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1. WPROWADZENIE 

1.1 Wstęp 
 

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji wchodząc w życie dała podstawę 

prawną samorządom gminnym do podjęcia kompleksowych działań służących rewitalizacji 

obszarów zdegradowanych. Dotychczas najczęściej podstawą do realizacji działań 

rewitalizacyjnych była uchwała rady gminy, podejmowana na podstawie ustawy  

o samorządzie gminnym, nosząca nazwę lokalnego programu rewitalizacji. Program, który 

powstaje w reżimie ustawy o rewitalizacji – Gminny Program Rewitalizacji – m.in. umożliwia 

samorządowi wykorzystywanie narzędzi ustawowych. Gminny Program Rewitalizacji jest 

zatem wieloletnim programem opisującym stan i stopień degradacji terenu w kilku 

płaszczyznach: społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej oraz  

środowiskowej. Aktualny stan opisywany jest za pomocą miarodajnych wskaźników 

reprezentatywnych dla poszczególnych sfer. 

Celem Programu Rewitalizacji jest opracowanie planów realizacji konkretnych działań 

rewitalizacyjnych oraz systemu ich wdrażania. Rewitalizacja jest procesem, który ma na celu 

wyprowadzenie ze stanu kryzysowego analizowanego obszaru zdegradowanego, poprzez 

zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki oraz nadanie 

mu nowych funkcji lub przywrócenie starych.  

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji wprowadziła pojęcie gminnego 

programu rewitalizacji. Program jest opracowywany i uchwalany przez radę gminy, na 

podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1875) oraz na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1023, 1529, 1566). Gminy, które go uchwalą, mają możliwość ubiegania się 

o wsparcie finansowe działań związanych z rewitalizacją. Środki można pozyskać z 

regionalnych programów operacyjnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. 

Wsparcie uzyskają projekty rewitalizacji terenów zdegradowanych, które wynikają ze 

zintegrowanych programów rewitalizacji społeczno-gospodarczej, przestrzenno- funkcjonalnej 

i środowiskowej.  

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Czarna na lata 2016-2023 stanowi istotny 

instrument wspierający zarządzanie rozwojem gminy w zakresie wyprowadzania ze stanu 

kryzysowego obszaru zdegradowanego poprzez powiązane ze sobą działania społeczne, 

gospodarcze, środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne i techniczne. Pozwala on na 
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prowadzenie wieloletniego procesu rewitalizacji w sposób skoordynowany, zintegrowany, 

zgodny z potrzebami i oczekiwaniami interesariuszy.  

Koncentracja interwencji i potrzeba hierarchizacji potrzeb powodują, że GPR dotyczy 

terenów o istotnym znaczeniu dla rozwoju Gminy, obejmujących całość lub część 

zdiagnozowanego obszaru zdegradowanego i dotkniętych szczególną koncentracją problemów 

i negatywnych zjawisk kryzysowych.  

1.2 Zakres pojęciowy 
 

Stan kryzysowy zdefiniowany został jako „stan spowodowany koncentracją negatywnych 

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

edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu 

publicznym i kulturalnym), współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej 

jednej z następujących sfer:  

1) gospodarczej  

2) środowiskowej  

3) przestrzenno-funkcjonalnej 

4) technicznej  

Rewitalizacja – proces wyprowadzenia 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 gminnego programu rewitalizacji 

(Art. 2 ust. 1). 

Interesariusze rewitalizacji – to w szczególności: 

1. 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 

2. inni mieszkańcy gminy 

3. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność 

gospodarczą 

4. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, 

w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne 

5. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne 

6. organy władzy publicznej 
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7. podmioty inne niż wymienione w pkt. 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia 

Skarbu Państwa (Art. 2 ust. 2). 

Obszar zdegradowany to obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy. Dotyczy 

to najczęściej obszarów miejskich, ale także wiejskich. Obszar zdegradowany może być 

podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic pod 

warunkiem stwierdzenia sytuacji kryzysowej na każdym z podobszarów.  

Obszar rewitalizacji – obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, 

cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, 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 jej mieszkańców. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym 

podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic. Pewne ograniczenia dotyczą włączania 

do niego niezamieszkałych terenów poprzemysłowych, w tym poportowych i 

powydobywczych, terenów powojskowych i pokolejowych (art. 10 ust. 3). Przedsięwzięcia 

rewitalizacyjne zamieszczone w gminnym programie rewitalizacji mogą być realizowane 

również poza obszarem rewitalizacji, jeżeli wynika to z ich specyfiki. 

Projekt rewitalizacyjny to projekt wynikający z programu rewitalizacji, tj. zaplanowany 

w programie rewitalizacji i ukierunkowany na osiągnięcie jego celów albo logicznie powiązany 

z treścią i celami programu rewitalizacji, zgłoszony do objęcia albo objęty współfinansowaniem 

UE z jednego z funduszy strukturalnych albo Funduszu Spójności  

w ramach programu operacyjnego. Wynikanie projektu rewitalizacyjnego z programu 

rewitalizacji oznacza zatem albo wskazanie (wymienienie) go wprost w programie rewitalizacji 

albo określenie go w ogólnym (zbiorczym) opisie innych, uzupełniających rodzajów działań 

rewitalizacyjnych.  

Gminny Program Rewitalizacji (GPR) – dokument, który sporządza się dla obszaru 

rewitalizacji. Opracowywany przy współpracy z lokalnymi społecznościami oraz 

interesariuszami rewitalizacji. Wyznacza cele i kierunki działania na danym terytorium objętym 

rewitalizacją, zawiera głównie szczegółową diagnozę obszaru rewitalizacji, opis wizji stanu 

obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji, opis powiązań programu  

z dokumentami strategicznymi gminy, cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki 

działań służących eliminacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk społecznych  

i gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych, opis 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w tym listę planowanych podstawowych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych oraz charakterystykę pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć 
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rewitalizacyjnych, szacunkowe ramy finansowe wraz z szacunkowym wskazaniem środków 

finansowych ze źródeł publicznych i prywatnych, opis struktury zarządzania realizacją GPR, 

system monitorowania i oceny GPR, wskazanie, czy na obszarze rewitalizacji ma zostać 

ustanowiona Specjalna Strefa Rewitalizacji, wskazanie sposobu realizacji GPR w zakresie 

planowania i zagospodarowania przestrzennego. 

1.3 Etapy opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji 
 

Dokument Gminnego Programu Rewitalizacji został opracowany zgodnie z ustawą  

o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. Dz. U. 2015 poz. 1777 z późn. zm. Kolejne etapy 

opracowania wynikające z tej ustawy były następujące: 

1) zgodnie z art. 8, ust. 1, ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. 

poz 1777, z późń. zm.) rada gminy wyznaczyła w drodze uchwały obszar zdegradowany i 

obszar rewitalizacji 

2) zgodnie z art. 11, ust. 1, wniosek o wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji zawierał wskazanie granic tych obszarów wykonane na mapie w skali co 

najmniej 1:5000 oraz zgodnie z ust. 2, do wniosku załączono diagnozę potwierdzającą 

spełnienie przez obszar przesłanek wyznaczenia 

3) zgodnie z art. 11, ust. 3, przed złożeniem wniosku wójt przeprowadził konsultacje społeczne 

projektu uchwały, a następnie wprowadził zmiany wynikające  

z przeprowadzonych konsultacji 

4) zgodnie z art. 11, ust. 4, uchwała wraz z załącznikiem w postaci mapy w skali 1:5000 została 

podjęta Uchwałą nr XXXIX/337/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 26 maja 2017 r. 

5) zgodnie z art. 13, uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji, stanowi akt prawa miejscowego. Dziennik Urzędowy Województwa 

Podkarpackiego opublikował uchwałę dnia 7 czerwca 2017 r., poz. 2190. 

6) zgodnie z art. 17, ust. 2, pkt 1 informacja o podjęciu uchwały nr XL/351/2017 Rady Gminy 

Czarna z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego 

Programu Rewitalizacji Gminy Czarna na lata 2016-2023 została umieszczona na stronie 

internetowej Urzędu Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej, a także została ogłoszona 

poprzez obwieszczenie na stronie internetowej Gminy Czarna oraz w sposób zwyczajowo 

przyjęty na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czarna 

2) zgodnie z art. 17, ust. 2, pkt 2 sporządzono projekt gminnego programu rewitalizacji 

3) zgodnie z art. 17, ust. 2, pkt 3 w/w projekt został poddany konsultacjom społecznym,  
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4) zgodnie z art. 17, ust. 2, pkt 4 w/w projekt został przekazany do zaopiniowania przez: 

 Zarząd Powiatu Dębickiego 

 Zarząd Województwa Podkarpackiego 

 Wojewodę Podkarpackiego 

 Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatura w Rzeszowie, Wojewódzki Sztab 

Wojskowy w Rzeszowie, Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej 

 Komendę Powiatową Policji w Dębicy, Komendę Powiatową Państwowej Straży 

Pożarnej w Dębicy 

 Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 

 Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie 

 Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy 

 Komitet Rewitalizacji 

 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 

 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu 

 Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie 

5) zgodnie z art. 18, ust. 2 wyznaczono termin przedstawienia opinii nie krótszy niż 14 dni  

i nie dłuższy niż 30 dni, nieprzedstawienie opinii w wyznaczonym terminie wiązało się  

z pozytywnym zaopiniowaniem gminnego programu rewitalizacji  

6) zgodnie z art. 17, ust. 2, pkt 5 wprowadzono zmiany wynikające z przeprowadzonych 

konsultacji i uzyskanych opinii oraz przedstawiono Radzie Gminy Czarna do uchwalenia 

projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czarna na lata 2016-2023  

7) zgodnie z art. 14, ust. 1 gminny program rewitalizacji został przyjęty uchwałą Rady Gminy 

Czarna w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czarna na lata 2016-

2023.  



 

 

   10 

2. METODOLOGIA WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO 

2.1 Metoda analizy wskaźnikowej 
 

Metodologia wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji opiera się na 

Ustawie z dnia 9 października o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm), 

Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 

zatwierdzonych w dniu 02.08.2016 r. przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz Instrukcji 

Przygotowania Programów Rewitalizacji w Zakresie Wsparcia w Ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Zgodnie z art. 2 

ust. 1 ww. ustawy rewitalizacja to „kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu 

kryzysowego obszarów zdegradowanych”, dlatego przy wyznaczaniu zasięgu obszaru 

zdegradowanego wzięto pod uwagę zestaw kryteriów zawarty w art. 9 ust. 1 ustawy i w ww. 

Wytycznych, który wskazuje na istnienie stanu kryzysowego na danym terenie.  

Celem dla którego sporządza się Gminny Program Rewitalizacji jest wyznaczenie 

obszaru zdegradowanego, a następnie obszaru rewitalizacji. Wyznaczenie, opis oraz analiza 

problemów na obszarze zdegradowanym następuje na podstawie zestawienia wiarygodnych  

i mierzalnych danych pozyskanych przede wszystkim z Urzędu Gminy Czarna oraz jednostek 

organizacyjnych: Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej, Powiatowego Urzędu Pracy w 

Dębicy, Powiatowej Komendy Policji, bazy NGO oraz CKE w Krakowie. 

Działania rewitalizacyjne skierowane są przede wszystkim na poprawę jakości życia 

mieszkańców za pomocą spójnych działań. Diagnozę problemów przeprowadzono na poziomie 

wydzielonych czternastu jednostkach pomocniczych.  

Zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. art. 9, obszar gminy 

znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, 

w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału 

społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i 

kulturalnym, można wyznaczyć jako obszar zdegradowany w przypadku występowania na nim 

ponadto co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk:  

 gospodarczych (w szczególności w zakresie niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej 

kondycji lokalnych przedsiębiorstw), 

 środowiskowych (w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości 

środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzi 

bądź stanu środowiska), 



 

 

   11 

 przestrzenno-funkcjonalnych (w szczególności w zakresie 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), 

 technicznych (w szczególności w zakresie 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). 

Występowanie zjawisk kryzysowych w sferze społecznej jest najważniejszym 

warunkiem, by dany obszar mógł zostać uznany za obszar zdegradowany. 

W celu określenia rozmieszczenia i nasilenia negatywnych zjawisk, zebrano dane 

odzwierciedlające mierniki rozwoju, które wskazują na niski poziom rozwoju lub dokumentują 

silną dynamikę spadku poziomu rozwoju, w odniesieniu do wartości średniej dla całej gminy. 

Diagnoza została wykonana dla całej Gminy, z wykorzystaniem obiektywnych  

i weryfikowalnych wskaźników (rozdział 2.2. Wskaźniki zjawisk kryzysowych). Obszarami 

koncentracji negatywnych zjawisk w każdej ze sfer można uznać te, dla których przyjęte 

wskaźniki są mniej korzystne niż średnia dla gminy.  

W celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego zastosowano metodę wskaźnikową, która 

składała się z kilku etapów: 

- wyznaczenia jednostek terytorialnych, tj. najmniejszych, niepodzielnych obszarów 

gminy, dla których możliwe jest pozyskanie danych dotyczących zjawisk społecznych, 

gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych oraz technicznych,  

- zestawienia dostępnych danych oraz przeprowadzenie analizy wskaźnikowej za pomocą 

wskaźnika syntetycznego, 

- wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Za obszar zdegradowany 

uznano jednostkę pomocniczą, dla której zdiagnozowano wysoką koncentrację negatywnych 

zjawisk w sferze społecznej, współwystępującą z koncentracją negatywnych zjawisk w co 

najmniej jednej z pozostałych sfer. Za obszar zdegradowany uznano te jednostki, dla których 

w wyniku analizy zdiagnozowano kryzys z powodu koncentracji negatywnych zjawisk 

społecznych oraz zidentyfikowano problemy w pozostałych sferach. Spośród zdegradowanego 

obszaru wybrano obszar rewitalizacji.  
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2.2 Wskaźniki zjawisk kryzysowych 
 

Siedziba władz samorządowych znajduje się w miejscowości Czarna, a cała Gmina 

składa się z 14 jednostek pomocniczych: Borowa, Chotowa, Głowaczowa, Golemki, Grabiny, 

Jaźwiny, Podlesie, Przeryty Bór, Przyborów, Róża, Stara Jastrząbka, Stary Jawornik, Żdżary  

i Czarna. Delimitację obszaru zdegradowanego przeprowadzono zgodnie z podziałem na 

poszczególne sołectwa (poniższa rycina): 

1. Borowa, 

2. Chotowa, 

3. Głowaczowa, 

4. Golemki, 

5. Grabiny, 

6. Jaźwiny, 

7. Podlesie, 

8. Przeryty Bór, 

9. Przyborów, 

10. Róża, 

11. Stara Jastrząbka, 

12. Stary Jawornik, 

13. Żdżary, 

14. Czarna. 

  

Rycina 1. Podział Gminy Czarna na sołectwa 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie OpenStreetMap 
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Tabela 1. Podział gminy Czarna na sołectwa wraz z powierzchnią i liczbą ludności 

L.p. Jednostka terytorialna Powierzchnia (km2) 
Liczba ludności 

(osoba) 

Jednostki terytorialne Gminy 
1 BOROWA 11,06 767 
2 CHOTOWA 11,04 782 
3 GŁOWACZOWA 11,51 835 
4 GOLEMKI 3,92 525 
5 GRABINY 10,68 2141 
6 JAŹWINY 13,95 617 
7 PODLESIE 9,16 375 
8 PRZERYTY BÓR 4,70 134 
9 PRZYBORÓW 3,40 705 
10 RÓŻA 16,59 1316 
11 STARA JASTRZĄBKA 14,76 1176 
12 STARY JAWORNIK 1,41 38 
13 ŻDŻARY 23,13 970 
14 CZARNA 12,69 2713 

Razem 148,00 13094 
Źródło: dane z Urzędu Gminy. Stan 2014 r. 

 
 

Jednostki pomocnicze wyznaczone do przeprowadzenia delimitacji zgodne z przebiegiem 

granic poszczególnych sołectw tworzących Gminę Czarna, które obejmują zarówno 

powierzchnię zabudowaną jak i niezamieszkałą (lasy, pola uprawne, tereny zieleni). Dla 

potrzeb Gminnego Programu Rewitalizacji oraz diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej w 

Gminie Czarna, wybrano najważniejsze wskaźniki niezbędne do przeprowadzenia obliczeń 

oraz analizy otrzymanych wyników. Poniższa tabela przedstawia wskaźniki zastosowane w 

poszczególnych sferach. W sferze społecznej wybrano sześć kategorii, a w nich po jednym 

wskaźniku odzwierciedlającym wieloaspektowo sytuację społeczną. Wskaźniki dotyczą 

demografii, rynku pracy, pomocy społecznej, edukacji, integracji społecznej oraz 

bezpieczeństwa publicznego. W sferze techniczno-środowiskowej z jednej kategorii wybrano 

dwa wskaźniki dotyczące odsetka ludności korzystającej z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

W sferze gospodarczej natomiast jedną kategorię z jednym wskaźnikiem przedstawiającym 

nowozarejestrowane podmioty gospodarcze. W sferze przestrzenno-funkcjonalnej dobrano 

pięć wskaźników charakteryzujących zagospodarowanie przestrzenne obszaru gminy.  
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Tabela 2. Wskaźniki zastosowane w analizie sytuacji w Gminie Czarna w poszczególnych sferach 

sfera cechy szczegółowe sfery L.p. Nazwa wskaźnika 
SP

O
Ł

E
C

Z
N

A
 

demografia 1 
Przyrost naturalny w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego 
miejsca zamieszkania 

rynek pracy 2 Liczba długotrwale bezrobotnych w % bezrobotnych ogółem 

pomoc społeczna 3 
Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w 
przeliczeniu na 100 osób wg miejsca zamieszkania 

edukacja 4 Wyniki egzaminów 6-klasisty 

bezpieczeństwo 
publiczne 

5 
Liczba stwierdzonych przestępstw ogółem w przeliczeniu na 
100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania 

integracja społeczna 6 
Liczba organizacji pozarządowych na 100 osób wg miejsca 
zamieszkania 

G
O

SP
O

D
A

R
C

Z
A

 

podmioty gospodarcze 7 
Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w 
rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego 
miejsca zamieszkania - obszar wiejski 

T
E

C
H

N
IC

Z
N

O
-

ŚR
O

D
O

W
IS

K
O

W
A

 

ochrona środowiska 

8 Odsetek ludności korzystającej z sieci wodociągowej (%) 

9 Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej (%) 

PR
Z

E
ST

R
Z

E
N

N
O

-F
U

N
K

C
JO

N
A

L
N

A
 

zagospodarowanie 
przestrzenne 

10 Gęstość sieci drogowej (km/km2) 

11 Liczba obiektów sportowych (szt.) 

12 Liczba obiektów kulturalnych (szt.) 

13 Poziom zagospodarowania przestrzeni publicznych 

14 
Procentowy udział obszarów zielonych w powierzchni 
poszczególnych jednostek (%) 

 
Dla każdego analizowanego wskaźnika sporządzone zostało podsumowanie w formie 

wykresu, celem wskazania tych obszarów degradacji, które spełniają wymienione w art. 9 

ustawy o rewitalizacji kryteria występowania negatywnych zjawisk w danej sferze.  
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Dla zwiększenia czytelności analizy danych, występowanie poszczególnych zjawisk 

kryzysowych, zobrazowanych za pomocą poszczególnych wskaźników przedstawiono na 

mapach poglądowych, w których kolorem czerwonym zaznaczono te jednostki pomocnicze 

(sołectwa), w których zidentyfikowano sytuację mniej korzystną niż średnia dla Gminy. 

 

 

 



 

 

   16 

3. DIAGNOZA NEGATYWNYCH ZJAWISK I CZYNNIKÓW 
KRYZYSOWYCH W Gminie Czarna 

3.1 Sfera społeczna 

3.1.1 Struktura demograficzna 
 

Sfera społeczna jest najważniejszym elementem procesu diagnostycznego na potrzeby 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, ponieważ celem planowanych 

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

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

negatywnych zjawisk społecznych w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, 

niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu 

uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym”. 

 W 2015 r. według danych GUS liczba ludności w Gminie wynosiła 12 958 osób  

z czego 50,38% stanowiły kobiety, a 49,62% mężczyźni. W latach 2010-2015 liczba ludności 

w Gminie wzrastała, co przedstawia wykres poniżej.  

 

Wykres 1. Liczba ludności w Gminie Czarna w latach 2010-2015 
Źródło: Dane z Banku Danych Lokalnych 
 

Wskaźnikiem odzwierciedlającym sytuację społeczną w Gminie jest przyrost naturalny 

w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania, który wyraża różnicę 

pomiędzy liczbą urodzeń, a liczbą zgonów w przeliczeniu na 100 mieszkańców. Dodatnia 

wartość jest zjawiskiem pozytywnym i oznacza nadwyżkę liczby urodzeń nad liczbą zgonów. 

Wykres poniżej przedstawia sytuację w rozbiciu na poszczególne jednostki pomocnicze. 

Średnia wartość przyrostu naturalnego w Gminie Czarna w 2014 r. wynosiła 0,31, jednostki 

Przeryty Bór (-2,24), Stara Jastrząbka (-0,68), Stary Jawornik (-2,63) i Żdżary (-0,21) 
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charakteryzują się ujemnym przyrostem naturalnym. Pozostałe obszary charakteryzuje dodatni 

przyrost naturalny, przy czym najbardziej korzystna sytuacja wyróżnia jednostkę Grabiny 

(0,93) i Czarna (0,70). Poniżej wartości średniej uzyskały również jednostki Róża (0,08), 

Głowaczowa (0,12), Chotowa (0,13) i Przyborów (0,14). 

