

na terenie Gminy Gorzyce 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach 
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Mapa 23 Rozkład wartości wskaźnika „liczba nowo zarejestrowanych działalności gospodarczych osób 

fizycznych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym” w poszczególnych jednostkach 

referencyjnych na terenie Gminy Gorzyce 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Mapa 24 Rozkład wartości wskaźnika „budynki mieszkalne nowe oddane do użytkowania w przeliczeniu 

na 10 tys. mieszkańców” w poszczególnych jednostkach referencyjnych na terenie Gminy Gorzyce 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Gorzyce 
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Tabela 5 Analiza jakościowa – charakterystyka negatywnych zjawisk na obszarze rewitalizacji w sferach: 

społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej 

Sfera Charakterystyka negatywnych zjawisk 

Społeczna 

1. Niekorzystne zjawiska demograficzne – niski udział osób w wieku przedprodukcyjnym 

przy wysokim udziale osób w wieku poprodukcyjnym. 

2. Nieatrakcyjny rynek pracy, długotrwałe bezrobocie. 

3. Problemy mieszkańców w zakresie: ubóstwa, niepełnosprawności, bezradności 

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz przemocy domowej (Niebieska Karta). 

4. Brak dostępności i zróżnicowania oferty kulturalnej i spędzania czasu wolnego. 

Gospodarcza 
1. Niski poziom przedsiębiorczości. 

2. Niezadowalające dochody uzyskiwane przez mieszkańców. 

Przestrzenno- 

-funkcjonalna 

1. Brak dostępności usług publicznych dla osób starszych i niepełnosprawnych, bariery 

architektoniczne w przestrzeniach publicznych i obiektach użyteczności publicznej. 

2. Niski poziom wykorzystania nowoczesnych technologii w administracji publicznej. 

3. Niewykorzystywany potencjał kulturowy i turystyczny. Brak odpowiedniej bazy 

sportowej i rekreacyjno-wypoczynkowej. 

Techniczna 

1. Sieć wodociągowa wymagająca modernizacji. 

2. Zły stan infrastruktury drogowej. 

3. Niewystarczająca ilość i jakość chodników, parkingów oraz ścieżek rowerowych. 

4. Zły stan niektórych budynków użyteczności publicznej. 

5. Zły stan niektórych obiektów rekreacji i sportu. 

Środowiskowa 

1. Utrzymujące się zanieczyszczenie powietrza benzo(a)pirenem w pyle zawieszonym 

PM10. 

2. Niedotrzymany poziom celu długoterminowego ozonu w zakresie 8-godz. stężenia ze 

względu na ochronę zdrowia. 

Źródło: Opracowanie własne 

Na powyższe problemy złożyło się wiele czynników, między innymi niska 

przedsiębiorczość mieszkańców oraz brak wystarczającej ilości atrakcyjnych miejsc pracy. 

Nieatrakcyjny lokalny rynek pracy oraz brak ciekawych perspektyw rozwojowych przyczyniają 

się do emigracji ludzi młodych do większych miast lub za granicę. Mieszkańcy zwracają uwagę 

na niezadawalający stan infrastruktury drogowej – brak chodników, parkingów, ścieżek 

rowerowych, co w wielu miejscach wpływa na bardzo niski poziom bezpieczeństwa pieszych 

i rowerzystów na drodze. W ankiecie przeprowadzonej wśród mieszkańców w dniach od 2 do 

31 grudnia 2022 roku, poruszona została również kwestia braku oświetlenia na drogach 

i ulicach. Jest to problem nie tylko dla mieszkańców, ale też w kontekście rozwoju turystyki 

i bezpieczeństwa odwiedzających, przemieszczających się po terenie gminy. Istotny jest fakt, 

że wyznaczony obszar rewitalizacji, pomimo iż stanowi zaledwie 0,5% powierzchni gminy, 

zamieszkały jest niemal przez 30% jej mieszkańców. Działania rewitalizacyjne będą więc 

pozytywnie oddziaływać na znaczną część mieszkańców gminy, a ponadto, ze względu na 

charakter tego miejsca (centrum gminy z funkcjami miastotwórczymi) także mieszkańców 

pozostałych terenów gminy.  