 

Wykres 2. Przyrost naturalny w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania 
Źródło: Dane z Urzędu Gminy Czarna 
 

Poniższa rycina przedstawia przestrzenny rozkład wartości wskaźnika przyrost naturalny 

w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania. 
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Rycina 2. Rozkład przestrzenny wartości wskaźnika przyrost naturalny w przeliczeniu na 100 
osób wg faktycznego miejsca zamieszkania 
Źródło: opracowanie własne 

 

Przyrost naturalny z saldem migracji składa się na rzeczywisty przyrost ludności na 

danym terenie. Według danych GUS, w latach 2010-2015 w gminie Czarna nie odnotowano 

znaczącego ruchu zewnętrznego ludności Gminy. Liczba ludności kształtowana jest głównie 

przez migrację wewnętrzną.  

 

Wykres 3. Saldo migracji w Gminie Czarna w latach 2010-2015 
Źródło: Dane z Banku Danych Lokalnych 
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3.1.2 Oświata i wychowanie kulturalne 
 

W gminie Czarna znajduje się 10 szkół podstawowych zlokalizowanych w Zespole Szkół 

w Czarnej, Borowej, Grabinach, Chotowej, Głowaczowej, Jaźwinach oraz Żdżarach. Oddziały 

szkół podstawowych zlokalizowane są również w gimnazjum w Starej Jastrząbce oraz w 

Zespole Szkolno Przedszkolnym w Przyborowie. Szkoła Podstawowa znajduje się również w 

Róży. Najwięcej uczniów szkół podstawowych uczęszcza do Zespołu Szkół  

w Czarnej – 218 osób. Następnie do Zespołu Szkół w Grabinach – 118 uczniów. Ogółem  

w gminie w 2015 roku było 789 uczniów szkół podstawowych.  Gmina dysponuje 9 gimnazjami 

zlokalizowanymi w Czarnej, Borowej, Grabinach, Chotowej, Głowaczowej, Róży, Starej 

Jastrząbce, Jaźwinach oraz w Żdżarach. Najwięcej uczniów uczęszcza do gimnazjum w Czarnej 

– 93 osoby oraz w Grabinach – 77 uczniów. Najmniej do gimnazjum  

w Jaźwinach – 6 osób.  W większości placówek oświatowych na terenie gminy funkcjonują 

również oddziały przedszkolne. Jest ich 11, a łączna ilość dzieci w przedszkolach wynosi 311 

(tabela poniżej).  Ogółem w gminie jest 1 172 uczniów uczęszczających do różnego rodzaju 

szkół. Wszystkie posiadają sale gimnastyczne, a ponadto uczniowie należący do Zespołu Szkół 

w Czarnej w ramach zajęć mogą uczęszczać na Krytą Pływalnię. Na terenie gminy nie ma 

żadnej szkoły ogólnokształcącej. W 2012 roku w gminie ogółem było 125 komputerów 

przeznaczonych do użytku uczniów.1 

 
Tabela 3. Placówki oświatowo-wychowawcze w gminie Czarna 

Jednostka Nazwa placówki 
Ilość uczniów 

szkoły 
podstawowej 

Ilość uczniów 
gimnazjum 

Razem 
uczniowie 

Ilość dzieci w 
przedszkolu 

Czarna Zespół Szkół 218 93 311 21 
Czarna Przedszkole - - - 81 
Borowa Zespół Szkół 41 23 64 5 
Grabiny Zespół Szkół 118 77 195 23 
Chotowa Zespół Szkół 61 22 83 16 

Głowaczowa Zespół Szkół 43 28 71 5 

Róża 
Szkoła 

Podstawowa 
76 - 76 19 

Róża Gimnazjum - 48 48 - 
Stara 

Jastrząbka 
Gimnazjum 93 53 146 46 

Jaźwiny Zespół Szkół 38 6 44 10 
Żdżary Zespół Szkół 69 33 102 20 

Przyborów 
Zespół Szkolno-

Przedszkolny 
32 - 32 65 

Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Czarna 2016 - 2025 
 

                                                           
1 bdl.stat.gov.pl 
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Poziom edukacji w Gminie Czarnej przedstawiono za pomocą wskaźnika wyniki 

egzaminów 6-klasisty w poszczególnych szkołach podstawowych Gminy. Średni wynik Gminy 

wyniósł w 2014 r. 65,79%, co daje wartość niższą od średniej województwa 67,70%. 

Pozytywnie odznacza się jednostka Przyborów (81,70%), Chotowa (70,7%), Głowaczowa 

(68,0%) oraz Grabiny (67,9%), Róża (67,1%), gdzie wynik był wyższy od średniej (wykres 

poniżej). Zdecydowanie najsłabszy wynik uzyskali uczniowie z jednostki Jaźwiny wynoszący 

46,70%, co znacząco odbiega od średniej dla gminy. Wartości poniżej średniej dla Gminy 

wyróżnia jednostki Czarna, Stary Jawornik, Golemki, Stara Jastrząbka, Przeryty Bór, Podlesie, 

Żdżary, Borowa i Jaźwiny, co przedstawiono na wykresie. Wyniki egzaminów mogą 

przekładać się na dalszy rozwój ścieżki życiowej młodej osoby. Osoby z niższymi wynikami 

mogą w przyszłości mieć mniejsze szanse na znalezienie pracy, co będzie miało swoje odbicie 

w podwyższonym poziomie bezrobocia w gminie oraz w ogólnym pogorszeniu jakości życia.  

 

Wykres 4. Wyniki egzaminów 6-klasisty 
Źródło: Dane ze strony Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie 
 

Poniższa rycina przedstawia przestrzenny rozkład wartości wskaźnika wyniki egzaminów 

6-klasisty. 
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Rycina 3. Rozkład przestrzenny wartości wskaźnika wyniki egzaminów 6-klasisty 
Źródło: opracowanie własne 

 

Na terenie gminy zlokalizowane jest Gminne Centrum Kultury i Promocji w Czarnej.  

W ramach swej działalności zajmuje się ono organizacją imprez kulturalnych i sportowych  

w szachach, organizacją szkoleń i konferencji oraz promocją i działalnością wydawniczą.2 

Działalność kulturalna w gminie prowadzona jest przez m.in. Gminne Centrum Kultury 

i Promocji w Czarnej, Wiejskie Biblioteki Publiczne w Czarnej, Grabinach, Przyborowie, 

Wiejski Dom Kultury w Róży, Wiejskie Centrum Kultury w Borowej, Żdżarach, Starej 

Jastrząbce i w Głowaczowej oraz w Grabinach, Centrum Kulturalno-Informatyczne  

w Chotowej. Ponadto na terenie gminy znajdują się również domy kultury w Starej Jastrząbce 

i Podlesiu. Na terenie gminy organizowane są liczne imprezy kulturalne. W ostatnich latach 

była to Biesiada Borowska zorganizowana przez Koło Aktywnych Kobiet, OSP oraz przez 

Zespół Szkół w Borowej. W Grabinach odbył się festyn rodzinny oraz festyn z okazji Dnia 

Dziecka. Koło Gospodyń Wiejskich zorganizowało Majówkę Chotowską. Biblioteka  

                                                           
2 Strategia Rozwoju Gminy 
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w Czarnej organizowała wernisaż prac, Dom Kultury w Starej Jastrząbce w sfer ofercie miał 

wieczór poetycki. Na terenie gminy działa również Gminne Centrum Kultury i Promocji  

w Czarnej. Organizował on „spotkania ze zdrowiem”, spotkania opłatkowe Koła Gospodyń 

Wiejskich, imprezy sportowe, wystawy prac oraz Święto Pieczonego Ziemniaka w Borowej.  

Działalność kulturalna gminy niewątpliwie poprawia jakość życia mieszkańców. 

Uczestnictwo w tego typu wydarzeniach integruje lokalną społeczność niezależnie od wieku.  

 

3.1.3 Rynek pracy i bezrobocie 
 

Na terenie gminy Czarna zarejestrowano w 2015 roku 680 bezrobotnych (stan na koniec 

grudnia 2015 roku). W stosunku do mężczyzn, kobiety pozostają w gorszej sytuacji. W 2015 

roku było zarejestrowanych 414 kobiet oraz 266 mężczyzn. Jeśli chodzi o udział bezrobotnych 

zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w 2015 roku wyniósł on 8,1% i 

jest najmniejszy w całym analizowanym okresie (lata 2010 – 2015). Jednak jest on wyższy w 

porównaniu do powiatu dębickiego, gdzie udział ten wynosi 7,7%.  

W stosunku do skali całego województwa podkarpackiego, gmina Czarna wypada 

zdecydowanie lepiej. Wskaźnik ten dla województwa wynosi 9,2%. Udział bezrobotnych  

w stosunku do osób w wieku produkcyjnym wykazuje tendencję spadkową i w 2015 roku 

osiągnął najniższe wartości procentowe zarówno w skali gminy, jak i powiatu oraz 

województwa. Zarówno w skali gminy, jak i powiatu i województwa, najwyższy udział 

bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym miał miejsce w latach 2012 – 2013. 

Od tamtego momentu następuje systematyczny spadek. W 2015 roku, udział ten wyniósł 8,1%, 

co jest wartością wyższą w stosunku do powiatu, a niższą w stosunku do całego województwa 

(wykres poniżej). 
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Wykres 5. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym 
Źródło: GUS BDL 

 

Liczba osób bezrobotnych na 100 mieszkańców w 2014 r. w Gminie Czarna wyniosła 

średnio 5,68. Największa liczba osób bezrobotnych w przeliczeniu na 100 osób znajduje się w 

jednostce Stary Jawornik (24 os./100 mieszkańców), gdzie jednocześnie 100% bezrobotnych 

stanowią osoby długotrwale bezrobotne. W pozostałych jednostkach sytuacja jest bardziej 

wyrównana, w Głowaczowej i Przyborowie zanotowano 8 bezrobotnych na 100 mieszkańców, 

w kolejnych od 7 do 4. Najkorzystniejsza sytuacja pod tym względem charakteryzuje jednostkę 

Przeryty Bór (2 os./100 mieszkańców). 

 

Wykres 6. Liczba osób bezrobotnych w przeliczeniu na 100 osób 
Źródło: Dane z Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy 

Poziom bezrobocia jako ważny wskaźnik sfery społecznej został przedstawiony za 

pomocą wskaźnika delimitacyjnego odnoszącego się do liczby długotrwale bezrobotnych w % 

bezrobotnych ogółem (wykres poniżej). Niepokojącym zjawiskiem jest długotrwałe 

bezrobocie, które prowadzi do wykluczenia społecznego, zubożenia, uzależnienia od środków 
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pomocy społecznej. W Gminie Czarna problemem jest długotrwałe bezrobocie, którego średnia 

wartość wynosi 57,53%. W przypadku jednostki Stary Jawornik, wszyscy bezrobotni są 

zarejestrowani dłużej niż jeden rok. W przypadku jednostki Borowa (64,10%), Jaźwiny 

(64,29%), Przeryty Bór (66,67%), Róża (57,69%), Stary Jawornik (100,0%), Żdżary (66,7%) i 

Czarna (62,05%) wśród bezrobotnych, ponad 60% stanowi grupa długotrwale bezrobotnych. 

Ponadto w jednostce Golemki (59,46%) wartość wskaźnika również przekracza wartość 

średnią. 

 

Wykres 7. Liczba długotrwale bezrobotnych w % bezrobotnych ogółem 
Źródło: Dane z Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy 
 

Poniższa rycina przedstawia przestrzenny rozkład wartości wskaźnika liczba osób 

długotrwale bezrobotnych w % bezrobotnych ogółem. 

100,00

66,67

66,67

64,29

64,10

62,05

59,46

57,69

57,53

57,14

56,25

55,77

55,71

48,18

42,37

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00

STARY JAWORNIK

PRZERYTY BÓR

ŻDŻARY

JAŹWINY

BOROWA

CZARNA

GOLEMKI

RÓŻA

ŚREDNIA

PODLESIE

CHOTOWA

STARA JASTRZĄBKA

GŁOWACZOWA

GRABINY

PRZYBORÓW



 

 

   25 

 

Rycina 4. Rozkład przestrzenny wartości wskaźnika liczba długotrwale bezrobotnych w % 
bezrobotnych ogółem 
Źródło: opracowanie własne  
 

3.1.4 Pomoc społeczna 
 

Według danych Banku Danych Lokalnych w 2015 roku ze środowiskowej pomocy 

społecznej wg kryterium dochodowego korzystało 2249 mieszkańców gminy Czarna 

zamieszkujących 647 gospodarstw domowych (wykres poniżej). W latach 2010 – 2015 liczba 

ta zmieniała się w sposób skokowy, przy czym w ostatnim okresie liczba ta wzrosła z 633 w 

roku 2014 do 647 w 2015 r. 
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Wykres 8. Gospodarstwa domowe korzystające ze środowiskowej pomocy społecznej wg 
kryterium dochodowego w latach 2010 - 2015 w gminie Czarna 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS  

 

Sfera społeczna została scharakteryzowana pod względem ubóstwa w kategorii pomoc 

społeczna za pomocą wskaźnika delimitacyjnego określającego liczbę osób korzystających ze 

świadczeń pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 osób wg miejsca zamieszkania. Średnia 

wartość dla Gminy Czarna wyniosła 5,25 os./100 mieszkańców. Negatywnie na tle gminy 

wypada Stary Jawornik, gdzie wskaźnik ten jest najwyższy i wynosi 13,16 osób w przeliczeniu 

na 100 mieszkańców. W jednostce Głowaczowa (7,31), Żdżary (7,01), Stara Jastrząbka (6,72), 

Podlesie (6,67), Jaźwiny (6,16) i Róża (5,85) wskaźnik ten również jest wysoki w stosunku do 

wartości dla całej gminy. 

 

Wykres 9. Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 osób 
wg miejsca zamieszkania 
Źródło: Dane z Gminnej Opieki Społecznej w Czarnej 
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Poniższa rycina przedstawia przestrzenny rozkład wartości wskaźnika liczba osób 

korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 osób wg miejsca 

zamieszkania. 

 

Rycina 5. Rozkład przestrzenny wartości wskaźnika liczba osób korzystających ze świadczeń 
pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 osób wg miejsca zamieszkania 
Źródło: opracowanie własne 
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3.1.5 Bezpieczeństwo w Gminie 
 

Bezpieczeństwo publiczne w Gminie przedstawiono za pomocą wskaźnika 

delimitacyjnego liczby stwierdzonych przestępstw ogółem w przeliczeniu na 100 osób wg 

faktycznego miejsca zamieszkania, gdzie dane pozyskano z Powiatowej Komendy Policji. 

Średnia wartość wskaźnika dla Gminy Czarna wynosi 0,79 przestępstw na 100 osób. 

Najwyższy wskaźnik charakteryzuje Stary Jawornik (7,89), gdzie zanotowano ponad 7 

przestępstw na 100 osób w 2014 r. Obszarami na których stwierdzono więcej niż jedno 

przestępstwo w przeliczeniu na 100 mieszkańców są Jaźwiny (1,62), Stara Jastrząbka (1,36), 

Czarna (1,11). Ponadto jednostki gdzie wartość wskaźnika przekroczyła wartość średnią gminy 

to Borowa (0,91) i Żdżary (0,93). 

 

Wykres 10. Liczba stwierdzonych przestępstw ogółem w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego 
miejsca zamieszkania 
Źródło: Dane z Komendy Powiatowej Policji 
 

Poniższa rycina przedstawia przestrzenny rozkład wartości wskaźnika liczba 

stwierdzonych przestępstw ogółem w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca 

zamieszkania. 
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Rycina 6. Rozkład przestrzenny wartości wskaźnika liczba stwierdzonych przestępstw ogółem  
w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania 
Źródło: opracowanie własne 
 

3.1.6 Integracja społeczna 
 

Poziom integracji społecznej w Gminie Czarna przedstawiono za pomocą wskaźnika 

liczby organizacji pozarządowych na 100 osób wg miejsca zamieszkania. Organizacje 

pozarządowe stanowią istotną część społeczeństwa obywatelskiego pełniąc wiele istotnych 

funkcji działając na rzecz obywateli, reprezentując ich interesy, broniąc różnorodnych wartości 

wyznawanych przez poszczególnych członków społeczeństwa i dostarczając wielu świadczeń 

pomagających im w codziennym życiu. Pośredniczą także między interesami obywateli i 

formowanych przez nich grup oraz administracją państwową. Wysoka liczba działających 

organizacji świadczy o zaangażowaniu obywateli w interesy lokalne. Brakiem organizacji 

charakteryzują się jednostki: Przeryty Bór i Stary Jawornik. Średnia liczba organizacji w 

Gminie przypadająca na 100 mieszkańców wynosi 0,19, przy czym jednostki: Golemki (0,19), 

Czarna (0,18), Grabiny (0,09) i Stara Jastrząbka (0,09), a także Przeryty Bór i Stary Jawornik, 

odznaczają się wartościami niższymi, co obrazuje poniższy wykres oraz rycina. 
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Wykres 11. Liczba organizacji pozarządowych na 100 osób wg miejsca zamieszkania 
Źródło: dane bazy NGO  
 

Poniższa rycina przedstawia przestrzenny rozkład wartości wskaźnika liczba organizacji 

pozarządowych na 100 osób wg miejsca zamieszkania. 

 

Rycina 7. Rozkład przestrzenny wartości wskaźnika liczba organizacji pozarządowych na 100 
osób wg miejsca zamieszkania 
Źródło: opracowanie własne 

3.1.7 Problemy zdiagnozowane w sferze społecznej 
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W sferze społecznej na tle gminy największe nagromadzenie negatywnych zjawisk 

zdiagnozowano w jednostkach Jaźwiny, Przeryty Bór, Stara Jastrząbka, Stary Jawornik  

i Żdżary. Problemy dotyczą przede wszystkim bezrobocia, w tym długotrwałego bezrobocia, a 

co za tym idzie ubóstwa i korzystania ze środków pomocy społecznej. Problemy te prowadzą 

do narastania patologii społecznych czy wzrostu przestępczości.   

Główne dokumenty strategiczne gminy Czarna określając słabe strony obszaru w sferze 

społecznej wskazują emigrację zarobkową mieszkańców, której przyczyną są niewielkie 

perspektywy zatrudnienia ludzi młodych. Wskazuje się również na wysoki poziom bezrobocia 

i dużą liczbę osób korzystających z pomocy społecznej, co spowodowane jest wysokim 

poziomem ubóstwa w niektórych obszarach gminy. Gmina w północnej części jest słabiej 

zaludniona, posiada słabszy dostęp do usług, charakteryzuje się wyższym udziałem obszarów 

rolniczych, co przekłada się na warunki demograficzne, gospodarcze, a co za tym idzie bytowe 

ludności. Na obszarze gminy szczególnie niekorzystnie wyróżnia się sołectwo Stary Jawornik 

charakteryzując się najniższym przyrostem naturalnym, najwyższym bezrobociem, w tym 

bezrobociem długotrwałym, a także najwyższym stopniem korzystania ze świadczeń pomocy 

społecznej i wysokim odsetkiem przestępczości. Kolejnymi sołectwami, gdzie zdiagnozowano 

problemy w sferze społecznej, a zatem negatywnie wyróżniają się na tle gminy są: Jaźwiny, 

Przeryty Bór, Stara Jastrząbka, Stary Jawornik i Żdżary. Obszary te położone są w zachodniej 

części gminy rozciągając się od północy na południe, co przedstawia poniższa rycina. 
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Rycina 8. Nagromadzenie zjawisk kryzysowych w sferze społecznej 
Źródło: opracowanie własne na podstawie delimitacji 
 

Według ankietowanych w sferze społecznej, największym problemem jest brak zaplecza 

dla młodych, bezrobocie, emigracja z gminy oraz niska samoorganizacja. 
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Wykres 12. Rozkład odpowiedzi ankietowanych na pytanie o problemy w sferze społecznej 
Źródło: opracowanie własne 

 

Na podstawie ankiet wykazano, że największym problemem w sferze społecznej jaki 

występuje na terenie Gminy Czarna jest brak zaplecza dla młodych oraz bezrobocie. 

Ankietowani wskazali również na kolejny problem jakim jest emigracja z gminy. Dużym 

problemem jest też niska samoorganizacja oraz jej całkowity brak jak i również mała aktywność 

w NGO.  

Problem bezrobocia jest szczególnie dotkliwy na obszarach wiejskich oraz tych, które 

położone są z dala od większych miast bądź takich, gdzie słabo funkcjonuje komunikacja 

publiczna, która pozwalałaby mieszkańcom w łatwy sposób dostać się do ośrodków wyższego 

rzędu. Tym samym pogorszeniu ulega sytuacja zarówno społeczna jak i gospodarcza Gminy, 

często opuszczają ją osoby młode oraz wykształcone. Sytuacja ta ma negatywny wpływ na 

gospodarkę Gminy i prowadzi do wykluczenia społecznego wybranych grup. 

Najmniej osób w ankietach wskazało na problem  w postaci przestępczości oraz dostępu 

do technologii. Świadczy to o tym, że mieszkańcy w Gminie czują się bezpiecznie oraz, że nie 

mają miejsca zdarzenia o charakterze przestępczym.  
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Tabela 4. Zestawienie wskaźników - sfera społeczna 

SFERA SPOŁECZNA 

Obszar 

Przyrost naturalny w 
przeliczeniu na 100 

osób wg faktycznego 
miejsca 

zamieszkania 

Liczba długotrwale 
bezrobotnych w % 

bezrobotnych 
ogółem 

Liczba osób 
korzystających ze 
świadczeń pomocy 

społecznej w 
przeliczeniu na 100 

osób wg miejsca 
zamieszkania 

Wyniki 
egzaminów 6-

klasisty 

Liczba stwierdzonych 
przestępstw ogółem w 

przeliczeniu na 100 
osób wg faktycznego 
miejsca zamieszkania 

Liczba organizacji 
pozarządowych na 100 

osób wg miejsca 
zamieszkania 

BOROWA 0,39 64,10 4,17 61,8 0,91 0,26 

CHOTOWA 0,13 56,25 5,24 70,7 0,38 0,26 

GŁOWACZOWA 0,12 55,71 7,31 68,0 0,48 0,24 

GOLEMKI 0,57 59,46 3,81 65,6 0,38 0,19 

GRABINY 0,93 48,18 4,02 67,9 0,47 0,09 

JAŹWINY 0,49 64,29 6,16 46,7 1,62 0,32 

PODLESIE 0,53 57,14 6,67 65,1 0,00 0,27 

PRZERYTY BÓR -2,24 66,67 4,48 65,1 0,00 0,00 

PRZYBORÓW 0,14 42,37 4,40 81,7 0,14 0,28 

RÓŻA 0,08 57,68 5,85 67,1 0,61 0,23 

STARA JASTRZĄBKA -0,68 55,77 6,72 65,1 1,36 0,09 

STARY JAWORNIK -2,63 100,00 13,16 65,6 7,89 0,00 

ŻDŻARY -0,21 66,67 7,01 65,0 0,93 0,21 

CZARNA  0,70 62,05 4,35 65,6 1,11 0,18 

GMINA 0,31 57,53 5,25 65,79 0,79 0,19 

 



 

 

   35 

 Ocenę koncentracji negatywnych zjawisk społecznych wskazano w poniższej tabeli na 

podstawie liczby wskaźników dla których wartość była mniej korzystna od średniej Gminy. 

Przyjęto skalę: 0-2 wskaźniki - ocena 1, 3-4 wskaźniki - ocena 2, 5-6 wskaźników - 

 
Tabela 5. Ocena koncentracji negatywnych zjawisk w sferze społecznej 

SFERA SPOŁECZNA Liczba wskaźników, których 
wartość jest mniej korzystna w 
porównaniu do średniej Gminy 

Ocena koncentracji 
negatywnych zjawiskObszar 

BOROWA 3 2 

CHOTOWA 1 1 

GŁOWACZOWA 2 1 

GOLEMKI 3 2 

GRABINY 1 1 

JAŹWINY 4 2 

PODLESIE 2 1 

PRZERYTY BÓR 4 2 

PRZYBORÓW 1 1 

RÓŻA 3 2 

STARA JASTRZĄBKA 5 3 

STARY JAWORNIK 6 3 

ŻDŻARY 5 3 

CZARNA  4 2 

 

0-2 niska koncentracja negatywnych zjawisk (1) 

3-4 średnia koncentracja negatywnych zjawisk (2) 

5-6 wysoka koncentracja negatywnych zjawisk (3) 

 

Jednostki dla których koncentracja negatywnych zjawisk społecznych była średnia lub 

wysoka oraz wartość wskaźnika syntetycznego po standaryzacji wynosiła ≥0,00, uznano za 

obszar zdegradowany w sferze społecznej.  
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3.2 Sfera gospodarcza 

3.2.1 Struktura działalności gospodarczej 
 

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”.  

Według danych Banku Danych Lokalnych, w gminie Czarna w latach 2010-2015 liczba 

podmiotów gospodarczych sukcesywnie wzrastała, w 2011 r. zarejestrowanych było 655 

podmiotów, a w 2015 r. o 105 więcej (wykres poniżej). Pod względem wielkości przeważają 

podmioty zatrudniające do 9 osób (96,8%). Tendencja wzrostowa świadczy o atrakcyjności 

obszaru pod względem działalności gospodarczej dla potencjalnych przedsiębiorców. 

 

Wykres 13. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w Gminie 
Czarna 
Źródło: Dane Banku Danych Lokalnych 
 

Tendencje rozwoju sfery gospodarczej obrazuje liczba nowozarejestrowanych 

podmiotów gospodarczych oraz liczba podmiotów wyrejestrowanych w latach 2010-2015  

w gminie Czarna, gdzie jedynie w 2011 r. liczba wyrejestrowanych podmiotów przewyższała 

liczbę nowo zarejestrowanych. W ostatnich latach liczba nowo zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych sukcesywnie rośnie.  
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Wykres 14. Nowo zarejestrowane i wyrejestrowane podmioty gospodarcze w gminie Czarna  
w latach 2010-2015 
Źródło: Dane Banku Danych Lokalnych 
 

W zakresie sfery gospodarczej na terenie Gminy Czarna w celu scharakteryzowania 

aktywności gospodarczej użyto wskaźnika liczba nowozarejestrowanych podmiotów 

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

zamieszkania. W gminie pojawiły się jednostki, które nie zarejestrowały nowych podmiotów 

gospodarczych w 2014 r., takie jak Chotowa, Golemki, Przeryty Bór czy Stary Jawornik. 

Średnia wartość wskaźnika dla Gminy Czarna wynosiła 0,32. Pozytywnie na tle gminy 

wyróżnia się siedziba gminy, gdzie na 100 mieszkańców zarejestrowano 0,59 nowych 

podmiotów gospodarczych. Wysoki udział nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych 

w stosunku do liczby mieszkańców zanotowano w jednostkach Żdżary (0,41), Grabiny (0,37) 

oraz Głowaczowa (0,36).  

 

Wykres 15. Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON  
w przeliczeniu na 100 osób 
Źródło: Dane z bazy REGON 
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Poniższa rycina przedstawia przestrzenny rozkład wartości wskaźnika liczba nowo 

zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób. 

 

Rycina 9. Rozkład przestrzenny wartości wskaźnika liczba nowo zarejestrowanych podmiotów 
gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób 
Źródło: opracowanie własne 
 

W 2015 r. w Gminie Czarna było zarejestrowanych 760 podmiotów gospodarczych, co 

w przeliczeniu na 100 osób stanowi prawie 6 podmiotów gospodarczych. Wielkościowo 96,8% 

podmiotów zatrudnia do 9 pracowników,  podmioty o liczbie pracowników od 10 do 49 

stanowią 2,9%, a zaledwie 0,3% stanowią te zatrudniające powyżej 50 pracowników. 

Szczegółowy podział podmiotów na sekcję według Polskiej Klasyfikacji Działalności 

przedstawia poniższa tabela. Największe znaczenie mają sekcje odnoszące się do handlu, 

budownictwa i produkcji. 
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Tabela 6. Podmioty wg sekcji i działów PKD 2007 na koniec roku 2015 
Sekcja Opis Liczba przedsiębiorstw 

A Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo 29 
B Górnictwo i wydobycie odkrywkowe 0 
C Produkcja 85 
D Dostarczanie energii 0 

E 
Zaopatrzenie w wodę; zanieczyszczenie wody, 
gospodarka odpadami 

7 

F Budownictwo 134 
G handel; naprawa samochodów i motocykli 205 
H Transport i składowanie 67 
I Hotelarstwo i gastronomia 14 
J Informacja i komunikacja 12 
K Doradztwo finansowe i ubezpieczenia 16 
L Nieruchomości 21 

M 
Działalność w sferze zawodowej, naukowej i 
technicznej 

32 

N Administracja i usługi 12 

O 
Administracja publiczna i obrona; obowiązkowe 
świadczenia społeczne 

13 

P Edukacja 39 
Q Zdrowie publiczne i praca społeczna 18 
R Sztuka, rozrywka i rekreacja 13 

S - T 
Inne usługi: gospodarstwo domowe jako 
pracodawca; wytwarzanie dóbr i usługi 
gospodarstwa na własne potrzeby 

43 

Źródło: Dane z Banku Danych Lokalnych 

 

3.2.2 Analiza możliwości budżetowych dotyczących realizacji przedsięwzięć 
inwestycyjnych 

 

Dochody ogółem gminy Czarna w 2015 roku wyniosły 38 986 285,34 zł. Dochody na 

jednego mieszkańca wyniosły ogółem 3022,9 zł. Dochody własne gminy wyniosły 10 651 

813,48 zł, dotacje ogółem 10 719 641,86 zł. W 2015 roku gmina uzyskała środki z Unii 

Europejskiej na finansowanie programów i projektów unijnych na kwotę 164 368,5 zł. 

Natomiast subwencja ogólna wyniosła 17 614 830,0 zł.  Wydatki budżetu gminy wg działów 

Klasyfikacji Budżetowej zostały przedstawione w poniższej tabeli. 
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Tabela 7. Dochody gminy Czarna 
Dochody zł 

Dochody ogółem 38 986 285,34 
Dochody majątkowe 2 935 637,26 
Dochody na jednego mieszkańca 3 022,90 
Dochody własne na jednego mieszkańca 825,91 
Dochody własne gminy 10 651 813,48 
Dotacje ogółem 10 719 641,86 
Środki z UE na finansowanie programów i projektów 164 368,5 
Subwencja ogólna 17 614 830,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS BDL 

Tabela 8. Wydatki ogółem w 2015 roku wg działów klasyfikacji budżetowej 
Dział zł [%] 

Rolnictwo i łowiectwo 381 596,59 0,96 
Transport i łączność 2 926 472,38 7,34 
Turystyka 253 653,54 0,64 
Gospodarka mieszkaniowa 391 348,69 0,98 
Działalność usługowa 6 463,70 0,02 
Informatyka 1 686 922,42 4,23 
Administracja publiczna 3 060 008,45 7,68 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa 

133 847,86 0,34 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 302 950,15 0,76 
Obsługa długu publicznego 702 125,85 1,76 

Oświata i wychowanie 
15 859 
270,72 

39,80 

Ochrona zdrowia 112 751,88 0,28 
Pomoc społeczna 7 541 278,92 18,93 
Edukacyjna opieka wychowawcza 762 449,75 1,91 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 181 928,26 7,99 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 181 055,69 5,47 
Kultura fizyczna 361 818,22 0,91 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS BDL 

3.2.3 Problemy zdiagnozowane w sferze gospodarczej 
 

W sferze gospodarczej zanotowano niski poziom nowozarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych, co może być spowodowane brakiem wsparcia dla nich przedsiębiorców 

rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej. W tej sferze negatywnie wyróżnia 

się Borowa, Chotowa, Podlesie, Przyborów, Róża, Stary Jawornik, Stara Jastrząbka, Przeryty 

Bór, Jaźwiny, Golemki i Chotowa, co przedstawia poniższa rycina. Dokumenty strategiczne 

gminy wskazują problemy gospodarcze związane ze słabą edukacją ekonomiczną mieszkańców 

gminy, brak rozwiniętego przetwórstwa rolno-spożywczego oraz niedostateczne wykorzystanie 

miejscowych surowców. 
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Rycina 10. Nagromadzenie zjawisk kryzysowych w sferze gospodarczej 
Źródło: opracowanie własne na podstawie delimitacji 
 

Według ankietowanych w sferze gospodarczej największym problemem jest brak miejsc 

pracy, niewielka ilość małych przedsiębiorstw oraz brak wsparcia dla nich.  Sytuację 

potwierdza wysoki poziom bezrobocia w gminie. Jako istotny problem, ankietowani wskazali 

również słabo rozwiniętą agroturystykę, co ze względu na wiejski charakter Gminy, mogłoby 

stanowić swego rodzaju szansę rozwojową dla Czarnej. Mieszkańcy wskazali również na 

problem dotyczący braku szkoleń/kursów podnoszących kwalifikację oraz słaby rozwój handlu 

i usług, który jest związany z niewielkim rynkiem zbytu jaki występuje na obszarach wiejskich.  
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Wykres 16. Rozkład odpowiedzi ankietowanych na pytanie o problemy w sferze gospodarczej 
Źródło: opracowanie własne  

 

Ocenę koncentracji negatywnych zjawisk społecznych wskazano w poniższej tabeli na 

podstawie liczby wskaźników dla których wartość była mniej korzystna od średniej Gminy. 

Przyjęto skalę: 0 wskaźników - ocena 0, 1 wskaźnik - ocena 1.  

Tabela 9. Ocena koncentracji negatywnych zjawisk w sferze gospodarczej 
SFERA GOSPODARCZA Liczba wskaźników, 

których wartość jest 
mniej korzystna w 

porównaniu do średniej 
Gminy 

Ocena 
Obszar 

Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów 
gospodarczych w rejestrze REGON w 

przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego 
miejsca zamieszkania - obszar wiejski 

BOROWA 0,26 1 1 

CHOTOWA 0,00 1 1 

GŁOWACZOWA 0,36 0 0 

GOLEMKI 0,00 1 1 

GRABINY 0,37 0 0 

JAŹWINY 0,16 1 1 

PODLESIE 0,27 1 1 

PRZERYTY BÓR 0,00 1 1 

PRZYBORÓW 0,28 1 1 

RÓŻA 0,30 1 1 

STARA 
JASTRZĄBKA 

0,09 1 1 

STARY JAWORNIK 0,00 1 1 

ŻDŻARY 0,41 0 0 

CZARNA  0,59 0 0 

0 niska koncentracja negatywnych zjawisk (0) 

1 wysoka koncentracja negatywnych zjawisk (1) 
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Jednostki dla których koncentracja negatywnych zjawisk gospodarczych była wysoka 

oraz wartość wskaźnika syntetycznego po standaryzacji wynosiła ≥0,00, uznano za obszar 

zdegradowany w sferze gospodarczej.  

 

3.3 Sfera przestrzenno – funkcjonalna 

3.3.1 Położenie Gminy 
 

Gmina wiejska Czarna położona jest w powiecie dębickim na zachodzie województwa 

podkarpackiego i stanowi granicę z województwem małopolskim (rycina poniżej). Na tle 

powiatu dębickiego Gmina położona jest w północno-zachodniej części sąsiadując z Gminą 

Radomyśl Wielki od północy, Gminą Żyraków, miastem i Gminą Dębica od wschodu oraz 

Gminą Pilzno od południa. Gmina jest najbardziej wysuniętą na zachód częścią województwa 

podkarpackiego i sąsiaduje z Gminami województwa małopolskiego: Skrzyszów, Tarnów, 

Lisia Góra i Radgoszcz. 

 

Rycina 11. Położenie Gminy Czarna na tle powiatu dębickiego i województwa podkarpackiego 
Źródło: wikipedia.pl 
 

Gmina Czarna zajmuje powierzchnię 148 km2, z czego około 37% zajmuje powierzchnia 

leśna. Gmina ma charakter rolniczy. Poniższa mapa przedstawia rozkład terenów leśnych, 

zabudowy oraz pól uprawnych (rycina poniżej).  
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Rycina 12. Ogólna mapa Gminy Czarna 
Źródło: opracowanie własne na podstawie OpenStreetMap 
 

Położenie komunikacyjne Gminy można uznać za korzystne ze względu na przebieg 

drogi krajowej A4: Zgorzelec - Kraków - Przemyśl - Medyka wchodzącej w skład sieci TINA. 

Sieć ta obejmuje drogi, linie kolejowe, porty lotnicze oraz terminale państw członkowskich 

Unii Europejskiej, a na terenie Gminy prócz odcinka drogi krajowej A4 obejmuje również 

odcinek linii kolejowej E-30 Drezno-Kraków-Lwów. Układ sieci drogowej na poziomie 

gminnym rozmieszczony jest promieniście, co zapewnia dostęp mieszkańcom poszczególnych 

miejscowości. Rozkład najważniejszych dróg na tle Gminy Czarna ilustruje poniższa rycina. 
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Rycina 13. Położenie komunikacyjne Gminy Czarna 
Źródło: opracowanie własne na podstawie OpenStreetMap 
 

W sferze przestrzenno-funkcjonalnej jako wskaźnik delimitacyjny użyto gęstość sieci 

drogowej będąca stosunkiem długości dróg do powierzchni jednostki średnio dla Gminy 

wynosi 1,24 km/km2. Wskaźnik ten w poszczególnych jednostkach rozkłada się w 

zróżnicowany sposób. Najniższa wartość charakteryzuje sołectwo Żdżary, gdzie na 1 km2 

przypada 0,07 km drogi. Poniżej wartości średniej wskaźnik przyjmuje wartości w jednostkach 

Podlesie (0,62), Grabiny (0,61), Róża (0,35) i Żdżary. Stosunkowo najbardziej korzystna 

sytuacja charakteryzuje sołectwa Stary Jawornik (8,53 km/km2) i Golemki (3,91 km/km2). 
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Wykres 17. Gęstość sieci drogowej w poszczególnych jednostkach Gminy Czarna (km/km2) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OpenStreetMap 
 

 

Poniższa rycina przedstawia przestrzenny rozkład wartości wskaźnika gęstość sieci 

drogowej w poszczególnych jednostkach Gminy Czarna (km/km2) 

 

Rycina 14. Rozkład przestrzenny wartości wskaźnika gęstość sieci drogowej w poszczególnych 
jednostkach Gminy Czarna (km/km2) 
Źródło: opracowanie własne 
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Podział gminy na poszczególne jednostki wraz z liczbą mieszkańców oraz powierzchnią 

przedstawia poniższa tabela. Gęstość zaludnienia w poszczególnych sołectwach jest 

zróżnicowana i uwarunkowana warunkami naturalnymi, dostępnością komunikacyjną czy 

uwarunkowaniami historycznymi. Najliczniej zaludnioną jednostką pomocniczą jest Czarna, 

gdzie zamieszkuje niemal 21% ludności gminy na powierzchni 12,69 km2, co daje gęstość 

zaludnienia 214 os./km2 i stawia siedzibę gminy na pierwszym miejscu pod względem gęstości 

zaludnienia. Wysoki odsetek mieszkańców skupia jednostka Grabiny, gdzie zameldowanych 

jest 16,35% ludności, co daje gęstość zaludnienia 200 os./km2. Stosunkowo wysoką gęstością 

charakteryzuje się sąsiadująca jednostka Przyborów 207 os./km2. Najsłabiej zaludnionymi 

obszarami są jednostki Stary Jawornik (38), Przeryty Bór (134) oraz Podlesie (375). Średnia 

gęstość zaludnienia w gminie Czarna wynosi 88 os./km2. Wartość ta jest zróżnicowana w 

podziale na poszczególne sołectwa i można zauważyć podział na północ - słabiej zaludnioną i 

południe gminy, skupiające wysoki odsetek mieszkańców.  

Tabela 10. Jednostki pomocnicze Gminy Czarna wraz z powierzchnią, liczbą ludności i gęstością 
zaludnienia 

L.p. Jednostka terytorialna Powierzchnia (km2) 
Liczba ludności 

(osoba) 

Gęstość 
zaludnienia 
(os./km2) 

Jednostki terytorialne Gminy 
1 BOROWA 11,04 767 69 
2 CHOTOWA 10,97 782 71 
3 GŁOWACZOWA 11,57 835 72 
4 GOLEMKI 3,92 525 134 
5 GRABINY 10,65 2141 201 
6 JAŹWINY 13,93 617 44 
7 PODLESIE 9,14 375 41 
8 PRZERYTY BÓR 4,69 134 29 
9 PRZYBORÓW 2,91 705 242 
10 RÓŻA 16,58 1316 79 
11 STARA JASTRZĄBKA 14,68 1176 80 
12 STARY JAWORNIK 1,41 38 27 
13 ŻDŻARY 23,08 970 42 
14 CZARNA 12,67 2713 214 

Razem 147,23 13094 89 
Źródło: dane z Urzędu Gminy. Stan 2014 r. 

 

Według podziału fizyczno-geograficznego Jerzego Kondrackiego (2002) 

przeprowadzonego na podstawie zróżnicowania warunków przyrodniczych, Gmina Czarna 

należy do następujących jednostek: Prowincja Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim 

i Północnym, Podprowincja Północne Podkarpacie, Makroregion Kotlina Sandomierska, 

Mezoregiony Płaskowyż Tarnowski i Dolina Dolnej Wisłoki. Obszar położony jest na 
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płaskowyżu i charakteryzuje się rzeźbą erozyjno-denudacyjną, zbudowany z osadów morskich 

pokrytych glinami i piaskami czwartorzędowymi, co oznacza gleby  

w przeważającej części słabe, z możliwością rozwoju nisko wymagającego rolnictwa oraz 

leśnictwa. 

 

Rycina 15. Położenie Gminy na tle podziału fizyczno-geograficznego wg J. Kondrackiego 
Źródło: Plan Urządzenia Lasu Nadleśnictwo Dębica na okres gospodarczy od 1 stycznia 2015 r. do 31 
grudnia 2024 r. 
 

3.3.2 Historia Gminy i obiekty zabytkowe 
 

Najstarsze ślady życia człowieka na ziemiach Gminy Czarna zachowały się z czasów 

późnego paleolitu, świadczą o tym znaleziska krzemienne. Ślady osadnictwa pochodzą  

z okresu rozwoju kultury przeworskiej, kiedy znaczącą rolę odgrywały doliny rzek karpackich 

w kontaktach handlowych i gospodarczych. Obszar ten leżał na terenie Puszczy 

Sandomierskiej, gdzie zalesienie kształtowało rozkład osadnictwa. Pierwsze wzmianki  

o wsiach Gminy pochodzą z XIV w. i dotyczą Chotowej. Na przełomie lat wsie Gminy 

zmieniały właścicieli, od 1945 r. należą do państwa. Z końcem II wojny światowej większość 

obszaru została zniszczona i spalona. Rozwój i odbudowa nastąpiła między innymi dzięki 

pomocy Polonii z Ameryki Północnej. W 1957 r. zostały zelektryfikowane pierwsze wsie,  

w 1985 r. nastąpiła gazyfikacja. Na początku lat 90. XX wieku rozpoczęto telefonizację  

i wodociągowanie, a z początkiem XXI wieku kanalizację wsi. 
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Według rejestru zabytków województwa podkarpackiego, w Gminie Czarna można 

wymienić:  

- park dworski z XIX w. w miejscowości Chotowa nr rej.: A-285 z 3.07.1986 

- zespół dworski, k. XIX, nr rej.: A-131 z 28.09.1977: - dwór, 1893 - park z aleją dojazdową, 

budynki gospodarcze w miejscowości Przyborów3.   