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

51 

Dokument Strategia Rozwoju Gminy Gorzyce na lata 2021–2030 opracowano przy 

zintegrowanym podejściu, które ma służyć zaspokojeniu zidentyfikowanych potrzeb 

rozwojowych i wykorzystaniu potencjału Gminy Gorzyce. Sam proces tworzenia ww. 

dokumentu, podobnie jak Diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego  

i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Gorzyce, umożliwiał partycypację mieszkańców już 

od etapu analiz i diagnozy stanu sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy. 

Strategia, podobnie jak założenia rewitalizacji, ma prowadzić do ożywienia społeczno-

gospodarczego i poprawy jakości życia mieszkańców gminy. 

W Strategii wskazane zostały dwa cele strategiczne, z których każdy podzielony zostały 

na dwa cele operacyjne: 

I. Wysoka jakość życia mieszkańców Gminy Gorzyce: 

1.1. Przestrzeń i środowisko atrakcyjne do życia i rozwoju, 

1.2. Wysoka jakość i dostępność usług publicznych, 

II. Wzrost przedsiębiorczości mieszkańców Gminy Gorzyce: 

2.1. Atrakcyjne warunki do rozwoju gospodarczego, 

2.2. Mocny kapitał społeczny. 

Dążenie do osiągnięcia poszczególnych celów będzie możliwe dzięki realizacji działań 

i konkretnych projektów, które często zawierają działania rewitalizacyjne. Zakres projektu 

strategicznego nr 3: Wykreowanie funkcjonalnego i estetycznego centrum Gorzyc, którego 

celem jest m.in. fizyczna odnowa Osiedla Gorzyce, odnosi się bezpośrednio do procesu 

rewitalizacji. W zakres projektu wchodzi: 

• rewitalizacja osiedla Gorzyce – Etap I – „Rynek”, 

• realizacja założeń Gminnego Programu Rewitalizacji – rozbudowa Technicznego 

Ogrodu w centrum Gorzyc, 

• budowa, przebudowa i/lub rozbudowa dróg na terenie Osiedla Gorzyce, 

• remont dróg na terenie Osiedla Gorzyce. 

W Strategii wyznaczono także obszar strategicznej interwencji, czyli taki który ze 

względu na występowanie określonych czynników o różnym charakterze, może powodować 

sytuację kryzysową bądź też odwrotnie – posiadać potencjał rozwojowy. W Gminie Gorzyce 

wyznaczono OSI obejmujący dwa wcześniej obowiązujące podobszary rewitalizacji: część 

jednostki Gorzyce I – osiedle oraz część jednostki Gorzyce II – sołectwo. Podobszar pierwszy 

jest spójny (nieznacznie mniejszy) z wyznaczonym w niniejszej Diagnozie obszarem 
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rewitalizacji. Zatem zgodnie z założeniami Strategii stanie się on Obszarem Strategicznej 

Interwencji. 

Wyznaczony obszar rewitalizacji usytuowany jest we wschodnio-centralnej części 

Gminy Gorzyce i wraz z pozostałą częścią miejscowości Gorzyce stanowi jej centrum 

społeczno-gospodarcze. Znajdują się tam miejsca i obiekty, takie jak: Urząd Pocztowy, Zespół 

Szkół im. por. Józefa Sarny, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II, Samorządowe 

Przedszkole, bieżnia lekkoatletyczna, Gminny Ośrodek Kultury, boisko Orlik, stadion 

sportowy, Urząd Gminy Gorzyce, remiza OSP w Gorzycach, bank oraz obiekty handlowe. 

Potencjały i zasoby obszaru rewitalizacji pokazują, iż obszar ten ma istotne znaczenie 

nie tylko dla jego mieszkańców, ale też dla rozwoju całej gminy, szczególnie w sferze 

społecznej, w której zidentyfikowano najwięcej problemów. Wyznaczony obszar stanowi 

centrum życia gospodarczego, kulturalnego i społecznego gminy. Zmiany w tym obszarze będą 

korzystnie oddziaływać na cały obszar Gminy Gorzyce, wpływając tym samym na poprawę 

jakości życia jej mieszkańców. 
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Załącznik 1. Matryca ze wskaźnikami przedstawiającymi stan kryzysowy na terenie 

poszczególnych jednostek referencyjnych w Gminie Gorzyce 

Załącznik 2. Wyniki badania ankietowego  

 