Oprócz zabytków wpisanych do rejestru, Gmina posiada wiele innych obiektów 

związanych głównie z religią, ale także z lokalną kulturą znajdujących się w ewidencji 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W miejscowości Czarna w ewidencji 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  znalazły się: kościół p.w. Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy z 1904 r., ołtarze z 1908 r., dawna szkoła murowana, a obecnie Dom Nauczyciela, 

kapliczka drewniana z XIX wieku, oraz kilka domów architektury budownictwa drewnianego 

na ulicy Witosa i Słowackiego. W miejscowości Borowa znajduje się kapliczka z II połowy 

XIX wieku z fundacji Romerów z murowanym ołtarzykiem z obrazem Matki Boskiej 

Odporyszowskiej, a także drewniany krzyż z 1912 r. zlokalizowany w pobliżu szkoły oraz 

kapliczka szafkowa z 1969 r. W miejscowości Jaźwiny można wyróżnić kapliczkę przy drodze 

do Czarnej, drewnianą z XIX w z obrazem Matki Boskiej Różańcowej. Kolejna kapliczka jest 

również drewniana z 1864 r. z obrazem N.P. Maryi na szkle. Z 1883 r. pochodzi kapliczka z 

rzeźbami ludowymi o drewnianej konstrukcji z Chrystusem Frasobliwym i Chrystusem 

Ukrzyżowanym. Oficjalna strona Urzędu Gminy Czarna wymienia jeszcze jedną kapliczkę 

ceglaną z reprodukcją M.B. Kalwaryjskiej oraz krzyż  

z 1880 r. jako wotum za uniknięcie zarazy. Ponadto w miejscowości Róża znajdują się trzy 

kapliczki oczekujące na wpis do rejestru oraz krzyż drewniany. 

 

3.3.3 Użytkowanie terenu 

 

W Gminie Czarna przeważają użytki rolne, które stanowią 55,9% ogólnej powierzchni 

gminy z czego największą powierzchnię zajmują grunty orne zajmujące 40,4% powierzchni. 

Grunty leśne stanowią 38,3% powierzchni gminy. Grunty zabudowane i zurbanizowane to 

4,4%. Nieużytki, grunty pod wodami i inne typy użytkowania terenu zajmują mniej niż 1,5% 

powierzchni analizowanej gminy. Powierzchnia użytków rolnych wynosi 8273 ha (stan na 2014 

rok), z czego największą powierzchnię zajmują grunty orne - 5985 ha, łąki trwałe 927 ha, 

pastwiska trwałe 917 ha, sady zajmują 42 ha. Grunty leśne oraz zakrzewione zajmują 5675 ha, 

                                                           
3 Wykaz zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków województwa podkarpackiego - stan na 30 września 2017 r.  
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z czego lasy zajmują 5321 ha. Tereny mieszkaniowe mają powierzchnię 77 ha i od 2012 roku 

systematycznie rosną zarówno w gminie, w powiecie jak i w całym województwie. Drogi 

zajmują powierzchnię 440 ha. Powierzchnia ta jest niezmienna od 2012 roku. 

 

Wykres 18. Struktura użytkowania gruntów w gminie Czarna 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS 
 

Użytkowanie obszaru rozkłada się w sposób zróżnicowany na terenie gminy, gdzie 

północna część gminy wyraźnie jest bardziej użytkowana rolniczo, a południe jest mocniej 

zalesione, a zarazem w większym stopniu zurbanizowane. Zabudowa najgęściej zaludnionej 

miejscowości będącej siedzibą gminy rozkłada się wokół głównych ciągów komunikacyjnych 

miejscowości podobnie jak w pozostałych miejscowościach. Rozkład przestrzenny obszarów 

zielonych obrazuje poniższa rycina. 
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Rycina 16. Obszary zielone na tle Gminy Czarna 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OpenStreetMap 
 

W celu charakterystyki sfery przestrzenno-funkcjonalnej użyto wskaźnika 

delimitacyjnego procentowy udział obszarów zielonych w powierzchni poszczególnych 

jednostek Gminy Czarna, który rozkłada się w zróżnicowany sposób przy średniej dla Gminy 

wynoszącej 39,10%. Najniższym udziałem terenów zielonych charakteryzuje się sołectwo 

Róża (0,16%), Grabiny (5,99%) oraz Borowa (10,53%) i Stara Jastrząbka (12,43%). Ponadto 

poniżej średnie wartość wskaźnika kształtuje się również  w jednostkach Przyborów (24,54%) 

i Przeryty Bór (36,95%). Pozostałe jednostki charakteryzuje stosunkowo wysoki odsetek 

terenów zielonych, w przypadku obszaru Stary Jawornik wskaźnik ten wynosi 83,21%. 

Sytuację obrazuje poniższy wykres oraz rycina. 
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Wykres 19. Procentowy udział obszarów zielonych w poszczególnych jednostkach Gminy Czarna 
Źródło: opracowanie własne na podstawie OpenStreetMap 
 

Poniższa rycina przedstawia przestrzenny rozkład wartości wskaźnika procentowy udział 

obszarów zielonych w poszczególnych jednostkach Gminy Czarna. 

 
Rycina 17. Rozkład przestrzenny wartości wskaźnika procentowy udział obszarów zielonych w 
poszczególnych jednostkach Gminy Czarna 
Źródło: opracowanie własne 
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3.3.4 Dostępność usług 
 

Dostępność usług w gminie Czarna w dużej mierze uwarunkowana jest położeniem 

komunikacyjnym umożliwiającym dostęp do usług oraz warunkującym w pewnym stopniu 

rozwój. Jednym z zadań własnych Gminy jest sport i kultura do których gmina przykłada dużą 

wagę. Zaplecze kulturalne gminy opiera się głównie na działalności Gminnego Centrum 

Kultury i Promocji mieszczący się w miejscowości Czarna. Działalność kulturalna prowadzona 

jest w obiektach mieszczących się na terenie sołectw całej gminy w różnym zakresie. 

Oferowane są zajęcia fitness, siłownia, dostęp do Internetu, imprezy kulturalne, zawody 

szachowe, konferencje, szkolenia, działalność wydawnicza, imprezy okolicznościowe, 

wystawy prac lokalnych twórców, spotkania z pisarzami, konkursy dla dzieci, bilard, kółko 

teatralne, tenis stołowy, sala zabaw dla dzieci. Wskaźnikiem użytym do delimitacji była liczba 

obiektów kulturalnych w poszczególnych jednostkach Gminy Czarna przedstawia poniższy 

wykres, gdzie najwyższa liczba charakteryzuje sołectwo Czarna, Grabiny i Stara Jastrząbka. 

Brakiem tego typu obiektów odznaczają się sołectwa Stary Jawornik i Golemki. Średnia 

wartość wskaźnika dla Gminy Czarna wynosi 1 obiekt. 

 

Wykres 20. Liczba obiektów kulturalnych w poszczególnych sołectwach Gminy Czarna 
Źródło: dane Urzędu Gminy Czarna 
 

Poniższa rycina przedstawia przestrzenny rozkład wartości wskaźnika liczba obiektów 

kulturalnych w poszczególnych sołectwach Gminy Czarna. 
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Rycina 18. Rozkład przestrzenny wartości wskaźnika liczba obiektów kulturalnych  
w poszczególnych sołectwach Gminy Czarna 
Źródło: opracowanie własne 
 

Baza sportowa w gminie Czarna jest zróżnicowana i nierównomiernie rozłożona. Na 

terenie jednostek Golemki, Podlesie, Przeryty Bór i Stary Jawornik brakuje infrastruktury 

sportowej i na tle całej gminy obszar ten wypada słabiej. W Gminie działa 7 Ludowych Klubów 

Sportowych prowadzących sekcje: piłki nożnej oraz szachów w Ludowym Klubie Szachowym 

przy Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Czarnej. Wykres poniżej przedstawia rozkład 

liczby obiektów sportowych w poszczególnych jednostkach Gminy Czarna. Średnia wartość 

wskaźnika dla Gminy Czarna wynosi 2,79. 
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Wykres 21. Liczba obiektów sportowych w poszczególnych sołectwach Gminy Czarna 
Źródło: dane Urzędu Gminy Czarna 
  

Poniższa rycina przedstawia przestrzenny rozkład wartości wskaźnika liczby obiektów 

sportowych w poszczególnych sołectwach Gminy Czarna. 

 

Rycina 19. Rozkład przestrzenny wartości wskaźnika liczba obiektów sportowych  
w poszczególnych sołectwach Gminy Czarna 
Źródło: opracowanie własne 
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Tabela poniżej przedstawia funkcjonujące obiekty kulturalne i sportowe na terenie 

poszczególnych jednostek gminy Czarna. 

Tabela 11. Obiekty kulturalne na terenie Gminy Czarna 
l.p. Jednostka Obiekt kulturalny Obiekt sportowy 

1 BOROWA - Wiejskie Centrum Kultury  

- boisko trawiaste do piłki nożnej pełnowymiarowe,  
- sala gimnastyczna przy szkole podstawowej (pełny 
wymiar boisko do siatkówki),  
- siłownia plenerowa  

2 CHOTOWA 
- Centrum Kulturalno - 
Informatyczne  

- boisko trawiaste do piłki nożnej „mini”,  
- sala gimnastyczna przy szkole podstawowej,  
- siłownia plenerowa 

3 GŁOWACZOWA - Wiejskie Centrum Kultury  
- boisko trawiaste do piłki nożnej pełnowymiarowe,  
- sala gimnastyczna przy szkole podstawowej 

4 GOLEMKI  - - 

5 GRABINY 
- Wiejska Biblioteka 
Publiczna  
- Wiejskie Centrum Kultury 

- boisko trawiaste do piłki nożnej „mini”,  
- sala gimnastyczna,  
- boisko asfaltowe do piłki ręcznej i do siatkówki przy 
szkole podstawowej 

6 JAŹWINY 
- Centrum Kulturalno - 
Informatyczne  

- boisko trawiaste do piłki nożnej pełnowymiarowe,  
- sala gimnastyczna przy szkole podstawowej (pełny 
wymiar boisko do siatkówki),  
- boisko asfaltowe przy szkole podstawowej do piłki 
ręcznej 

7 PODLESIE - Dom Kultury  - 

8 PRZERYTY BÓR - Remiza OSP  - 

9 PRZYBORÓW 

- Wiejska Biblioteka 
Publiczna  
- Osiedlowe Centrum 
Kultury 

- boisko trawiaste do piłki nożnej pełnowymiarowe; 

10 RÓŻA - Wiejski Dom Kultury  

- boisko trawiaste do piłki nożnej „mini”,  
- sala gimnastyczna przy Publicznym Gimnazjum,  
- boisko asfaltowe do piłki ręcznej przy szkole 
podstawowej 

11 
STARA 
JASTRZĄBKA 

-Wiejskie Centrum Kultury,  
- Dom Kultury 

- zespół boisk ORLIK,  
- boisko trawiaste do piłki nożnej „mini”  
- sala gimnastyczna przy szkole podstawowej, 
- siłownia plenerowa 

12 
STARY 
JAWORNIK 

 - - 

13 ŻDŻARY - Wiejskie Centrum Kultury  
- pełnowymiarowe boisko trawiaste do piłki nożnej,  
- sala gimnastyczna przy szkole podstawowej,  
- siłownia plenerowa 

14 CZARNA 

- Gminne Centrum Kultury 
i Promocji  
- Wiejska Biblioteka 
Publiczna 

- boisko trawiaste do piłki nożnej pełnowymiarowe,  
- sala gimnastyczna przy szkole podstawowej (pełny 
wymiar boisko do piłki ręcznej),  
- boisko do piłki ręcznej o sztucznej nawierzchni,  
- kryta pływalnia,  
- siłownia w centrum rekreacyjnym,  
- siłownia plenerowa,  
- 2 korty tenisowe,  
- 2 boiska do siatkówki plażowej,  
- plac rowerowo - edukacyjny z oznakowaniem,  
- trasa rowerowo-narciarska "Wielka Pętla" o długości 
848 mb,  
- siłownia plenerowa. 

Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Czarna oraz strona internetowa Gminy  
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3.3.5 Jakość przestrzeni publicznej 
 

Przestrzeń publiczna w gminie Czarna w różnym stopniu i na różnym poziomie została 

zagospodarowana. W Czarnej dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej utworzono park 

turystyczno - rekreacyjny. Park zawiera alejki, plac zabaw, boiska do siatkówki plażowej, korty 

tenisowe, plac rowerowo-edukacyjny, trasa rowerowo-narciarska oraz siłownia plenerowa. W 

jednostce Chotowa na bazie korzystnych warunków przyrodniczych utworzono resort z 

hotelem i SPA, gdzie do dyspozycji gości są piaszczyste plaże z miejscem kąpielowym. 

Ponadto na terenie jednostki Żdżary znajduje się schron obsługi anten, który był pozostałością 

po bazie Wojsk Federacji Rosyjskiej. Miejsce to zostało zagospodarowane m.in. przez budowę 

hydroforni i zbiorników zaopatrujących w wodę kilka jednostek.  

W 2014 r. teren poddano rewitalizacji (Lokalny Program Rewitalizacji Zdegradowanych 

Terenów Powojskowych Gminy Czarna na lata 2008-2013). W ramach tych działań dokonano 

rozbiórki budynku łaźni i garażu, budynku koszarowego, mieszkalnego, kawiarni, schronu 

dowodzenia, wartowni, budynku straży pożarnej i kotłowni, budynku stacji oczyszczania 

ścieków, budynków portierni, stacji transformatorowej, kotłowni okresowej, budynki N1, N2, 

N3, N4, stop fundamentowych po masztach stalowych oraz utwardzony plac, element 

żelbetowy na nasypie. Na powstałej przestrzeni nasadzono drzewa. Pozostałe jednostki 

wymagają zagospodarowania przestrzeni publicznej poprzez uporządkowanie terenów 

zielonych, instalacji oświetlenia, poprawy funkcjonalności za sprawą małej architektury. 

W sferze przestrzenno-funkcjonalnej użyto wskaźnika delimitacyjnego poziom 

zagospodarowania przestrzeni publicznej poddano analizie pod względem estetyki i 

funkcjonalności oraz opinii mieszkańców na ich temat. W związku z tym utworzono wskaźnik 

odwzorowujący poziom określany jako wysoki w przypadku jednostek charakteryzujących się 

uporządkowaną przestrzenią publiczną, średni w przypadku obszarów, gdzie prace mające na 

celu poprawę estetyki i funkcjonalności były podejmowane jednak nadal występują pewne 

potrzeby oraz niski poziom w przypadku, gdy dana jednostka posiada tereny wymagające 

uporządkowania i zagospodarowania przestrzeni publicznych. Wskaźnik został określany w 

skali od 1 do 3, gdzie wartość 1 oznacza niski poziom zagospodarowania przestrzeni publicznej, 

wartość 2 oznacza średni poziom, a wartość 3 wysoki poziom zagospodarowania przestrzeni 

publicznej. Wysokim poziomem charakteryzują się jednostki: Czarna i Chotowa. Natomiast 

najniższym poziomem zagospodarowania przestrzeni publicznej, gdzie wymagane są działania 

w tym kierunku, wskazano sołectwa Borowa, Jaźwiny, Podlesie, Przeryty Bór, Stara Jastrząbka, 

Stary Jawornik. Średnia wartość wskaźnika dla Gminy Czarna wynosi 1,71. 



 

 

   58 

 

 
Wykres 22. Poziom zagospodarowania przestrzeni publicznej 
Źródło: dane na podstawie analiz diagnostycznych 

 

Poniższa rycina przedstawia przestrzenny rozkład wartości wskaźnika poziomu 

zagospodarowania przestrzeni publicznej. 

 
Rycina 20. Rozkład przestrzenny wartości wskaźnika poziom zagospodarowania przestrzeni 
publicznej 
Źródło: opracowanie własne 
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Na terenie gminy znajduje się jeden hotel ***. W 2015 roku dysponował on 50 miejscami 

noclegowymi w 25 pokojach. Jest to Grand Chotowa Hotel*** SPA & Resort. Zlokalizowany 

jest nad Zalewem Chotowskim. Znajdują się tam domki letniskowe, domek VIP, centrum 

fitness, strefa i gabinety SPA, restauracja, kawiarnia, łowisko pstrąga oraz punkty 

gastronomiczne przy plaży. O atrakcyjności turystycznej gminy może stanowić fakt 

utworzonego na jej terenie w 1996 roku Jastrząbsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu, na którego wartości kulturowe składają się m.in. zabytkowe kościoły. Na terenie 

gminy znajdują się liczne zabytki wpisane do rejestru zabytków oraz do ewidencji gminnej 

zabytków. Na uwagę zasługuje Przyborów - Chotowa - Zespół Dworsko - Pałacowy (dwór wg 

projektu St. I. Witkiewicza, park z XIX w., kapliczka z 1861r.) oraz liczne kapliczki  

z XIX wieku.4 Oprócz wymienionego hotelu, na terenie gminy nie ma innej bazy noclegowej. 

Przez teren gminy przebiega pieszy szlak turystyczny oznaczony kolorem zielonym, 

którego całkowita długość wynosi 18 km. Atrakcją na wyznaczonej trasie w granicach gminy 

jest Rezerwat Przyrody "Torfy"5. 

Ponadto na terenie Gminy Czarna została wyznaczona trasa rowerowa biegnąca wzdłuż 

najważniejszych punktów turystycznych obejmując południową i centralną część jednostki. 

Początek został wyznaczony przy Gminnym Centrum Informacji Turystyczno-Kulturalnej, 

następnie biegnie w stronę kościoła parafialnego oraz cmentarza wojennego z okresu I Wojny 

Światowej. Następnie w stronę sołectwa Chotowa, gdzie znajduje się rezerwat przyrody 

"Torfy" oraz ośrodek wypoczynkowo - szkoleniowy, w centrum umiejscowione są takie 

obiekty jak kościół parafialny, Grota Najświętszej Marii Panny, a także ogród botaniczny. Trasa 

biegnie w stronę sołectwa Przyborów, gdzie znajduje się zespół dworski z zabytkowym 

parkiem i ruinami dworu. Kolejnym punktem trasy biegnącej wzdłuż zabudowy w 

Głowaczowej jest pomnik Grunwaldu. Trasa została poprowadzona w kierunku sołectwa 

Borowa, gdzie punktem przystankowym jest Gminne Centrum Kultury i kościół parafialny, a 

następnie zamyka się w Parku Turystyczno-Rekreacyjnym w Czarnej. Trasa została 

przedstawiona na poniższej rycinie.    

                                                           
4 Strategia Gminy Czarna 
5 www.powiatdebicki.pl 
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Rycina 21. Trasa rowerowa wyznaczona na obszarze Gminy Czarna 
Źródło: dane Urzędu Gminy Czarna 
 

3.3.7 Problemy zdiagnozowane w sferze przestrzenno-funkcjonalnej 
 

Problemem w rozmieszczeniu przestrzennym gminy jest nierównomierny dostęp do 

usług mieszkańców poszczególnych obszarów. Dokumenty strategiczne gminy wskazują na 

problemy komunikacyjne w gminie ze względu na położenie przy autostradzie A4, która 

przecina obszar gminy, dzieląc ją na północ i południe. Zjazd z autostrady jest znacznie 

oddalony, co utrudnia komunikację. Ponadto wskazuje się na utrudniony ruch samochodów  

o ciężkich, utrudniony wywóz produktów rolnych oraz małą nośność mostów na drogach 

powiatowych. 
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Problemem w sferze przestrzenno-funkcjonalnej jest nieaktualny plan zagospodarowania 

przestrzennego,  brak lub zły stan terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz  zły stan 

zabytków.  Problem stanowi również zły stan estetyczny otoczenia czy odległość od szkół i 

przedszkoli. Całość przekłada się na chaos urbanistyczny terenu Gminy spowodowany brakiem 

prawidłowego planowania przestrzennego. Brak lub zły stan terenów rekreacyjnych 

negatywnie wpływa na wizerunek Gminy jak i również na jakość życia mieszkańców. 

Mieszkańcy pozbawieni są możliwości aktywnego spędzania czasu. Problemy w sferze 

przestrzenno-funkcjonalnej zdiagnozowano w jednostkach: Borowa, Golemki, Jaźwiny, 

Podlesie, Przeryty Bór, Przyborów, Róża, Stara Jastrząbka i Żdżary (rycina poniżej). 

 

Rycina 22. Nagromadzenie zjawisk kryzysowych w sferze przestrzenno-funkcjonalnej 
Źródło: opracowanie własne na podstawie delimitacji 
 

Całość odpowiedzi wskazuje na wyraźny problem jaki Gmina ma w sferze przestrzenno-

funkcjonalnej. W szczególności dotyczy on niewystarczającej ilości terenów rekreacyjnych. 
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Wykres 23. Rozkład odpowiedzi ankietowanych na pytanie o problemy w sferze przestrzenno-
funkcjonalnej 
Źródło: opracowanie własne 
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Ocenę koncentracji negatywnych zjawisk społecznych wskazano w poniższej tabeli na podstawie liczby wskaźników dla których wartość 

była mniej korzystna od średniej Gminy. Przyjęto skalę: 0-1 wskaźniki - ocena 1, 2 wskaźniki - ocena 2, 3-4 wskaźniki - ocena 3.  

Tabela 12. Ocena koncentracji negatywnych zjawisk w sferze przestrzenno-funkcjonalnej 
SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA 

Liczba wskaźników, których 
wartość jest mniej korzystna w 
porównaniu do średniej Gminy 

Ocena 
Obszar 

Gęstość sieci 
drogowej 

Liczba 
obiektów 

sportowych 

Liczba obiektów 
kulturalnych 

Poziom 
zagospodarowania 

przestrzeni 
publicznych 

Procentowy udział 
obszarów zielonych w 

powierzchni 
poszczególnych 

jednostek 

BOROWA 1,39 3 1 1 10,53 3 3 

CHOTOWA 1,64 3 1 3 50,68 1 1 

GŁOWACZOWA 1,91 2 1 2 54,35 2 2 

GOLEMKI 3,91 0 0 2 51,01 2 2 

GRABINY 0,61 3 2 2 5,99 2 2 

JAŹWINY 1,73 3 1 1 47,20 2 2 

PODLESIE 0,62 0 1 1 60,92 4 3 

PRZERYTY BÓR 2,13 0 1 1 36,95 4 3 

PRZYBORÓW 2,13 2 1 2 24,54 3 3 

RÓŻA 0,35 3 1 2 0,16 3 3 

STARA 
JASTRZĄBKA 1,34 4 2 1 12,43 

2 2 

STARY 
JAWORNIK 8,53 0 0 1 83,21 

3 3 

ŻDŻARY 0,07 3 1 2 69,65 2 2 

CZARNA  1,61 13 2 3 64,98 0 1 

0-1 niska koncentracja negatywnych zjawisk (1) 

2 średnia koncentracja negatywnych zjawisk (2) 

3-4 wysoka koncentracja negatywnych zjawisk (3) 

Jednostki dla których koncentracja negatywnych zjawisk przestrzenno-funkcjonalnych była średnia lub wysoka oraz wartość wskaźnika 

syntetycznego po standaryzacji wynosiła ≥0,00, uznano za obszar zdegradowany w sferze przestrzenno-funkcjonalnej.  
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3.4 Sfera techniczno - środowiskowa 

3.4.1 Charakterystyka środowiska 
 

Gmina Czarna położona jest na terenie zlewni rzek Wisłoka i Breń. Głównymi rzekami 

jest rzeka Czarna oraz Chotowski, które są lewobrzeżnymi dopływami rzeki Wisłoki.  

W północnej części Gminy znajdują się źródła potoków, dopływów Brnia. Obszar Gminy  

w 77% należy do zlewni Wisłoki, a 23% do zlewni Brnia. Na obszarze Gminy występuje około 

100 zbiorników powierzchniowych, oczka śródpolne i śródleśne, zbiorniki przeciwpożarowe, 

starorzecza, stawy przyzagrodowe, bagna i wyrobiska. Większymi zbiornikami wodnymi są:  

- Zbiornik Chotowski o powierzchni 6 ha - rekreacyjny, 

- Stawy Machowskie o powierzchni 3,6 ha – wykorzystywane do prowadzenia hodowli 

ryb,  

- Wyrobiska pożwirowe Latoszyn 20 ha znajdujące się na terenie kopalni żwiru  

w Grabinach, aktualnie niewykorzystywany. Wody podziemne na terenie Gminy 

charakteryzuje wysoka przydatność gospodarcza i stanowią główne źródło wody pitnej dla 

ludności, czerpana za pomocą studni indywidualnych i ujęć zbiorczych. Pod względem 

klimatycznym obszar Gminy znajduje się w zasięgu klimatu typu podgórskich nizin i kotlin, 

gdzie średnia roczna temperatura powietrza wynosi 8oC, średnia roczna wilgotność 84%,  

a suma opadów w roku 677 mm. 

Gmina Czarna położona jest na Wysoczyźnie Tarnowskiej o cechach płaskowyżu  

o powierzchni pagórkowatej. Poprzecznie przecinają ją potoki Czarna i Chotowski  

w południowej części obszaru, na północy obszar opada wyrównaną wierzchowiną. W dolinie 

Wisłoki wysokości bezwzględne wynoszą ok. 206 m n.p.m. i wzrastają przesuwając się na 

północ do 255 m n.p.m. w okolicach wsi Róża.  Gleby występujące na terenie Nadleśnictwa 

Dębica odpowiadają układowi fizjograficznemu oraz budowie geologicznej, stąd też występują 

tu gleby nizinne. Rejon Czarnej leży na pograniczu dwóch wielkich jednostek geologicznych: 

Karpaty Zewnętrzne i Zapadlisko Przedkarpackie, co oznacza duże zróżnicowanie utworów 

podłoża, stąd wiercenia poszukiwawcze ropy naftowej i gazu ziemnego. Gmina posiada 

bogactwa naturalne w postaci kruszyw wydobywanych ze żwirowisk, złoża ropy naftowej w 

Starej Jastrząbce, Róży i Borowej oraz pokłady gazu ziemnego. Charakterystyka 

udokumentowanych złóż surowców mineralnych i obszary perspektywiczne przedstawiono na 

podstawie Bilansu zasobów złóż kopalin w Polsce według stanu na 31.12.2015 r.: 

Tabela 13. Bilans zasobów złóż kopalin w Gminie Czarna (2015 r.) 
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Nazwa złoża Stan zagospodarowania 
Zasoby 

Wydobycie geologiczne 
bilansowe 

przemysłowe 

Piaski i żwiry [tys. t] 
Chotowa wydobycie zaniechane 1350 ~ ~ 

Chotowa Potok zasoby rozpoznane 8432 ~ ~ 
Chotowa Słupie eksploatacja okresowa 1644 972 ~ 

Chotowa Słupie 1 zasoby rozpoznane 370 ~ ~ 
Grabiny zasoby rozpoznane 931 ~ ~ 

Grabiny Błyszczówka zasoby rozpoznane 269 ~ ~ 
Jaźwiny zasoby rozpoznane 665 ~ ~ 

Gaz ziemny [mln m3] 
Jastrząbka Stara złoże eksploatowane 0,85 0,55 0,06 

Ropa naftowa [tys. t] 
Jastrząbka Stara złoże eksploatowane 40,75 3,8 1,39 

Źródło: Dane Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce według stanu na 31.12.2015 r. 

 

3.4.2 Diagnoza przyrodnicza 
 

Obszar Gminy Czarna należy do atrakcyjnych przyrodniczo miedzy innymi na charakter 

rolniczo-leśny. Lesistość Gminy wynosi około 36%. Na terenie kompleksów leśnych około 

70% zajmują bory mieszane, a około 23% lasy mieszane. Wśród roślinności dominuje sosna 

zwyczajna, a ponadto dąb szypułkowy i czerwony oraz olsza czarna, buk, grab i jesion. 

Drzewostan lasów tworzy sosna zwyczajna oraz dąb szypułkowy. Warstwę krzewów tworzy 

głównie kruszyna oraz jarzębina i podrost dębowy. W runie leśnym najczęściej rośnie borówka 

czarna i orlica pospolita, a z kwiatów leśnych zawilec gajowy, konwalia majowa, szczawnik 

zajęczy i kosmatka owłosiona, z mchów zaś rokitnik pospolity. Północna część Gminy 

charakteryzuje się grądami z grabem, dębem szypułkowym, brzoza i sosną zwyczajną. 

Zbiorowiskiem występującym na terenie Gminy jest zespół boru bagiennego wykształconego 

na obrzeżach torfowisk, który swój skład uzależnia od odległości od torfowiska. Południowy 

obszar Gminy porastają płaty leśne z borem świeżym charakterystyczne dla wzniesień 

wydmowych. Torfowiska porastają torfowce. fauna tego obszaru jest zróżnicowana ze względu 

na różnorodność flory. Wśród zwierząt należy wymienić: sarny, zające, kuropatwy, bażanty, 

dziki, kuny leśne, borsuki czy jelenie. Większość zwierząt objęto ochroną gatunkową.  

Na obszarze Gminy wyróżniono kilka form ochrony przyrody: 

 
Tabela 14. Formy ochrony przyrody na terenie Gminy Czarna 

L.p. Forma Nazwa formy Lokalizacja Cel 

1 
rezerwat 
przyrody 

Torfy Chotowa 
Zachowanie stanowiska rosiczki 
okrągłolistnej oraz innych gatunków roślin 
związanych z biotopem torfowiska i boru 
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bagiennego, a także miejsc lęgowych i ostoi 
rzadkich gatunków ptactwa wodno-błotnego  

2 
obszar 
chronionego 
krajobrazu 

Jastrząbsko-
Żdżarski 

Chotowa 
Najcenniejsze zbiorowiska roślinne to 
torfowiska przejściowe i bory bagienne, 
chronione m.in.. W rezerwacie Torfy 

3 
obszar 
Natura2000 

Dolna Wisłoka 
z Dopływami 

Chotowa 

Dyrektywa siedliskowa: Na terenie Gminy 
obejmuje potok Chotowskiego w m.Chotowa 
do ujścia lewostronnego dopływu, ciek w 
miejscowości Grabiny, oraz Chotowski od 
jazu w m. Żdżary do ującia w m.Chotowa 

4 
pomnik 
przyrody 

drzewo Żdżary drzewo 

5 
pomnik 
przyrody 
nieożywionej 

głaz 
polodowcowy 

Jaźwiny głaz polodowcowy 

6 
pomnik 
przyrody 
nieożywionej 

głaz 
polodowcowy 

Jaźwiny głaz polodowcowy 

7 
pomnik 
przyrody 
nieożywionej 

głaz 
polodowcowy 

Jaźwiny głaz polodowcowy 

Źródło: Dane Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody  

 

3.4.3 Stan środowiska 
 

Na podstawie rocznej oceny jakości powietrza w województwie podkarpackim za rok 

2015 wykonanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie dokonano 

oceny jakości powietrza w województwie podkarpackim, które zostało podzielone na miasto 

Rzeszów i strefę podkarpacką. Klasyfikacja strefowa składała się z klas, gdzie A oznaczała 

dotrzymanie poziomów odniesienia, a C przekroczenie poziomów i potrzebę prowadzenia 

działań naprawczych. Kryteriami w ocenie jakości powietrza pod względem zawartości SO2, 

NO2, CO, C6H6, pyłu PM10 i benzo(a)pirenu były poziomy dopuszczalne tych substancji. 

Pomiary przeprowadzono w 13 stacjach pomiarowych włączonych do wojewódzkiej sieci 

monitoringu powietrza, najbliższą w stosunku do Gminy Czarna była stacja w Dębicy. Stan 

jakości powietrza w Gminie Czarna uznano jako dobry, przekroczenia zanotowano  

w zanieczyszczeniu pyłem zawieszonym PM10 oraz benzo(a)pirenem, co spowodowane jest 

głównie emisją niską powierzchniową i napływową. 
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Rycina 23. Przekroczenia w zakresie pyłu PM10, pyłu PM2.5 i benzo(a)pirenu na terenie powiatu 
dębickiego w 2015 r. 
Źródło: Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w latach 2013-2015 

 

W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska wykonuje się badania i ocenę jakości 

wód powierzchniowych. Wody powierzchniowe zostały ocenione na podstawie stanu 

ekologicznego oraz stanu chemicznego. Wody powierzchniowe na terenie Gminy Czarna pod 

względem stanu i potencjału ekologicznego zostały uznane za dobre6, natomiast pod względem 

stanu chemicznego również jako dobre. Obszar Gminy Czarna narażony jest na procesy 

eutrofizacji spowodowanej odprowadzaniem zanieczyszczeń ze źródeł komunalnych. 

W 2015 r. na zlecenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie 

przeprowadzono pomiary natężenia hałasu, gdzie badaniami objęto cztery miejscowości,  

w obrębie których ustalono sieć punktów referencyjnych: natężenie hałasu drogowego 

pomierzono w Dębicy, Przeworsku i Tarnobrzegu, a hałasu kolejowego w Żurawicy 7 . 

Najbliższym punktem pomiarowym w stosunku do Gminy Czarna są punkty pomiarowo-

kontrolne w Dębicy, gdzie wynik pomiaru długookresowego średniego poziomu dźwięku był 

o 3,4 dB wyższy od poziomu dopuszczalnego (71,4). W odniesieniu do jednej doby  

z podziałem na dzień i noc, nieznaczne przekroczenia miały miejsce w dwóch na trzy punkty 

pomiarowe. Gmina Czarna pomimo bliskiego położenia i przebiegu znaczących szlaków 

komunikacyjnych przez swój teren, różni sie jednak strukturą i użytkowaniem stąd można 

założyć brak uciążliwości związanej z hałasem komunikacyjnym.  

Według stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czarna za 2015 r. 

odbiór odpadów odbywał się na podstawie złożonych deklaracji przez właścicieli 

zamieszkałych nieruchomości. Liczba zadeklarowanych właścicieli gospodarstw domowych w 

                                                           
6 Ocena stanu wód powierzchniowych za 2015 r. 
7 Pomiary hałasu komunikacyjnego na terenie województwa podkarpackiego w 2015 r. 
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2015 r. to 2942, a ilość wytworzonych odpadów w przeliczeniu na jednego mieszkańca 

wynosiła 223 kg8. Gmina Czarna nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych na 

swoim terenie, odpady zmieszane i biodegradowalne przekazywano do RIPOK Zakład Usług 

Komunalnych w Ostrowie, Składowiska "Kozodrza" w Ostrowie oraz Przedsiębiorstwa 

Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. 

 

3.4.4 Infrastruktura techniczna 
 

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

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

technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz 

niefunkcjonowanie rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie  

z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony 

środowiska”. 

Według danych Banku Danych Lokalnych wyposażenie budynków w wodociąg  

w gminie Czarna wypada bardzo dobrze na tle powiatu jak i województwa ponieważ  

w Gminie Czarna średnio 89,8% budynków podłączono do tej sieci. Mniej korzystnie 

przedstawia się sytuacja z wyposażeniem w sieć kanalizacyjną, 48,6% ogółu budynków 

mieszkalnych zostało podłączonych do sieci kanalizacyjnej. Jednak odsetek osób 

korzystających z kanalizacji systematycznie wzrasta, wzrost ten w gminie nie jest tak 

dynamiczny jak w powiecie dębickim czy w całym województwie. Gwałtowny wzrost nastąpił 

w latach 2010 – 2011.W kolejnych latach obserwowany jest systematyczny, ale niewielki 

wzrost % osób korzystających w kanalizacji. Z instalacji gazowej w gminie Czarna korzysta 

ludność 73,8% budynków mieszkalnych, co daje wartość nieco wyższą od średniej  

w województwie, ale niższą od średniej powiatu dębickiego (tabela poniżej). 

Tabela 15. Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w % ogółu budynków 
mieszkalnych 

 Wodociąg Kanalizacja Gazociąg 
woj. podkarpackie 72,5 60,3 72,3 
powiat dębicki 76,1 54,3 83,9 
gmina Czarna 89,8 48,6 73,8 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS BDL, dane na rok 2015 

 

                                                           
8 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czarna za 2015 r. 
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Sferę techniczną charakteryzują przede wszystkim zasoby mieszkaniowe pod względem 

ilości i jakości. Możliwości rozwoju mieszkalnictwa stanowią o całościowym rozwoju Gminy. 

W Gminie Czarna w latach 2011-2015 zasoby mieszkaniowe wzrastały z 3053  

w 2011 r. do 3171 w roku 2015. W tym samym roku Gmina posiadała 5 pustostanów. Poniższy 

wykres przedstawia dynamikę zmian liczby zasobów mieszkaniowych w Gminie. 

 

Wykres 24. Zasoby mieszkaniowe w Gminie Czarna w latach 2010-2015 
Źródło: Opracowanie na podstawie danych GUS 

 

Zasoby mieszkaniowe charakteryzują się zróżnicowanym stopniem wyposażenia  

w instalacje techniczną. W 2015 r. według danych GUS, w Gminie Czarna 91,9% mieszkań 

było wyposażonych w instalacje wodociągową, 47,3% w instalację kanalizacyjną, 86,5% 

posiadało łazienkę, a 72% centralne ogrzewanie. Dane te są jednak średnią dla całej Gminy, 

gdzie wewnętrznie występuje zróżnicowanie w poszczególnych obszarach. Stopień 

wyposażenia w poszczególne instalacje: wodociągową i kanalizacyjną oraz gaz sieciowy, 

centralne ogrzewanie, łazienkę i ustęp spłukiwany w latach 2010-2015 sukcesywnie wzrastał. 

Największą dynamikę zanotowano w stosunku do mieszkań posiadających centralne 

ogrzewanie, gdzie w 2010 r. liczba ta wynosiła 2271, a w 2015 r. 2443. Zmianę wyposażenia 

mieszkań w poszczególne instalacje przedstawiają wykresy poniżej.  
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Wykres 25. Wyposażenie mieszkań w poszczególne instalacje w Gminie Czarna w latach 2010-
2015, cz.1 
Źródło: Opracowanie na podstawie danych GUS 
 

 

Wykres 26. Wyposażenie mieszkań w poszczególne instalacje w Gminie Czarna w latach 2010-
2015, cz.2 
Źródło: Opracowanie na podstawie danych GUS 
 

Wyposażenie mieszkań w wodociąg, ustęp spłukiwany i łazienkę dynamicznie wzrastało 

w latach 2010-2015. W gminie Czarna wszystkie sołectwa zostały zwodociągowane, obecnie 
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Jastrząbka, Stary Jawornik i Żdżary. Całkowite skanalizowanie dotyczy jednostek Golemki i 

Przyborów.  

 

Wykres 27. Odsetek ludności korzystającej z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Czarna 
w 2014 r. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Czarna 
 

 
Rycina 24. Rozkład przestrzenny wartości wskaźnika odsetek ludności korzystającej z sieci 
kanalizacyjnej 
Źródło: opracowanie własne 

0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00

100,00

Odsetek ludności korzystającej z sieci wodociągowej Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej



 

 

   72 

3.4.5 Problemy zdiagnozowane w sferze techniczno - środowiskowej 
 

Analiza sfery technicznej i środowiskowej pozwala dostrzec problemy z poziomem 

skanalizowania i różnicami pomiędzy poszczególnymi sołectwami w stopniu wyposażenia w 

infrastrukturę techniczną. Brak kanalizacji obniża poziom życia mieszkańców oraz stwarza 

zagrożenie dla środowiska naturalnego. Dokumenty strategiczne gminy wskazują na 

zróżnicowanie w infrastrukturze technicznej z podziałem na północ i południe gminy. W części 

północnej występuje wyraźny brak odpowiedniego poziomu skanalizowania. Problemy w 

sferze technicznej zdiagnozowano w jednostkach: Jaźwiny, Podlesie, Przeryty Bór, Róża, Stara 

Jastrząbka, Stary Jawornik i Żdżary (rycina poniżej). 

 
Rycina 25. Nagromadzenie zjawisk kryzysowych w sferze techniczno- środowiskowej 
Źródło: opracowanie własne na podstawie delimitacji 
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Według ankietowanych w sferze technicznej głównym problemem jest brak chodników, 

niewystarczający poziom skanalizowania gminy oraz zbyt mała ilość połączeń 

komunikacyjnych, a także słabo rozwinięta baza turystyczna. 

Mała ilość połączeń komunikacyjnych może mieć wpływ na znalezienie pracy przez 

mieszkańców. Bowiem wielu z nich może mieć trudności w dojechaniu do ośrodka wyższego 

rzędu jak np. Tarnów czy też centrum Gminy i tym samym ze względu na brak połączeń 

komunikacyjnych może rezygnować z podjęcia pracy.  

Niewystarczający poziom skanalizowania Gminy negatywnie odbija się na jakości życia 

mieszkańców oraz na środowisku naturalnym Gminy.  

 

Wykres 28. Rozkład odpowiedzi ankietowanych na pytanie o problemy w sferze technicznej 
Źródło: opracowanie własne 
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Wykres 29. Rozkład odpowiedzi ankietowanych na pytanie o problemy w sferze środowiskowej 
Źródło: opracowanie własne 
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Ocenę koncentracji negatywnych zjawisk społecznych wskazano w poniższej tabeli na podstawie liczby wskaźników dla których wartość 

była mniej korzystna od średniej Gminy. Przyjęto skalę: 0 wskaźników - ocena 0, 1 wskaźnik - ocena 1.  

Tabela 16. Ocena koncentracji negatywnych zjawisk w sferze techniczno-środowiskowej 
SFERA TECHNICZNO-ŚRODOWISKOWA 

Liczba wskaźników, których wartość 
jest mniej korzystna w porównaniu do 

średniej Gminy 
Ocena 

Obszar 
Odsetek ludności korzystającej z 

sieci wodociągowej 
Odsetek ludności korzystającej z 

sieci kanalizacyjnej 

BOROWA 100 97 0 0 

CHOTOWA 100 99 0 0 

GŁOWACZOWA 100 90 0 0 

GOLEMKI 100 100 0 0 

GRABINY 100 83 0 0 

JAŹWINY 100 0 1 1 

PODLESIE 100 0 1 1 

PRZERYTY BÓR 100 0 1 1 

PRZYBORÓW 100 100 0 0 

RÓŻA 100 0 1 1 

STARA JASTRZĄBKA 100 0 1 1 

STARY JAWORNIK 100 0 1 1 

ŻDŻARY 100 0 1 1 

CZARNA  100 92,65 0 0 

0 niska koncentracja negatywnych zjawisk (0) 

1 wysoka koncentracja negatywnych zjawisk (1) 

 
Jednostki dla których koncentracja negatywnych zjawisk technicznych była wysoka oraz wartość wskaźnika syntetycznego po standaryzacji 

wynosiła ≥0,00, uznano za obszar zdegradowany w sferze techniczno-środowiskowej.  
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3.5. Podsumowanie analizy wyłaniającej obszar zdegradowany 
 

Za obszar zdegradowany uznano jednostkę pomocniczą, dla której zdiagnozowano 

wysoką koncentrację negatywnych zjawisk w sferze społecznej, współwystępującą z 

koncentracją negatywnych zjawisk w co najmniej jednej z pozostałych sfer. Na bazie 

wystandaryzowanych wskaźników i liczb utworzono ocenę koncentracji negatywnych zjawisk 

w poszczególnych sferach. Na podstawie liczby wskaźników, których wartość jest mniej 

korzystna w porównaniu do średniej Gminy, sporządzono ocenę koncentracji negatywnych 

zjawisk. W przypadku sfery społecznej w celu dokonania syntetycznej oceny koncentracji 

zjawisk kryzysowych zliczono wszystkie wskaźniki dla danej jednostki pomocniczej, które 

odznaczały się wartością bardziej negatywną od wartości średniej dla Gminy. Warunkiem 

uznania jednostki za zdegradowaną w danej sferze była wysoka lub średnia koncentracja 

negatywnych zjawisk oraz dodatnia wartość wskaźnika wystandaryzowanego. 