Gorzyce I - 
osiedle

Gorzyce II - 
sołectwo

Gorzyce III 
Osiedle 

Przybyłów
Furmany

Motycze 
Poduchowne

Orliska Sokolniki Trześń Wrzawy
Zalesie 

Gorzyckie

1. Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w % ludności ogółem % 16,4 17,6 24,0 21,5 20,2 17,2 18,8 17,6 20,7 17,6 18,4 17,7 18,9 18,4

2. Udział ludności w wieku produkcyjnym w % ludności ogółem % 58,1 57,5 60,4 59,2 64,2 63,8 58,9 62,8 60,6 65,4 59,6 60,2 59,9 59,1

3. Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w % ludności ogółem % 25,5 24,9 15,5 19,3 15,6 19,0 22,3 19,7 18,7 17,1 22,0 22,1 21,3 22,5

4.
Liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku 
produkcyjnym (wskaźnik obciążenia demograficznego)

szt. 83,6 73,9 65,5 68,9 55,6 56,8 69,7 59,3 65,0 53,0 67,8 66,2 67,0 69,3

5. Przyrost naturalny w przeliczeniu na 100 osób wg miejsca zamieszkania  - -0,28 -0,36 -0,15 -0,80 -0,27 -2,16 -0,64 -0,07 -0,57 0,49 -0,40 -0,50 -0,40 -0,50

6.
Saldo migracji na pobyt stały w przeliczeniu na 100 osób 
wg faktycznego miejsca zamieszkania

 - -0,1 1,7 3,4 -0,1 4,8 2,2 1,6 1,3 2,3 3,4 1,2 -0,2 -0,1 0,0

7.
Udział bezrobotnych zarejestrowanych w ludności w wieku 
produkcyjnym wg miejsca zamieszkania

% 5,50 5,30 3,40 5,00 3,80 8,10 6,70 6,70 4,10 4,50 5,50 5,20 6,20 4,00

8. Liczba długotrwale bezrobotnych w % bezrobotnych ogółem % 54,8 48,8 57,1 77,3 44,4 41,7 45,9 65,6 47,5 66,7 54,4 49,3 52,6 47,8

9.
Korzystający ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu ubóstwa 
w przeliczeniu na 1000 osób wg miejsca zamieszkania

szt. 9,2 9,3 0,0 0,7 13,4 34,5 8,5 5,9 9,4 4,9 8,6

10.
Korzystający ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu bezrobocia w 
przeliczeniu na  1000 osób wg miejsca zamieszkania

szt. 5,9 5,7 0,0 5,3 8,1 21,6 4,2 7,8 5,7 4,9 5,8

11.
Korzystający ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu 
niepełnosprawności w przeliczeniu na  1000 osób wg miejsca 
zamieszkania

szt. 6,1 3,6 0,0 10,7 8,1 21,6 7,4 5,9 5,0 0,0 6,0

12.
Korzystający ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu długotrwałej lub 
ciężkiej choroby w przeliczeniu na  1000 osób wg miejsca zamieszkania

szt. 7,3 9,3 0,0 8,0 5,4 30,2 9,0 7,8 8,8 0,0 7,9

13.
Korzystający ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu bezradności w 
sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa w 
przeliczeniu na  1000 osób wg miejsca zamieszkania

szt. 4,0 2,9 0,0 4,0 2,7 34,5 2,6 2,6 2,5 4,9 3,6

14.
Korzystający ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu przemocy w 
przeliczeniu na  1000 osób wg miejsca zamieszkania

szt. 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,7 1,3 0,0 0,8

15.
Korzystający ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu alkoholizmu  w 
przeliczeniu na  1000 osób wg miejsca zamieszkania

szt. 3 6 0 4 3 22 5 2 2 0 3

16. Liczba wypełnionych formularzy "Niebieska Karta" na 1 000 mieszkańców szt. 3,77 1,43 1,49 6,54 2,70 4,24 1,58 2,59 1,89 4,90 3,65