Analiza obszarów wg wcześniej wymienionych wskaźników pozwoliła odpowiedzieć na 

pytanie, które spójnie geograficzne i możliwe do wydzielenia w przestrzeni jednostki 

pomocnicze powinny zostać objęte działaniami rewitalizacyjnymi. 

Zgodnie z przeprowadzoną delimitacją obszaru zdegradowanego za jednostki 

pomocnicze, w których stwierdzono sytuację kryzysową w sferze społecznej uznano te, w 

których min. 5 wskaźników odznaczało się wartością mniej korzystną niż średnia dla całej 

Gminy Czarna (tabela 9). 

Ponadto aby skala i wartość wszystkich kryteriów były porównywalne, każdy ze 

wskaźników oraz liczby bezwzględne zostały wystandaryzowane poprzez odjęcie od 

nominalnej wartości wskaźnika/liczby bezwzględnej dla każdej jednostki pomocniczej, 

średniej wartości dla całej Gminy i podzieleniu przez odchylenie standardowe dla całej Gminy, 

według poniższego wzoru: 

𝑡 =
𝑥 − 𝑥

𝑆
 

xij - wartość wskaźnika j dla jednostki urbanistycznej i  

xj - średnia arytmetyczna wskaźnika j  

Sj - odchylenie standardowe miernika j  

𝑆 =
𝑥 − 𝑥 + 𝑥 − 𝑥 +⋯+ 𝑥 − 𝑥

2
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Standaryzację przeprowadzono w celu sprowadzenia wartości wskaźników do skali 

umożliwiającej porównywanie, czyli takiej która nie będzie związana z jednostką miary. W 

trakcie standaryzacji zniwelowano nadawanie wagi czynnikom przyjmującym wartości  

z wyższych przedziałów. Przekształcono również wskaźniki będące destymulantami w 

stymulanty. Jako stymulanty przyjęto zmienne, których wyższa wartość świadczyła o zjawisku 

negatywnym, natomiast za destymulanty uznano wskaźniki, których niższa wartość oznaczała 

bardziej problemowy obszar. W przypadku, gdy wysoka wartość wskaźnika oznaczała 

zjawisko negatywne, wskaźnik po standaryzacji pomnożono przez wartość (-1).  

Wskaźniki znormalizowane wyliczono według wzoru:  

𝑡 =
𝑥 − 𝑥

𝑆
 

xij - wartość wskaźnika j dla jednostki urbanistycznej i  

xj - średnia arytmetyczna wskaźnika j  

Sj - odchylenie standardowe miernika j  

𝑆 =
𝑥 − 𝑥 + 𝑥 − 𝑥 +⋯+ 𝑥 − 𝑥

2
 

  

W wyniku tej procedury wszystkie wystandaryzowane wskaźniki/liczby bezwzględne 

mają rozkład charakteryzujący się jednakową średnią (zero) i odchyleniem standardowym 

(jeden), co umożliwia ich logiczną interpretację i uprawnia do dodawania.  



 

. Zestawienie wyników wskaźników po standaryzacji - sfera społeczna 
SFERA SPOŁECZNA 

Przyrost naturalny w 
przeliczeniu na 100 

osób wg faktycznego 
miejsca zamieszkania 

Liczba długotrwale 
bezrobotnych w % 

bezrobotnych ogółem 

Liczba osób 
korzystających ze 
świadczeń pomocy 

społecznej w 
przeliczeniu na 100 

osób wg miejsca 
zamieszkania 

Wyniki 
egzaminów 6-

klasisty 

Liczba stwierdzonych 
przestępstw ogółem w 

przeliczeniu na 100 
osób wg faktycznego 
miejsca zamieszkania 

Liczba organizacji 
pozarządowych na 100 

osób wg miejsca 
zamieszkania 

0,08 0,52 -0,46 0,58 0,07 -0,73 
0,17 -0,10 0,00 -0,71 -0,21 -0,67 
0,18 -0,14 0,89 -0,32 -0,16 -0,51 
0,26 0,15 -0,62 0,03 -0,21 0,00 
0,61 -0,74 -0,53 -0,31 -0,17 1,01 
0,18 0,54 0,39 2,76 0,43 -1,39 
0,22 -0,03 0,61 0,10 -0,41 -0,79 
2,49 0,73 -0,33 0,10 -0,41 1,99 
0,16 -1,20 -0,37 -2,30 -0,33 -0,96 
0,22 0,01 0,26 -0,19 -0,09 -0,39 
0,96 -0,14 0,63 0,10 0,30 1,10 
2,87 3,37 3,41 0,03 3,69 1,99 
0,50 0,73 0,76 0,11 0,07 -0,16 
0,39 0,36 -0,39 0,03 0,17 0,07 
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Tabela 18. Zestawienie wyników wskaźników po standaryzacji - sfera gospodarcza, techniczno-środowiskowa i przestrzenno-funkcjonalna 

SFERA GOSPODARCZA 
TECHNICZNO-

ŚRODOWISKOWA 
PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA 

Obszar 

Liczba nowo 
zarejestrowanych 

podmiotów 
gospodarczych w 

rejestrze REGON w 
przeliczeniu na 100 

osób wg 
faktycznego miejsca 

zamieszkania - 
obszar wiejski 

Odsetek 
ludności 

korzystającej 
z sieci 

wodociągowej 

Odsetek ludności 
korzystającej z 

sieci 
kanalizacyjnej 

Gęstość sieci 
drogowej 

Liczba 
obiektów 

sportowych 

Liczba obiektów 
kulturalnych 

Poziom 
zagospodarowania 

przestrzeni 
publicznych 

Procentowy udział 
obszarów zielonych w 

powierzchni 
poszczególnych 

jednostek 

BOROWA 0,34 -1 -0,79 -0,08 -0,07 0,00 1,02 1,13 

CHOTOWA 1,80 -1 -0,83 -0,20 -0,07 0,00 -1,84 -0,46 

GŁOWACZOWA -0,22 -1 -0,64 -0,33 0,25 0,00 -0,41 -0,60 

GOLEMKI 1,80 -1 -0,85 -1,31 0,89 1,53 -0,41 -0,47 

GRABINY -0,30 -1 -0,50 0,31 -0,07 -1,53 -0,41 1,31 

JAŹWINY 0,89 -1 1,25 -0,24 -0,07 0,00 1,02 -0,32 

PODLESIE 0,30 -1 1,25 0,30 0,89 0,00 1,02 -0,86 

PRZERYTY BÓR 1,80 -1 1,25 -0,44 0,89 0,00 1,02 0,09 

PRZYBORÓW 0,21 -1 -0,85 -0,44 0,25 0,00 -0,41 0,58 

RÓŻA 0,09 -1 1,25 0,44 -0,07 0,00 -0,41 1,54 
STARA 
JASTRZĄBKA 1,32 -1 1,25 -0,05 -0,39 -1,53 1,02 1,06 
STARY 
JAWORNIK 1,80 -1 1,25 -3,59 0,89 1,53 1,02 -1,75 

ŻDŻARY -0,51 -1 1,25 0,57 -0,07 0,00 -0,41 -1,21 

CZARNA  -1,51 -1 -0,70 -0,18 -3,25 -1,53 -1,84 -1,03 
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Na bazie wystandaryzowanych wskaźników i liczb utworzono wskaźnik syntetyczny  Pi 

dla każdej sfery jako sumę poszczególnych wartości wskaźników, pozwalający na 

uszeregowanie poszczególnych jednostek pomocniczych w Gminie Czarna od najmniej 

zagrożonych dysfunkcjami społeczno-gospodarczo-przestrzennymi (najniższa wartość 

wskaźnika syntetycznego) do najbardziej zagrożonych (najwyższa wartość wskaźnika 

syntetycznego) 

Przyjmuje on postać:  

𝑃 =
1

𝑛
𝑡  

Pi - syntetyczny wskaźnik negatywnego wpływu i zjawisk  

n - liczba wskaźników  

tij - wartość wskaźnika j jednostki urbanistycznej i  

 

Za obszar zdegradowany uznano jednostkę pomocniczą, dla której zdiagnozowano 

wysoką koncentrację negatywnych zjawisk w sferze społecznej, współwystępującą z 

koncentracją negatywnych zjawisk w co najmniej jednej z pozostałych sfer. Po 

przeprowadzeniu standaryzacji poszczególnych wskaźników wysoka wartość dodatnia 

wskaźnika syntetycznego Pi wskazuje na występowanie sytuacji kryzysowej (koncentrację 

negatywnych zjawisk), zaś wartość ujemna o jej braku. Wyniki przedstawiono w tabeli poniżej. 

Tabela 19. Zestawienie wskaźników syntetycznych 
SFERA 

Obszar społeczna 
techniczno-

środowiskowa 
gospodarcza 

przestrzenno-
funkcjonalna 

Obszar 
zdegradowany 

BOROWA -0,02 -0,90 0,34 0,40  
CHOTOWA -0,25 -0,92 1,80 -0,51  
GŁOWACZOWA -0,01 -0,82 -0,22 -0,22  
GOLEMKI -0,15 -0,93 1,80 0,04  
GRABINY -0,23 -0,75 -0,30 -0,08  
JAŹWINY 0,43 0,13 0,89 0,08 tak 
PODLESIE -0,12 0,13 0,30 0,27  
PRZERYTY BÓR 0,77 0,13 1,80 0,31 tak 
PRZYBORÓW -0,83 -0,93 0,21 0,00  
RÓŻA -0,03 0,13 0,09 0,30  
STARA 
JASTRZĄBKA 0,50 0,13 1,32 

0,02 tak 

STARY JAWORNIK 2,58 0,13 1,80 -0,38 tak 
ŻDŻARY 0,34 0,13 -0,51 -0,22 tak 
CZARNA  -0,03 -0,85 -1,51 -1,56  
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Do obszaru zdegradowanego zaliczono te jednostki pomocnicze, które spełniły 

następujący warunek: wartość wskaźnika syntetycznego w sferze społecznej oraz przynajmniej 

w jednej pozostałej analizowanej sferze wynosiła Pi  ≥ 0,00. 

W związku z powyższym za obszar zdegradowany uznano następujące jednostki 

pomocnicze: Jaźwiny, Przeryty Bór, Stara Jastrząbka, Stary Jawornik, Żdżary. 

Proces diagnostyczny został przeprowadzony we współpracy pracowników Urzędu 

Gminy Czarna i jednostek organizacyjnych gminy wraz z zespołem ekspertów. Na proces 

delimitacji obszaru zdegradowanego złożono różnorodne źródła informacji, co zapewnia 

kompleksowość i wykorzystanie zarówno metod ilościowych jak i jakościowych. Dla 

przyjętych jednostek urbanistycznych pozyskano dane statystyczne gromadzone w zasobach 

Urzędu Gminy Czarna, Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej oraz Powiatowym Urzędzie 

Pracy w Dębicy, dane Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, a także dane z Banku Danych 

Lokalnych GUS. Diagnozy obszaru rewitalizacji dokonano 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”. Stąd wyznaczenie granic obszaru rewitalizacji 

nastąpiło w oparciu o dwie przesłanki. Pierwszą z nich było stwierdzenie, że na wybranym 

obszarze uznanym wcześniej jako zdegradowany istnieje szczególna koncentracja 

negatywnych zjawisk. Drugą z przesłanek było uznanie, że wybrany obszar ma istotne 

znaczenie dla rozwoju gminy. Takie uzasadnienie obejmuje przedstawienie możliwych do 

wykorzystania w procesie rewitalizacji lokalnych potencjałów, a także nawiązanie do 

gminnych dokumentów strategicznych i planistycznych, w których wybrany obszar będzie 

ujęty jako ośrodek koncentracji aktywności społeczno-gospodarczej w gminie. 

Analiza wskaźnikowa miała na celu wyznaczenie jednostki urbanistycznej  

o najwyższym poziomie zdegradowania, przy wykorzystaniu wskaźnika syntetycznego.  

W pierwszej kolejności zostały wyznaczone wartości wskaźników z poszczególnych sfer: 

społecznej, gospodarczej, technicznej, przestrzenno-funkcjonalnej, środowiskowej. Sfera 

techniczna i środowiskowa zostały połączone.  

Gminny Program Rewitalizacji powstaje zgodnie z Ustawą o rewitalizacji zgodnie  

z którą obszar objęty rewitalizacją może stanowić maksymalnie 20% obszaru Gminy oraz być 

zamieszkały przez nie więcej niż 30% mieszkańców tej Gminy. W Gminie Czarna jednostki 

pomocnicze obszarów zdegradowanych zajmują 39,25% powierzchni całej Gminy, a ludność 

zamieszkująca ten obszar stanowi 22,41% wszystkich mieszkańców (tabela poniżej).  
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W związku z tym spośród terenów zdegradowanych należało wskazać obszar 

rewitalizacji. Rycina poniżej ilustruje położenie poszczególnych sołectw uznanych za 

zdegradowane na tle obszaru Gminy Czarna.  

Tabela 20. Zestawienie udziału procentowego pod względem powierzchni i liczby ludności 
poszczególnych jednostek pomocniczych 

L.p. Jednostka pomocnicza 
Powierzchnia 

(km2) 
% powierzchni 

Liczba 
ludności 
(osoba) 

% ludności 

Jednostki pomocnicze Gminy 
1 JAŹWINY 13,93 9,46 617 4,71 
2 PRZERYTY BÓR 4,69 3,19 134 1,02 
3 STARA JASTRZĄBKA 14,68 9,97 1176 8,98 
4 STARY JAWORNIK 1,41 0,95 38 0,29 
5 ŻDŻARY 23,08 15,68 970 7,41 

Razem zdegradowane 57,79 39,25 2935 22,41 

 

Rycina 26. Położenie obszaru zdegradowanego na tle Gminy Czarna 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie OpenStreetMap 



 

 

   83 

5. ZASIĘG PRZESTRZENNY REWITALIZACJI 

5.1 Wyznaczenie obszaru rewitalizacji 
 

Obszar rewitalizacji obejmuje całość lub część obszaru zdegradowanego, cechującego się 

szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, który z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju 

lokalnego zostanie poddany rewitalizacji. Obszar ten może zostać podzielony na podobszary, 

w tym nieposiadające ze sobą wspólnych granic, lecz nie może obejmować terenów większych 

niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców gminy. W 

skład obszaru rewitalizacji mogą wejść obszary występowania problemów przestrzennych, 

takich jak tereny poprzemysłowe, powojskowe lub pokolejowe  

w przypadku gdy przewidziane dla nich działania są ściśle powiązane z celami rewitalizacji dla 

danego obszaru rewitalizacji. Ponadto przy wyborze obszaru rewitalizacji wzięto pod uwagę 

opinię mieszkańców zebraną podczas konsultacji społecznych oraz możliwości 

przeprowadzenia działań rewitalizacyjnych. Poniższa rycina przedstawia jednostki wybrane do 

rewitalizacji zgodnie z przeprowadzoną delimitacją.  
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Rycina 27. Jednostki wybrane do rewitalizacji w Gminie Czarna 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OpenStreetMap 

 

Z uwagi na to, że jednostki pomocnicze Gminy Czarna wyznaczone na potrzeby diagnozy 

zjawisk kryzysowych obejmują zarówno tereny niezabudowane (niezamieszkałe) – lasy i pola 

uprawne, jak zabudowane (zamieszkałe) i fakt, iż obszar rewitalizacji powinien obejmować 

wyłącznie obszary zabudowane z jednostek pomocniczych wydzielono tylko tereny 

zabudowane i włączono do obszaru rewitalizacji.  

Tym samym wyznaczony obszar rewitalizacji zajmuje powierzchnię 4,12 km2, co 

stanowi 2,82%, a więc nie przekracza 20% powierzchni Gminy oraz zamieszkuje na nim 

2897 osób, co stanowi 22,12% wszystkich mieszkańców, mniej niż 30% ludności Gminy. 

Spełnia więc podstawowe kryteria określone w Wytycznych. 

Docelowo obszar rewitalizacji został ograniczony do granic obszaru zabudowanego, co 

przedstawia poniższa rycina. 
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Rycina 28. Obszar rewitalizacji w Gminie Czarna 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OpenStreetMap 
 

5.2.  Obszar rewitalizacji na tle wartości referencyjnych 
 

Instrukcja Przygotowania Programów Rewitalizacji w Zakresie Wsparcia w Ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

wskazuje, że Gmina wyznacza obszar rewitalizacji w oparciu o dokumenty strategiczne, 

planistyczne oraz indywidualne kryteria wraz z odniesieniem ich do wartości referencyjnych 

dla danej gminy i województwa. Konieczne jest wskazanie minimum czterech wskaźników, 

których wartości dla obszaru rewitalizacji są mniej korzystne niż wartości referencyjne dla 

województwa podkarpackiego.  

Poniższa tabela przedstawia wartości referencyjne dla wskaźników, jakie zostały użyte w 

procesie delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Czarna. 
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Tabela 21. Zestawienie wartości referencyjnych dla województwa podkarpackiego do wybranych 
wskaźników oraz źródła pozyskania danych dla Gminy Czarna 

WSKAŹNIKI REFERENCYJNE 

Kategoria Nazwa wskaźnika 
Wartość 

referencyjna 
Źródło danych 

demografia 
Przyrost naturalny w przeliczeniu na 100 osób wg 
faktycznego miejsca zamieszkania 

< 0,07 Urząd Gminy 

rynek pracy 
Liczba długotrwale bezrobotnych w % 
bezrobotnych ogółem 

> 61,5% 
Powiatowy 
Urząd Pracy w 
Dębicy 

pomoc 
społeczna 

Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy 
społecznej w przeliczeniu na 100 osób wg miejsca 
zamieszkania 

> 6,1 

Gminny 
Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej 

edukacja Wyniki egzaminów 6-klasisty < 67,7% OKE Kraków 

podmioty 
gospodarcze 

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

< 0,6 Urząd Gminy 

bezpieczeństwo 
publiczne 

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

> 1,32 
Posterunek 
Policji w 
Czarnej 

integracja 
społeczna 

Liczba organizacji pozarządowych na 100 osób 
wg miejsca zamieszkania 

< 0,33 baza NGO 

ochrona 
środowiska 

Odsetek ludności korzystającej z sieci 
wodociągowej 

< 80,2% 

Gminny 
Zakład 
Gospodarki 
Komunalnej 

ochrona 
środowiska 

Odsetek ludności korzystającej z sieci 
kanalizacyjnej 

< 68,7% 

Gminny 
Zakład 
Gospodarki 
Komunalnej 

 
 

Obszar rewitalizacji w gminie Czarna składa się z czterech jednostek, które zostały 

wyodrębnione na podstawie analizy wskaźnikowej. Wartości referencyjne dla gminy  

w rozbiciu na poszczególne wskaźniki porównano do wartości referencyjnej województwa 

podkarpackiego wskazaną przez IZ RPO. Średnia wartość referencyjna dla obszaru 

rewitalizacji w Gminie Czarna jest mniej korzystna od wartości referencyjnej dla województwa 

podkarpackiego w przypadku wskaźników: 

- przyrost naturalny w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania, 
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- liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 osób 

wg miejsca zamieszkania, 

- wyniki egzaminów 6-klasisty, 

- liczba organizacji pozarządowych na 100 osób wg miejsca zamieszkania, 

- odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej, 

- liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON  

w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania - obszar wiejski. 

 W związku z powyższym dodatkowe kryterium ustalone przez IZ zostało spełnione. 

Tabela 22. Zestawienie wybranych wskaźników dla obszaru rewitalizacji oraz średniej dla Gminy 
Czarna i województwa podkarpackiego (dane 2014) 

Kategoria Nazwa wskaźnika 

Średnia wartość wskaźnika 

województwo 
podkarpackie 

Gmina 
Czarna 

obszar 
rewitalizacji 

Wartość dla 
obszaru 

rewitalizacji w 
stosunku do 

wartości 
referencyjnej 

pomoc 
społeczna 

Liczba osób korzystających ze 
świadczeń pomocy społecznej w 
przeliczeniu na 100 osób wg miejsca 
zamieszkania 

6,10 5,25 6,59 powyżej 

demografia 
Przyrost naturalny w przeliczeniu na 
100 osób wg faktycznego miejsca 
zamieszkania 

0,07 0,31 -0,35 

poniżej 

edukacja Wyniki egzaminów 6-klasisty 67,70 65,79 60,48 
integracja 
społeczna 

Liczba organizacji pozarządowych na 
100 osób wg miejsca zamieszkania 

0,33 0,19 0,17 

ochrona 
środowiska 

Odsetek ludności korzystającej z sieci 
kanalizacyjnej 

68,70 59,50 0,00 

podmioty 
gospodarcze 

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

0,60 0,32 0,21 

 

Wskaźniki spełniające powyższe warunki odnoszą się w głównej mierze do sfery 

społecznej, ale również do sfery gospodarczej i techniczno-środowiskowej. 