17. Średnie % wyniki z egzaminów ósmoklasisty (dane dla gminy) % 52,1 52,1 52,1 52,1 52,1 52,1 52,1 52,1 52,1 52,1 52,1 58,6 53,8 57,3

18.
Liczba stwierdzonych przestępstw ogółem w przeliczeniu na 
100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania 

szt. 0,39 1,20 1,03 1,60 0,54 2,16 0,90 1,18 1,32 0,98 1,19

19.
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych przez 
Policję (dane dla gminy)

% 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0

20.
Liczba organizacji pozarządowych na 1000 osób wg faktycznego miejsca 
zamieszkania (dane za 2022 r.)

szt. 2,60 4,30 1,47 2,67 5,38 4,31 1,06 3,27 2,51 0,00 2,64

21. Frekwencja w wyborach samorządowych - I tura (X 2018) % 50,1 59,9 63,5 58,0 63,1 53,4 48,9 53,1 58,2 69,6 57,8 52,7 53,2 54.90

22. Frekwencja w wyborach parlamentarnych (X 2019) % 54,4 55,5 brak danych 51,2 57,5 58,3 51,4 55,5 57,1 57,3 55,4 54,9 60,1 61,7

23.
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON 
w przeliczeniu na 1000 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania 

szt. 71,0 92,7 44,0 62,7 67,2 34,5 72,1 94,7 47,7 63,4 70,7 76,0 94,0 128,0

24.
Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów  gospodarczych 
w rejestrze REGON w przeliczeniu na 1000 osób wg faktycznego miejsca 
zamieszkania

szt. 1,2 3,6 2,9 0,0 0,0 4,3 5,3 3,9 0,0 4,9 2,3 5,6 7,9 9,7

25.
Liczba wyrejestrowanych podmiotów  gospodarczych 
z rejestru REGON w przeliczeniu na 1000 osób wg faktycznego miejsca 
zamieszkania

szt. 2,8 2,1 2,9 4,0 0,0 0,0 2,1 2,0 1,9 0,0 2,3 2,8 3,8 5,0

26.
Liczba zarejestrowanych działalności gospodarczych osób fizycznych w 
przeliczeniu na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym

szt. 89,7 110,4 67,0 80,4 84,0 34,0 98,8 120,1 66,7 68,7 92,6

27.
Liczba nowo zarejestrowanych działalności gospodarczych osób 
fizycznych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym

szt. 1,2 2,1 2,9 0,0 0,0 4,3 5,3 3,3 0,0 4,9 3,5

28.
Powierzchnia terenów zagospodarowanych na działalność sportową, 
rekreacyjną, kulturową i turystyczną przypadająca na  1000 mieszkańców

ha 3,7 0,0 16,6 4,2 5,1 0,3 1,3 3,0 1,4 0,2 3,1

29.
Udział budynków mieszkalnych mających bezpośredni dostęp 
do dróg asfaltowych w liczbie budynków mieszkalnych ogółem

% 97,2 95,5 88,7 94,6 91,7 91,2 99,8 97,3 80,0 71,3 92,6

30.
Budynki mieszkalne nowe oddane do użytkowania w przeliczeniu na 10 
tys. mieszkańców

szt. 0 29 117 40 161 129 26 26 44 98 33 29 33 29

31.
Udział budynków mieszkalnych podłączonych do sieci wodociągowej w 
stosunku do ogółu budynków mieszkalnych

% 41,4 64,5 71,8 90,6 66,7 95,6 89,1 86,2 93,3 80,0 79,5

32.
Udział budynków mieszkalnych podłączonych do sieci kanalizacyjnej w 
stosunku do ogółu budynków mieszkalnych

% 40,0 57,6 69,1 78,6 60,8 76,5 80,7 77,3 23,4 62,5 62,1

33.
Ilość odpadów stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub 
stanu środowiska - azbest 

tona brak danych 187,4 brak danych 118,2 9,9 18,8 241,1 86,8 369,7 43,9 134,5

34. Ilość unieszkodliwionego azbestu w przeliczeniu na  1000 mieszkańców tona 0,00 0,00 0,00 0,84 0,00 0,00 1,45 0,00 0,00 0,00 0,26

35. Udział terenów zieleni urządzonej w ogólnej powierzchni terenu % 5,48 0,01 0,00 0,01 0,23 0,05 0,02 0,16 0,02 0,03 0,09

36. Położenie na obszarach objętych formami ochrony przyrody*
TAK/
NIE

NIE TAK NIE NIE TAK NIE NIE TAK TAK TAK

37.
Położenie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią (Q 1% i/lub Q 
10%)

TAK/
NIE

NIE TAK TAK NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK

38. Liczba przyłączy gazowych w przeliczeniu na 10 budynków mieszkalnych szt. 7,7 8,2 7,0 8,5 8,0 8,4 8,7 7,8 8,3 7,0 8,1

Gorzyce I - 
osiedle

Gorzyce II - 
sołectwo

Gorzyce III 
Osiedle 

Przybyłów
Furmany

Motycze 
Poduchowne

Orliska Sokolniki Trześń Wrzawy
Zalesie 

Gorzyckie
GMINA

1. Powierzchnia poszczególnych sołectw km2 0,50 7,65 1,53 4,12 2,83 4,32 19,14 9,89 15,93 2,99 68,90

2. Liczba ludności w poszczególnych sołectwach szt. 4241 1402 682 750 372 232 1887 1531 1592 205 12 894

3. Udział powierzchni sołectwa w powierzchni gminy ogółem % 0,7 11,1 2,2 6,0 4,1 6,3 27,8 14,4 23,1 4,3 100,0

4. Udział ludności sołectwa w liczbie ludności ogółem % 32,9 10,9 5,3 5,8 2,9 1,8 14,6 11,9 12,3 1,6 100,0
5. Problemy w sferze społecznej szt. 15 8 2 12 3 12 14 6 6 4
6. Problemy w sferze gospodarczej szt. 4 1 4 5 4 2 0 1 4 2
7. Problemy w sferze przestrzenno-funkcjonalnej szt. 0 1 1 0 1 2 1 1 2 2
8. Problemy w sferze technicznej szt. 3 3 1 0 2 0 1 1 1 0
9. Problemy w sferze środowiskowej szt. 1 3 2 1 2 2 2 2 3 3

szt. 23 16 10 18 12 18 18 11 16 11

Załącznik nr 1 do Diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Gorzyce
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Zestawienie wskaźników dla poszczególnych sołectw w porównaniu do średniej dla gminy, województwa i Polski w 2021 roku

Sfery Lp. Nazwa wskaźnika Jedn.

Sołectwa

Średnia 
dla gminy

Średnia 
dla 

województwa

Średnia 
dla Polski

Średnia dla 
powiatu

Dotyczy wyłącznie następujących form ochrony przyrody: obszar Natura 2000, 
rezerwat przyrody, park krajobrazowy*

Wskaźniki mierzone ogółem dla 
gminy (nieporównywane do 

średniej dla gminy)

Jedn.

Sołectwa

Suma

Nazwa wskaźnika

Wskaźnik nr 31,32 - źródło: Zakład Gospodarski Komunalnej w Gorzycach

Wskaźnik nr 38 - żródło: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle

Wskaźniki nr 1-6, 20-22, 28-30, 33-35 – na podstawie danych Urzędu Gminy Gorzyce
Wskaźniki nr 7, 8 – na podstawie danych PUP w Tarnobrzegu
Wskaźniki nr 9-16 – na podstawie danych z  Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach
Wskaźnik nr 17 – źródło: oke.krakow.pl
Wskaźnik nr 23-27 – na podstawie danych GUS
Wskaźniki nr 18,19 – na podstawie danych z Komisaratu Policji w Gorzycach
Wskaźnik nr 36 – źródło: geoserwis.gdos.gov.pl
Wskaźnik nr 37 – źródło: mapy.isok.gov.pl 

Wskaźniki wypadające 
niekorzystnie w porównaniu do 

średniej dla gminy

Wskaźniki dla gminy wypadające niekorzystnie w 
porównaniu do średniej dla co najmniej dwóch 

jednostek: powiatu, województwa
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WYNIKI BADANIA ANKIETOWEGO 

przeprowadzonego w dniach 02–31.12.2022 r. 