Przyrost naturalny w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca 

zamieszkania, dane 2014 r., Urząd Gminy Czarna. Obszar rewitalizacji charakteryzuje ujemny 

przyrost naturalny, co na tle Gminy i Województwa świadczy o negatywnych zjawiskach 

demograficznych na tym obszarze. Ujemny przyrost naturalny spowodowany niską stopą 

urodzeń powoduje starzenie się społeczeństwa danego obszaru, co może świadczyć o 

niekorzystnych warunkach życia, a co za tym idzie konieczności emigracji ludzi młodych. 

Utrzymująca się tendencja w dłuższym czasie może doprowadzić do pogłębiania się 

negatywnych zjawisk demograficznych na danym terenie. Bezpośrednie oddziaływanie na 
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wartość tego wskaźnika jest trudne jednak działania mające na celu podniesienie jakości  

i poziomu życia na danym obszarze mają szansę na podniesienie atrakcyjności danego obszaru, 

a w rezultacie wzrost liczby jego mieszkańców. 

Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 

osób wg miejsca zamieszkania, dane 2014 r., Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Liczba 

osób, która korzysta ze świadczeń społecznych zamieszkująca obszar rewitalizacji jest 

wyraźnie wyższa w porównaniu do wartości wskaźnika dla Gminy i Województwa. Wsparcie 

najczęściej dotyczy osób cierpiących z powodu ubóstwa, a to z kolei w dużej mierze 

uwarunkowane jest długotrwałym bezrobociem. Ubóstwo niejednokrotnie prowadzi do 

wykluczenia z życia społecznego.  

Wyniki egzaminów 6-klasisty, 2015 r., Centralna Komisja Egzaminacyjna. Wartość 

wskaźnika dla obszaru rewitalizacji jest znacznie niższa od wartości średniej w Gminie, co 

może w przyszłości doprowadzić do wykluczenia edukacyjnego bądź zmniejszenia szans dla 

dzieci z tego obszaru. W związku z tym pożądane są działania nakierunkowane na wzbudzenie 

chęci nauki oraz podniesienia poziomu edukacji na tym obszarze. 

Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej, dane 2014 r., Urząd Gminy 

Czarna. Wskaźnik wskazuje na sytuację bytową mieszkańców i wpływa na komfort 

zamieszkiwania. Brak podstawowej instalacji techniczno – sanitarnej świadczy o niskiej stopie 

życia mieszkańców. W przypadku stopnia skanalizowania danej jednostki, obszar narażony jest 

na skażenie wód powierzchniowych oraz podziemnych. 
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6. POGŁĘBIONA DIAGNOZA OBSZARU REWITALIZACJI  
 

Wybrano obszar rewitalizacji, zgodny z granicami obszaru zdegradowanego na terenie 

sołectw Jaźwiny, Przeryty Bór, Stara Jastrząbka i Żdżary w Gminie Czarna, a następnie 

zawężono go do granic obszaru zabudowanego. Tabela poniżej przedstawia powierzchnię 

wybranych jednostek oraz powierzchnię obszaru rewitalizacji po wskazaniu obszaru 

zabudowanego. Obszar ten zajmuje powierzchnię 4,12 km2 (rycina poniżej), co stanowi 2,78% 

powierzchni Gminy, a liczba mieszkańców wynosi 2897, co stanowi 22,12% ludności. 

Wartości te są niższe od maksymalnych dopuszczalnych przez ustawę o rewitalizacji.  

Tabela 23. Obszar rewitalizacji wraz z udziałem w powierzchni i liczbie mieszkańców Gminy 

L.p. Jednostka terytorialna 
powierzchnia 

jednostki 
(km2) 

powierzchnia 
obszaru 

rewitalizacji 
(km2) 

% powierzchni 
Gminy 

Liczba 
ludności 
(osoba) 

% 
ludności 

Jednostki terytorialne Gminy 

1 JAŹWINY 13,95 0,64 0,43 617 4,71 
2 PRZERYTY BÓR 4,70 0,26 0,18 134 1,02 
3 STARA JASTRZĄBKA 14,76 1,54 1,04 1176 8,98 
5 ŻDŻARY 23,13  1,68 1,14 970 7,41 

Razem 56,54 4,12 2,78 2897 22,12 

 

6.1.  Analiza problemów 
 

Podobszar rewitalizacji - Jaźwiny 

Powierzchnia: 0,64 km2 (0,43% powierzchni Gminy) 

Liczba mieszkańców: 617 (4,17% liczby mieszkańców Gminy) 

Opis obszaru: jednostka położona w centralnej części Gminy Czarna, cechująca się 

zwartą zabudową wzdłuż głównego ciągu komunikacyjnego jakim jest droga powiatowa 

biegnąca z południa na północ. Północną część obszaru przecina droga krajowa A4.  

W strukturze użytkowania 47% stanowią obszary leśne, pozostała część użytkowana jest 

rolniczo. Jednostka położona jest na obszarze chronionego krajobrazu Jastrząbsko-

Żdżarskiego. Modernizacji wymagają przede wszystkim publiczne przestrzenie w centrum 

jednostek ze względu na brak ładu przestrzennego. Problem stanowi niepełna infrastruktura 

techniczna, przy pełnym zwodociągowaniu obszaru, brakuje sieci kanalizacyjnej oraz 

oczyszczalni ścieków, co negatywnie wpływa na stan środowiska na tym obszarze. Ponadto na 

tle Gminy obszar wyróżnia nierówny dostęp do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, co 
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również wymaga działań ze strony Gminy. Na obszarze zabudowanym brakuje 

uporządkowanych terenów zielonych, elementów małej architektury oraz odpowiedniego 

oświetlenia przestrzeni publicznych. Brak miejsc, które posłużyłyby spotkaniom i integracji 

społeczności lokalnej powoduje, że mieszkańcy mają niskie poczucie bezpieczeństwa. 

Mieszkańcy są zainteresowani planowanymi działaniami rewitalizacyjnymi. Granicę obszaru 

rewitalizacji na tle granicy jednostki Jaźwiny przedstawia poniższa rycina. 

 

Rycina 29. Podobszar rewitalizacji - Jaźwiny 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OpenStreetMap 
 

Analiza wskaźnikowa wykazała nagromadzenie zjawisk kryzysowych na terenie obszaru 

rewitalizacji Jaźwiny. W sferze społecznej pierwszym wskaźnikiem branym pod uwagę był 

przyrost naturalny w przeliczeniu na 100 mieszkańców, gdzie średnia dla Gminy wynosiła 0,31, 

a średnia wartość referencyjna dla województwa podkarpackiego 0,07.  

W przypadku tej kategorii obszar charakteryzuje się korzystną wartością wynoszącą 0,49. 

Świadczy to o wysokim potencjale ludnościowym i pewnej atrakcyjności dla mieszkańców. W 

sferze społecznej za potencjał można uznać poziom integracji społecznej mieszkańców 

wyrażony liczba organizacji pozarządowych w stosunku do liczby osób zameldowanych. 

Wartość ta wynosi 0,32 organizacje na 100 osób, co w porównaniu do wartości średniej Gminy 

wynoszącej 0,19 i wartości średniej województwa 0,33, jest stosunkowo pozytywną wartością.  

Problemy społeczne dotyczą przede wszystkim poziomu bezrobocia wyrażonego 

udziałem długotrwale bezrobotnych w liczbie bezrobotnych ogółem wynoszącym 64,29%  

w jednostce Jaźwiny, podczas gdy średnia Gminy jest dużo niższa i wynosi 57,53%, a wartość 

referencyjna województwa 61,5%. Wyniki egzaminów 6-klasisty mogą świadczyć o poziomie 



 

 

   91 

nauczania w szkole do której uczęszczają dzieci podanej jednostki. Średni wynik  

w województwie w 2015 r. wyniósł 67,7%, w Gminie Czarna 65,79%, a dzieci z Jaźwin 

uzyskały 46,7%, co jest wynikiem dużo niższym. Ponadto zdiagnozowano problem  

z bezpieczeństwem publicznym na tym obszarze, gdzie przy średniej województwa (1,32), 

gminy (0,79), obszar charakteryzuje się stosunkowo wysoką liczbą stwierdzonych przestępstw 

ogółem w przeliczeniu na 100 osób, która wynosi 1,62. Nieznacznym odchyleniem od wartości 

średnich, świadczącym o negatywnym zjawisku, charakteryzuje się wskaźnik reprezentujący 

problemy z pomocą społeczną, a co za tym idzie z ubóstwem  

i niezaradnością.  

Ponadto obszar Jaźwiny cechuje się problemami w pozostałych sferach. Poziom 

zagospodarowania przestrzeni publicznych jest niski i wymaga działań naprawczych, co 

pozytywnie wpłynie również na problemy społeczne zdiagnozowane na tym obszarze.  

W sferze technicznej i środowiskowej problemem jest brak funkcjonowania sieci 

kanalizacyjnej, co znacząco obniża poziom życia mieszkańców, jednocześnie negatywnie 

wpływając na stan środowiska poprzez możliwość bezpośredniego zanieczyszczenia gleb  

i wód. 

 

Podobszar rewitalizacji - Przeryty Bór 

Powierzchnia: 0,26 km2 (0,18% powierzchni Gminy) 

Liczba mieszkańców: 134 (1,02% liczby mieszkańców Gminy) 

Opis obszaru: jednostka położona w północnej części Gminy Czarna granicząc  

z sąsiednią gminą Radomyśl Wielki. Cechuje się zwartą zabudową wzdłuż głównej drogi 

gminnej biegnącej równoleżnikowo przez centralną część obszaru. Gęstość zaludnienia nie jest 

duża i wynosi 29 os./km2. Obszar w niemal w 37% pokrywają tereny zielone, a pozostałą część 

obszary użytkowane rolniczo. 
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Rycina 30. Podobszar rewitalizacji - Przeryty Bór 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OpenStreetMap 
 

Na podstawie zebranych danych wskazano problemy jakie dotyczą obszaru Przeryty Bór. 

Jednostka ta jest najbardziej oddalona w stosunku do siedziby Gminy Czarna,  

a dodatkowo odcięta drogą krajową, którą trzeba pokonać aby dostać się do centrum usługowo-

administracyjnego Gminy. Obszar zamieszkuje zaledwie 1% ludności całej Gminy, przy czym 

tendencje demograficzne charakteryzują się bardzo niekorzystnie o czym świadczy ujemny 

przyrost naturalny -2,24 przy średniej dla Gminy 0,31 oraz średniej referencyjnej dla 

województwa 0,07. Ponadto obszar odznacza się brakiem organizacji społecznych oraz 

brakiem zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. W sferze przestrzenno-funkcjonalnej 

problemem jest niski poziom zagospodarowania przestrzeni publicznych oraz brak obiektów 

sportowych. Ponadto problemem mieszkańców jest brak sieci kanalizacyjnej. 

 

Podobszar rewitalizacji - Stara Jastrząbka 

Powierzchnia: 1,54 km2 (1,04% powierzchni Gminy) 

Liczba mieszkańców: 1176 (8,98% liczby mieszkańców Gminy) 
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Opis obszaru: jednostka położona w północno-zachodniej części Gminy Czarna od 

południa ograniczona drogą krajową. Zabudowa rozciąga się w sposób zwarty wzdłuż drogi 

powiatowej. Gęstość zaludnienia tej jednostki wynosi 80 os./km2. W porównaniu do średniego 

udziału terenów zielonych w Gminie, który wynosi 39,10% powierzchni, Stara Jastrząbka 

charakteryzuje się stosunkowo niskim udziałem terenów zielonych wynoszącym 12,43%. 

Znaczną część obszaru zajmują uprawy rolne. Znaczna część obszaru jednostki pokryta jest 

Jastrząbsko-Żdżarskim Obszarem Chronionego Krajobrazu.   

 

Rycina 31. Podobszar rewitalizacji - Stara Jastrząbka 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OpenStreetMap 

 

Analiza wskaźnikowa pozwoliła na wskazanie problemów społecznych dotyczących 

obszaru Stara Jastrząbka, gdzie zdiagnozowano negatywne tendencje demograficzne takie jak 

ujemny przyrost naturalny -0,68. Ponadto obszar charakteryzuje wysoki udział osób 

korzystających ze środków pomocy społecznej wynoszący 6,72 os./100 osób przy średniej dla 

Gminy 5,25. Stara Jastrząbka ze względu na stosunkowo duże zaludnienie oraz pojawiające się 

problemy społeczne, odznacza się również wysokim udziałem popełnianych przestępstw na 

tym terenie 1,36, podczas gdy średnia dla Gminy wynosi 0,79 szt./100 osób. Bezpośrednio z 

problemami społecznymi powiązane są negatywne tendencje gospodarcze objawiające się 

niską liczbą nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych 0,09 podmiotów/100 osób, 
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przy średniej dla gminy 0,32. Dodatkowo w sferze przestrzenno-funkcjonalnej zdiagnozowano 

problemy z poziomem zagospodarowania przestrzeni publicznych, a w sferze technicznej 

problemy z siecią kanalizacyjną. 

 

Podobszar rewitalizacji - Żdżary 

Powierzchnia: 1,68 km2 (1,14% powierzchni Gminy) 

Liczba mieszkańców: 970 (7,41% liczby mieszkańców Gminy) 

Opis obszaru: jednostka położona w południowo-zachodniej części Gminy Czarna, 

stanowi granicę z województwem małopolskim. Zabudowa koncentruje się w centralnej części 

obszaru przy drodze powiatowej oraz w dolinie Wisłoki przybierając jednak charakter 

rozproszonych skupisk. Obrzeża jednostki pokrywają tereny zielone stanowiące niemal 70% 

powierzchni. Żdżary w całości pokrywa Obszar Chronionego Krajobrazu, w południowej 

części znajduje się Natura2000 Dolina Wisłoka z Dopływami. Potrzeby zdiagnozowane na 

obszarze Żdżary dotyczą budynków użyteczności publicznej, zagospodarowania terenu wokół 

budynków użyteczności publicznej pełniących rolę kulturową, a także uzupełnienia 

zagospodarowania terenów rekreacyjnych. Ponadto pomimo tego, że obszar zamieszkuje 

7,41% mieszkańców Gminy oraz zabudowa mieści się w pobliżu wodnych obszarów 

chronionych to brakuje sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków, co może negatywnie 

wpływać na stan środowiska. 

 

Rycina 32. Podobszar rewitalizacji - Żdżary 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OpenStreetMap 
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Przeprowadzona analiza sytuacji społecznej pozwala wskazać na obszarze Zdżary 

problemy z ujemnym przyrostem naturalnym -0,21, wysokim bezrobociem szczególnie tym 

długotrwałym 66,67%, wysoką liczbą osób korzystających ze świadczeń socjalnych 7,01 

os./100 osób i wysoką liczba stwierdzonych przestępstw, która wynosi 0,93 szt./100 osób. 

 

Podobszar rewitalizacji - Żdżary 

Gmina w swej Strategii wskazuje na konieczność rozszerzenia działalności obiektów 

kulturalnych oraz na to, by zabezpieczyć w budżecie gminnym środki na taką działalność. 

Pomimo stosunkowo dużej liczby ośrodków kultury tj. Koła Gospodyń Wiejskich ich 

działalność może być uznana za niewystarczającą. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być 

brak funduszy na tego typu działalność. Następnym problemem może być rozdrobnienie 

agrarne. Średnia wielkość gospodarstwa wynosi zaledwie 3,6 ha przy średniej krajowej 

wynoszącej 7 ha. Przyczyny takiego stanu rzeczy można dopatrywać się w kulturze rolnictwa 

dawnej Galicji. Skutkiem tego, jest fakt, że małe gospodarstwa zazwyczaj przynoszą dużo 

niższe dochody. Niska kultura rolna charakteryzuje się również tym, by osiągnąć 

satysfakcjonujące wyniki zazwyczaj trzeba dużo większego nakładu pracy. Na terenie gminy 

nie funkcjonuje również polityka rolna, a rolnicy cechują się konserwatywnym podejściem do 

zmian w rolnictwie.   

Kolejnym problemem jest bezrobocie oraz wysoki odsetek osób korzystających z opieki 

społecznej wynoszący niemal 10%. Zdecydowanie więcej jest bezrobotnych kobiet niż 

mężczyzn. W 2014 roku, na terenie gminy zanotowano 744 kobiet pozostających bez pracy. 

Przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, że kobiety często rezygnują z rozwoju zawodowego 

na rzecz zajmowania się domem oraz dziećmi. Długotrwałe bezrobocie również stanowi 

problem dla gminy. W tym przypadku, kobiety stanowią większość długotrwale bezrobotnych. 

Najwięcej bezrobotnych ma wykształcenie zasadnicze zawodowe, gimnazjalne i niższe oraz 

policealne średnie i zawodowe. Problemem może być niedopasowanie wykształcenia do 

lokalnego rynku pracy. Młodzi ludzie kształcą się w zawodach, które nie są perspektywiczne 

oraz w których będą mieć trudności ze znalezieniem pracy. Przyczyną bezrobocia może być 

również zjawisko wyuczonej bezradności, które jest spowodowane przekazywaniem 

niekorzystnych wzorców zachowań przez rodziców bądź inne osoby starsze, które stanowią 

autorytet dla dzieci. Osoby, które długotrwale dostają świadczenia społeczne mogą być 

niechętne aby podjąć pracę w szczególności tę niskopłatną. Strategia Rozwiązywania 

Problemów Społecznych jako najbardziej społecznie wrażliwe grupy na swym terenie wskazuje 

bezrobotnych, niepełnosprawnych, długotrwale lub ciężko chorych, bezradne rodziny, osoby 
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żyjące w ubóstwie oraz osoby uzależnione od alkoholu. Są to grupy osób wymagające wsparcia. 

Problemem również jest emigracja zarobkowa. Odnotowywane są wyjazdy za granicę do 

Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Irlandii, Norwegii. Ma miejsce również migracja do 

ośrodków miejskich wyższego rzędu tj. Kraków, Rzeszów i Warszawa.  

Problemy w gminie Czarna skupiają się również na nierównomiernie rozłożonym 

dostępie do usług oraz niedostatecznej bazie sportowo-rekreacyjnej na terenie całej gminy. 

Jednym z wielu problemów jakie występują jest niska aktywność oraz niewielka integracja 

mieszkańców. Problemem jest też niska atrakcyjność przestrzeni publicznych oraz ich zły stan 

techniczny jak i również estetyka. Mieszkańcy zamieszkujący ww. sołectwo nie mają 

dostatecznej liczby miejsc spotkań oraz miejsc o przeznaczeniu rekreacyjnym. Dzieci oraz 

młodzież również cierpią na niedostatek miejsc spotkań oraz wypoczynku. Problemem jest 

niska jakość oraz atrakcyjność przestrzeni publicznych na obszarze rewitalizacji. Na obszarze 

rewitalizacji brakuje obiektów małej architektury takich jak ławki, które sprzyjałyby 

pogłębianiu więzi społecznych. Należy utworzyć nowe miejsca rekreacyjne na terenie gminy, 

dzięki temu poprawie ulegnie aktywność mieszkańców, zyskają oni większy dostęp do sportu, 

kultury oraz rekreacji. Poprawie ulegnie jakość przestrzeni publicznych oraz ich atrakcyjność i 

estetyka. Budowa parku pozytywnie wpłynie na jakość życia mieszkańców oraz na ogólny 

wizerunek zarówno samego sołectwa jak i całej gminy Czarna, co być może zachęci do 

osiedlania się na tym terenie. Dzieci oraz młodzież będą mieli możliwość rozwijać swoje 

zdolności sportowe oraz aktywność ruchową, co pozytywnie wpłynie na ich kondycję fizyczną 

jak i psychiczną. Montaż oświetlenia sprawi, że przyszli użytkownicy parku będą czuć się w 

nim bezpiecznie, a co za tym idzie, będą do niego częściej przychodzić.  

Na obszarze wybranym do rewitalizacji występują tereny o potencjalnych możliwościach 

rozwoju, które mogłyby pełnić funkcję kulturalną oraz integrującą po uprzednim 

zagospodarowaniu i uporządkowaniu terenu. Problemem na obszarze rewitalizacji jest przede 

wszystkim brak wystarczającej ilości i jakości miejsc spędzania wolnego czasu dla dzieci i 

młodzieży poszczególnych obszarów. Zagospodarowanie centrum poszczególnych wsi oraz 

urządzenie terenów zieleni przyczyni się do wzrostu atrakcyjności tych jednostek zarówno dla 

mieszkańców jak i turystów i inwestorów, co odnajdzie pozytywny wydźwięk w rozwoju 

całego obszaru. W wyniku braku planowania przestrzennego, pogorszeniu uległ również ład 

przestrzenny poszczególnych sołectw oraz Gminy jako całości. Wszystkie te czynniki mają 

znaczący wpływ na jakość życia mieszkańców. Brak miejsc spotkań osłabia więzi społeczne, 

co może doprowadzić do zwiększonego ryzyka powstawania zjawisk patologicznych. Rośnie 

zagrożenie wykluczeniem społecznym. W Gminie występuje niedostatek miejsc gdzie można 
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aktywnie uprawiać sport jak i miejsc kultury. Wszystko to przekłada się na obniżenie jakości 

życia mieszkańców. Zdiagnozowanym problemem jest zły stan infrastruktury technicznej w 

centrum wsi.  