 

 

 

 

 

 

 



 1. Jak ocenia Pan/Pani poniższe elementy wpływające na warunki życia
mieszkańców w gminie? ( 1–bardzo źle, 2–źle, 3–dostatecznie, 4–dobrze,
5–bardzo dobrze).
148 z 148 osób odpowiedziało na to pytanie

1 2 3 4 5

Dostęp do miejsc pracy 9 17 
29 62 31

Dochody uzyskiwane przez mieszkańców
12 20 46 49 21

Aktywność i zaangażowanie mieszkańców w
sprawy lokalne

12 31 37 36 32

Dostępność opieki przedszkolnej 4 14 
22 49 59

Dostępność opieki żłobkowej
18 19 18 35 58

Poziom edukacji i oferta zajęć pozalekcyjnych w
szkołach podstawowych

9 13 
24 53 49

Dostępność i zróżnicowanie oferty kulturalnej i
spędzania czasu wolnego

16 22 33 39 38

Bezpieczeństwo publiczne 2 13 
37 49 47

Funkcjonowanie systemu pomocy społecznej w
gminie

2 13 
29 56 48

Przedsiębiorczość mieszkańców 7 
23 50 37 31

Dostępność do handlu i usług na terenie gminy 1 9 
27 36 75

System wsparcia mikro i małej
przedsiębiorczości na terenie gminy

14 26 35 38 35

Dostępność i stan infrastruktury technicznej:
drogowej, wodociągowej, kanalizacyjnej itd.

7 9 
21 43 68

Zagospodarowanie i estetyka przestrzeni
publicznych

3 14 
31

31 
69

Baza sportowa i rekreacyjno-wypoczynkowa
59 37 20 20

12 

Zagospodarowanie i wykorzystanie dziedzictwa
kulturowego i naturalnego

8 
24 37 35 44

Stan środowiska naturalnego i
zanieczyszczenia powietrza

12 21 31 32 52

(6%) (11%)
(20%) (42%) (21%)

(8%) (14%) (31%) (33%) (14%)

(8%) (21%) (25%) (24%) (22%)

(3%) (9%)
(15%) (33%) (40%)

(12%) (13%) (12%) (24%) (39%)

(6%) (9%)
(16%) (36%) (33%)

(11%) (15%) (22%) (26%) (26%)

(1%) (9%)
(25%) (33%) (32%)

(1%) (9%)
(20%) (38%) (32%)

(5%)
(16%) (34%) (25%) (21%)

(1%) (6%)
(18%) (24%) (51%)

(9%) (18%) (24%) (26%) (24%)

(5%) (6%)
(14%) (29%) (46%)

(2%) (9%)
(21%)

(21%)
(47%)

(40%) (25%) (14%) (14%)
(8%)

(5%)
(16%) (25%) (24%) (30%)

(8%) (14%) (21%) (22%) (35%)



Podsumowanie
195 325 527 700 769

1 2 3 4 5

(8%) (13%) (21%) (28%) (31%)

 2. Jakie pięć najważniejszych efektów, według Pana/Pani, powinno
zostać osiągniętych w wyniku przeprowadzonego procesu rewitalizacji?
148 z 148 osób odpowiedziało na to pytanie z opcją wielokrotnego wyboru

60%

49%

55%

25%

22%

48%

41%

20%

30%

30%

66%

37%

15%

2%

3 miesiące temu
Tylko 4

3 miesiące temu
Zajecia pozalekcyjne dla uczniów klas starszych

3 miesiące temu
Altanka dla młodzieży

Wzrost wykształcenia i umiejętności mieszkańców 89 odpowiedzi

Włączenie społeczne osób wykluczonych i/lub zagrożonych … 73 odpowiedzi

Zwiększenie integracji mieszkańców i pobudzenie ich aktyw… 81 odpowiedzi

Poprawa bezpieczeństwa publicznego 37 odpowiedzi

Poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług publicznych 33 odpowiedzi

Pozyskanie inwestorów zewnętrznych 71 odpowiedzi

Rozwój mikro i małej przedsiębiorczości 61 odpowiedzi

Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznych 29 odpowiedzi

Poprawa stanu infrastruktury technicznej i drogowej 45 odpowiedzi

Stworzenie i/lub rozszerzenie bazy turystycznej i rekreacyjnej 44 odpowiedzi

Stworzenie i/lub rozszerzenie bazy sportowej 97 odpowiedzi

Ograniczenie tzw. niskiej emisji i poprawa jakości środowiska… 55 odpowiedzi

Odnowa, ochrona i udostępnianie dziedzictwa kulturowego i … 22 odpowiedzi

Inne 3 odpowiedzi



 3. Inne uwagi/sugestie:
27 z 148 osób odpowiedziało na to pytanie

miesiąc temu
zwiększenie jakości dróg na garażach

miesiąc temu
zrobić porządek z psami i ich właścicielami

miesiąc temu
plaga psów na osiedlu

miesiąc temu
plac handlowy niefunkcjonalny

miesiąc temu
Plac handlowy nie spełnia swoich oczekiwań

miesiąc temu
brak odpowiedzialności właścicieli psów, nie sprzątają po swoich pupilkach

miesiąc temu
brak - mało zieleni, brak estetyki, właściciele psów nie sprzątają więc miejsc na
odpoczynek dla seniorów

2 miesiące temu
Slabe utrzymanie czystości i porządku w budynkach i wokół nich ,będących
własnością Gminy Gorzyce.

2 miesiące temu
Zły stan techniczny schodów do biblioteki publicznej w Trześni. Brak oświetlenia,
ubytki w chodniku.

2 miesiące temu
Drodze w Motyczu Poduchownym przydałaby się "rewitalizacja"

2 miesiące temu
Totalna betonoza. Brak komfortowych miejsc na spacery, spędzanie wolnego
czasu w ciepłe dni. Chodzi mi o zacienione miejsca typu park z deptakiem.

3 miesiące temu
brak

3 miesiące temu
Likwidacja dzikich wysypisk śmieci

3 miesiące temu
zrobienie w wioskach silowni zewnetrznych



3 miesiące temu
Poprawa wyglądu, estetyki obiektów zasilających w energię elektryczną inne
obiekty tzw. TRAFO (własność PGE), budowa infastruktury parkingowej ul. 3 Maja
14, budowa infrastruktury parkingowej wokół ul. 11 Listopada 10,rewitalizacja
obiektu Pana Mieszczańskiego nieszczącego się przy bibliotece gminnej w
Gorzycach, wzrost zaangażowania w działanie zmieżające do powstania chodnika
rowerowego Gorzyce-Wrzawy w ciągu DW 854

3 miesiące temu
Zbudowanie chodnika na ulicy Wrzawskiej i rozbudowa placu zabaw na Pączku
Gorzycki . Obecny płac zabaw przeznaczony jest dla dzieci 6+ , a co z
maluszkami ? Nawet zwykłej huśtawki zabudowanej brak . Są dwie z której mogą
korzystać tylko dzieci które musza się trzymać żeby nie spadły , czyli 6+ .

3 miesiące temu
Sport to nie tylko boiska, pływanie też. Budowa basenu to najważniejszy cel

3 miesiące temu
Monitoring miejscowości

3 miesiące temu
Gmina powinna stworzyć więcej miejsc pracy z dobrymi zarobkami.

3 miesiące temu
tyle

3 miesiące temu
Oświetlenia i chodniki przy głownej drodze zatoczki autobusowe dla uczni szkół
podstawowych na Wrzawach oraz utrzymanie czystosci w rowach i przestrzeniach
publicznych

3 miesiące temu
Zatrzymanie wykształconych ludzi na miejscu poprzez stworzenie im możliwości
pracy i rozwoju.

3 miesiące temu
Naprawienie braku miejsc do spędzania czasu wolnego. Większość osób w
młodym wieku, ale również osoby 30+ mieszkające w blokach nie mają miejsca
gdzie będą mogli usiąść, porozmawiać i wypić przysłowiowe piwo. Policja
ingeruje w każdeSp

3 miesiące temu
Powinien być Basen, Siłownia lub innee

3 miesiące temu
Brakuje oferty zajęć dodatkowych w domu kultury dla dzieci (chłopców) i
dorosłych. Przydałby się również wodny plac zabaw na upalne dni dla dzieci

3 miesiące temu
Budowa krytego basenu

3 miesiące temu