Obszar rewitalizacji cechuje niewielka powierzchnia terenów zieleni jak również brak 

terenów rekreacyjno-wypoczynkowych. Tym samym obszar ten nie zaspokaja potrzeb jego 

mieszkańców w jednym z podstawowych zakresów – wypoczynku, co wiąże się z niższą 

jakością ich życia. 

Wśród projektów najczęściej wymienianych przez ankietowanych były: 

unowocześnienie Gminnego Centrum Kultury i Promocji, stworzenie parku turystyczno-

rekreacyjnego, ścieżek rowerowych, szlaków turystycznych czy rozbudowa obiektów 

turystyczno-sportowych. Ponadto wymieniano rozbudowę parkingu przy szkole oraz kościele, 

zwracano uwagę na brak kanalizacji w poszczególnych jednostkach oraz brak dostosowania 

chodników do potrzeb osób niepełnosprawnych. Rozkład odpowiedzi ankietowanych wskazuje 

na potrzebę doinwestowania infrastruktury technicznej oraz rekreacyjnej. 

Podsumowując, głównymi problemami jakie mają miejsce na terenie Gminy jest 

niewystarczająca ilość miejsc spotkań, rozluźnienie więzi społecznych oraz niska jakość,  

a wręcz brak terenów rekreacyjnych oraz niewystarczająca oferta możliwości spędzania czasu 

wolnego dla dzieci, młodzieży i osób starszych.  

6.2.  Lokalne potencjały obszaru 
 

Do niewątpliwych potencjałów rozwojowych analizowanych obszarów rewitalizacji 

należą liczne obiekty uznane za zabytkowe. W Jaźwinach zlokalizowane są 4 kapliczki z XIX 

wieku, zagroda wiejska z 1908 roku oraz drewniany dom z końca XIX wieku. W Starej 

Jastrząbce zabytkiem wartym uwagi jest kościół p.w. Piotra i Pawła, kaplica cmentarna, 

kapliczka z figurą św. Jana Nepomucena,  3 domy drewniane oraz cmentarz z okresu I wojny 

światowej. W Starej Jastrzębce również znajduje się Wiejskie Centrum Kultury oraz Dom 

Kultury, które organizuje imprezy kulturalne, okolicznościowe oraz widowiska. Ponadto 

Gminne Centrum Kultury i Promocji w Czarnej prowadzi działalność rekreacyjną na obiektach: 

- "Moje Boisko Orlik" w Starej Jastrząbce. Jest tam również Koło Gospodyń Wiejskich. 

W Żdżarach znajduje się kapliczka drewniana i dom Zarządu Lasów Sanguszki.  

W Żdżarach zlokalizowane jest również Wiejskie Centrum Kultury, które organizuje imprezy 

kulturalne. W ramach swej działalności prowadzi również kółko teatralne oraz kawiarenkę 

internetową. Znajduje się tam też Koło Kreatywnych Kobiet.  
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W Jaźwinach znajduje się Centrum Kulturalno-Informatyczne, które prowadzi 

kawiarenkę internetową oraz siłownię.  

Remiza OSP w Przerytym Borze w swej ofercie zapewnia stoły do tenisa stołowego. 

Wyżej wymienione ośrodki kulturalne stanowią niewątpliwy potencjał dla każdego obszaru 

rewitalizacji. Pełne ich wykorzystanie zdecydowanie poprawiłoby jakość życia mieszkańców. 

Obiekty tego typu oraz różnorakie wydarzenia kulturalne mogą zostać wykorzystane do 

aktywizacji mieszkańców oraz do nakłonienia ich do tego, by aktywnie uczestniczyli w życiu 

gminy. Przyczynia się to do zwiększonego zainteresowania swoim miejscem zamieszkania. 

Zwiększone uczestnictwo w życiu społecznym gminy może korzystnie wpłynąć na samą 

gminę. Mieszkańcy poprzez zaangażowanie w lokalne sprawy, mają świadomość, że są jej 

częścią oraz, że mają realny wpływ na decyzje władz gminy.  

Jednym z wyznaczonych w Strategii Gminy celów jest rozwój turystyki i rekreacji. Celem 

szczątkowym jest ochrona walorów krajobrazowych oraz wypoczynkowych środowiska i 

ochrona świata roślinnego, co gmina chce zrealizować m.in. poprzez konserwację drzew 

uznanych za pomniki przyrody i sukcesywne składanie wniosków  

w sprawie konserwacji drzew do Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody (aleja dębowa  

w Żdżarach). Ze względu na niewielkie skażenie środowiska oraz fakt, że w małych 

gospodarstwach rolnych stosuje się niewielkie ilości nawozów sztucznych, potencjałem dla 

mieszkańców może być uprawa ekologicznej żywności. Przesłanką mogą być stosunkowo 

dobrej jakości gleby w jednostce Stara Jastrząbka. Przyczyni się to do spadku bezrobocia oraz 

spadku bezrobocia ukrytego. Należy zwrócić uwagę na rozwój rolnictwa ekologicznego wraz 

z agroturystyką oraz turystyką. Może się to więc przyczynić do rozwoju usług nie tylko w 

rolnictwie. Synergiczne działania w tym zakresie przyczynią się do spadku bezrobocia, bowiem 

powstaną nowe miejsca pracy związane z obsługą turystów.  

Odrębnymi potencjałami całej gminy jest jej położenie komunikacyjne ze względu na 

bliskość autostrady A4. Jednak najbliższy zjazd na autostradę zlokalizowany jest ok. 15 km na 

zachód od granic gminy – węzeł Tarnów centrum, a na wschód od Czarnej jest to węzeł Dębica 

Zachód. Przez gminę przebiega magistrala kolejowa relacji Kraków – Medyka. Na terenie 

gminy zlokalizowana jest stacja Grabiny, Czarna Tarnowska oraz Wałki, z których pociągiem 

można dostać się do Karkowa, Tarnowa, Rzeszowa oraz Przemyśla.  

6.3.  Podsumowanie 
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Potrzeba rewitalizacji gminy Czarna wynika głównie z powodu problemów społecznych. 

Na uwagę zasługuje stosunkowo wysokie bezrobocie kobiet w stosunku do mężczyzn, ukryte 

bezrobocie oraz bezrobocie długotrwałe. Warto również zwrócić uwagę na zjawisko wyuczonej 

bezradności. Stosunkowo duża grupa mieszkańców pobiera świadczenia społeczne. Wzorce 

takiego zachowania mogą być przekazywane z pokolenia na pokolenie. Należy dążyć do 

aktywizacji lokalnej społeczności oraz do poprawy jakości ich życia. Niska jest również 

aktywność kobiet w lokalnych stowarzyszeniach typu Koła Gospodyń Wiejskich w których 

łącznie aktywnie działa 165 kobiet, co w stosunku do ogólnej liczby kobiet jest słabym 

wynikiem. Rewitalizacja przyczyni się do rozwoju gminy oraz do pobudzenia mieszkańców na 

obszarach zdegradowanych. Potrzeba rewitalizacji wynika również z chęci zatrzymania 

młodych osób w gminie, poprawienia ich kwalifikacji zawodowych, by łatwiej weszli na rynek 

pracy. Potrzeba ta wynika również z możliwości poprawy sytuacji kobiet oraz ich aktywizacji 

w życiu zawodowym. Rewitalizacja przyczyni się również do zainteresowania mieszkańców 

partycypacją społeczną.  

Obszar rewitalizacji w gminie Czarna stanowi obszar koncentracji negatywnych zjawisk, 

co przedstawia poniższa tabela. Obszar skupiający 22,12% liczby mieszkańców gminy na 

terenie stanowiącym zaledwie 2,78% powierzchni stanowi nagromadzenie problemów 

występujących na obszarze gminy. Odsetek liczby osób bezrobotnych zamieszkujących obszar 

rewitalizacji stanowi 18,82% liczby wszystkich bezrobotnych. Spośród grupy osób długotrwale 

bezrobotnych, 20,33% zamieszkuje obszar rewitalizacji. Obszar ten w wysokim stopniu 

zamieszkują osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej (27,80%). Stwierdzone 

przestępstwa na terenie gminy, w 34% zostały zanotowane na obszarze rewitalizacji. Liczba 

organizacji pozarządowych zarejestrowanych na terenie gminy, w 20% skupia się na terenie 

rewitalizacji. W sferze gospodarczej obszar rewitalizacji wypada bardzo słabo, zaledwie 

14,29% podmiotów nowo zarejestrowanych zostało zanotowanych na tym obszarze. Ponadto 

obszar nie jest skanalizowany, co na tle gminy wskazuje na niższy stopień rozwoju 

infrastruktury technicznej. 
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Tabela 24. Udział obszaru rewitalizacji w gminie Czarna w odniesieniu do poszczególnych 
wskaźników 

 Nazwa wskaźnika 

Wartość 
wskaźnika 

dla 
Jaźwiny 

Wartość 
wskaźnika 

dla 
Przeryty 

Bór 

Wartość 
wskaźnika 
dla Stara 

Jastrząbka 

Wartość 
wskaźnika 

dla 
Żdżary 

suma dla 
obszaru 

rewitalizacji 

suma 
Gmina 
Czarna 

udział 
obszaru 

rewitalizacji 
w gminie  

liczba mieszkańców 617 134 1176 970 2897 13094 22,12 
przyrost naturalny na 
100 osób 

0,49 -2,24 -0,68 -0,21 -0,35 0,31 - 

liczba osób 
bezrobotnych 

28 3 52 57 140 744 18,82 

liczba długotrwale 
bezrobotnych 

18 2 29 38 87 428 20,33 

liczba osób 
korzystających ze 
świadczeń pomocy 
społecznej 

38 6 79 68 191 687 27,80 

liczba stwierdzonych 
przestępstw 

10 0 16 9 35 103 33,98 

liczba organizacji 
pozarządowych 

2 0 1 2 5 25 20,00 

liczba nowo 
zarejestrowanych 
podmiotów 
gospodarczych w 
rejestrze REGON  

1 0 1 4 6 42 14,29 
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7. WIZJA STANU OBSZARU PO PRZEPROWADZENIU REWITALIZACJI 
 

Wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji obrazuje planowany efekt 

rewitalizacji, a zatem przedstawia sytuację obszaru na jaką zaplanowane działania będą 

ukierunkowane wypełniając poszczególne cele. Wizja stanu obszaru rewitalizacji w gminie 

Czarna został określony następująco: 

Obszar rewitalizacji miejscem atrakcyjnym do życia, aktywnego wypoczynku  

i  rozwoju gospodarczego 

Wizja obszaru rewitalizacji zakłada poprawę jakości i poziomu życia jego mieszkańców 

oraz w wyniku oddziaływania na pozostałe obszary gminy, wzmocnienia i poprawy warunków 

w całej gminie. Zakłada się wyrównanie szans mieszkańców gminy w dostępie do 

infrastruktury technicznej, kulturalnej oraz sportowej, a także wzrost atrakcyjności obszaru pod 

względem mieszkaniowym i inwestycyjnym. Działania mają na celu ożywienie obszaru 

rewitalizacji zakładając wzrost jego atrakcyjności do życia, możliwości aktywnego spędzania 

czasu wolnego oraz możliwości podejmowania działań gospodarczych. Obszar stanie się 

atrakcyjny pod względem zamieszkania, a także prowadzenia działalności opartej na lokalnych 

zasobach. 



 

 

   102 

8. CELE REWITALIZACJI 
 

Głównym celem Gminnego Program Rewitalizacji Gminy Czarna na lata 2016-2023 jest 

rewitalizacja obszarów dotkniętych kryzysem w wymiarze społecznym, przestrzennym, 

środowiskowym, technicznym i gospodarczym. Przedstawione cele rewitalizacyjne i kierunki 

działań stanowią odpowiedź na problemy mieszkańców zdiagnozowane podczas analiz 

ilościowych oraz jakościowych. Określone cele i kierunki działań rewitalizacyjnych pozwolą 

na ograniczenie negatywnych zjawisk, które zostały zidentyfikowane na obszarze objętym 

rewitalizacją. Celem strategicznym Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czarna jest:  

Wyrównanie szans w rozwoju  obszaru rewitalizacji poprzez działania na rzecz lokalnej 

społeczności, przestrzeni publicznej przy jednoczesnym wsparciu środowiska 

naturalnego 

Proces rewitalizacji przyczyni się do poprawy sytuacji przede wszystkim na obszarze 

rewitalizacji, który został objęty działaniami, ale także sytuacji całej Gminy w sferze 

społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. Cel 

strategiczny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych: 

Cel szczegółowy 1: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup potrzebujących wsparcia  

Kierunki działań: 

- zapewnienie atrakcyjnych zajęć - w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz osób 

starszych, 

- rozwój kompetencji społecznych oraz edukacyjnych dzieci i młodzieży, 

- zachęcanie mieszkańców do integracji i wspólnego spędzania czasu. 

Cel szczegółowy 2: Wzrost poziomu życia poprzez poprawę stanu infrastruktury technicznej 

Kierunki działań: 

- rozbudowa infrastruktury technicznej, 

- poprawa stanu środowiska. 

Cel szczegółowy 3: Zwiększenie aktywności i integracji mieszkańców przez szeroki dostęp do 

sportu, kultury i rekreacji 

Kierunki działań: 

- rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, 

- kształtowanie przestrzeni publicznej służącej zaspokojeniu potrzeb mieszkańców, 

- zagospodarowanie terenów zielonych, 

- poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. 



 

. Cele, kierunki działań i odpowiadające im projekty 

Cel szczegółowy Kierunki działań Nazwa projektu 

Przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu 
grup potrzebujących wsparcia 

- zapewnienie atrakcyjnych zajęć - w szczególności dla dzieci i 
młodzieży oraz osób starszych, 
- rozwój kompetencji społecznych oraz edukacyjnych dzieci i 
młodzieży, 
- zachęcanie mieszkańców do integracji i wspólnego spędzania 
czasu, 

3. Zajęcia wyrównawcze dla dzieci w Żdżarach 
4. Aktywizacja środowiska seniorów 
9. Zawody w piłce ręcznej na boisku 
wielofunkcyjnym w Jaźwinach 
8. Poprawa jakości życia rodzin z terenu Gminy 
Czarna 

Wzrost poziomu życia 
poprzez poprawę stanu 
infrastruktury technicznej 

- rozbudowa infrastruktury technicznej, 
- poprawa stanu środowiska, 

5. Budowa kanalizacji z oczyszczalnią (Żdżary), 
6. Budowa kanalizacji z oczyszczalnią (Stara 
Jastrząbka), 
7. Budowa kanalizacji (Przeryty Bór), 
1. Zagospodarowanie centrum wsi Żdżary, 
13. Budowa kanalizacji z oczyszczalnią Jaźwiny, 

Zwiększenie aktywności i 
integracji mieszkańców przez 
szeroki dostęp do sportu, 

- rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, 
- kształtowanie przestrzeni publicznej służącej zaspokojeniu 
potrzeb mieszkańców, 
- zagospodarowanie terenów zielonych, 
- poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, 

1. Zagospodarowanie centrum wsi Żdżary, 
2. Zagospodarowanie terenu k. Domu Kultury w 
Starej Jastrząbce 
8. Poprawa jakości życia rodzin z terenu Gminy 
Czarna 
10. Budowa parku rekreacyjno-sportowego w 
Żdżarach 
11. Zagospodarowanie centrum wsi Jaźwiny 
12. Budowa boiska sportowo wielofunkcyjnego w 
Jaźwinach 
14. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z 
zagospodarowaniem terenu k. szkoły (wraz z 
ogrodzeniem boiska) 
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9. OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ 
 

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne wynikają z programu rewitalizacji w związku z czym są 

nastawione na osiągnięcie jego celów. Przedsięwzięcia te składają się z poszczególnych 

projektów, które zostały zaplanowane na wyznaczonym obszarze rewitalizacji - obszar 

zabudowany jednostek Jaźwiny, Przeryty Bór, Stara Jastrząbka, Żdżary. Podział projektów na 

podstawowe i uzupełniające przedstawiono poniżej. Realizacja projektów podstawowych jest 

kluczowa dla powodzenia procesu rewitalizacji. Projekty uzupełniające są istotne z punktu 

widzenia potrzeb obszaru rewitalizacji i mają za zadanie swym oddziaływaniem uzupełniać 

zaplanowane projekty podstawowe.  

Podstawowe projekty rewitalizacyjne w swoim opisie powinny uwzględniać co najmniej 

następujące elementy: nazwę przedsięwzięcia/projektu, wskazanie podmiotów realizujących, 

zakres realizowanych zadań, lokalizację, szacowaną wartość, prognozowane rezultaty wraz ze 

sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji. Poniżej przedstawiono 

zaplanowane przedsięwzięcia i projekty rewitalizacyjne. 

Tabela 26. Projekty podstawowe i uzupełniające zaplanowane w procesie rewitalizacji 
Nazwa 

przedsięwzięcia 
nr 

projektu 
Nazwa projektu 

Charakter 
projektu 

Rozwój bazy 
sportowo-

rekreacyjnej w 
Gminie Czarna 

1. Zagospodarowanie centrum wsi Żdżary podstawowy 

2. 
Zagospodarowanie terenu k. Domu Kultury w 
Starej Jastrząbce 

podstawowy 

9. 
Budowa parku rekreacyjno-sportowego w 
Żdżarach 

uzupełniający 

10. Zagospodarowanie centrum wsi Jaźwiny uzupełniający 
11. Budowa boiska sportowo wielofunkcyjnego uzupełniający 

13. 
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z 
zagospodarowaniem terenu k. szkoły (wraz z 
ogrodzeniem boiska) 

uzupełniający 

Rozwój 
gospodarki 

ściekowej na 
obszarze Gminy 

Czarna 

5. Budowa kanalizacji z oczyszczalnią w Żdżarach podstawowy 

6. 
Budowa kanalizacji z oczyszczalnią w Starej 
Jastrząbce 

podstawowy 

7. Budowa kanalizacji w Przerytym Borze podstawowy 
12. Budowa kanalizacji z oczyszczalnią Jaźwiny uzupełniający 

Pobudzenie 
aktywności 

mieszkańców 
obszaru 

rewitalizacji 

3. Zajęcia wyrównawcze dla dzieci w Żdżarach podstawowy 
4. Aktywizacja środowiska seniorów                           podstawowy 

8. 
Zawody w piłce ręcznej na boisku 
wielofunkcyjnym w Jaźwinach 

uzupełniający 

14. 
Poprawa jakości życia rodzin z terenu Gminy 
Czarna 

podstawowy 

 

Zebrane projekty rewitalizacyjne stanowią efekt prac prowadzonych nad dokumentem 

oraz przeprowadzonych konsultacji społecznych. Projekty rewitalizacyjne składają się na 

przedsięwzięcia: I - Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej w Gminie Czarna, II - Rozwój 
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gospodarki ściekowej na obszarze Gminy Czarna, III - Pobudzenie aktywności mieszkańców 

obszaru rewitalizacji.  

Przedsięwzięcie I ma celu podniesienie poziomu zagospodarowania przestrzeni 

publicznych na obszarze rewitalizacji, a także wzrost poziomu i jakości oferty kulturalnej  

i sportowej, która w porównaniu do całej Gminy Czarna, nie jest wystarczająca. Ponadto 

efektem będzie poprawa warunków sprzyjających rozwojowi zasobów ludzkich  

z uwzględnieniem aktualnych i przyszłościowych potrzeb społecznych. Rozwój potencjału 

kulturowego w postaci wsparcia infrastruktury kulturalnej, sportowej oraz rekreacyjnej 

odpowiadającej oczekiwaniom lokalnego społeczeństwa, będzie sprzyjać dostępności do wielu 

usług kulturalno-edukacyjnych kształtujących pozytywne i kreatywne postawy społeczne w 

środowisku wiejskim. Przedsięwzięcie będzie pozytywnie oddziaływać na możliwość 

integracji społeczności lokalnej pobudzając poczucie przynależności lokalnej  

w mieszkańcach. Podjęte działania będą stanowić bazę do podjęcia działań społecznych na 

obszarze rewitalizacji. 

Przedsięwzięcie II  - Rozwój gospodarki ściekowej na obszarze Gminy Czarna ma na 

celu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. Działania objęte przedsięwzięciem 

przyczynią się do likwidacji istniejących niedoborów w zakresie systemu odprowadzania 

ścieków. Budowa sieci kanalizacyjnej ma na celu osiągnięcie zadowalających parametrów 

ścieków oczyszczonych oraz doprowadzenie do likwidacji bezodpływowych zbiorników. 

Podjęte działania mają doprowadzić do eliminacji odprowadzania ścieków bezpośrednio do 

gleby, co przyczynia się do zanieczyszczenia wód. Efektem przeprowadzonego 

przedsięwzięcia będzie poprawa stanu środowiska, a co za tym idzie poziomu i jakości 

mieszkańców. 

 Przedsięwzięcie III - Pobudzenie aktywności mieszkańców obszaru rewitalizacji ma na 

celu organizację zajęć nakierowanych na grupy społeczne narażone na wykluczenie społeczne 

do których należą przede wszystkim dzieci i młodzież, seniorzy, a także rodziny korzystające 

ze środków pomocy społecznej. Obszar rewitalizacji charakteryzuje się rosnącą liczbą osób  

w wieku poprodukcyjnym, co powoduje powstanie problemu społecznego w zakresie 

konieczności przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu seniorów zamieszkujących obszar 

rewitalizacji i konieczność zwiększenie dostępności usług społecznych dla tej grupy wiekowej 

m.in. przez ich aktywizację. Ponadto zdiagnozowano problem w zróżnicowaniu wyników 

egzaminów szóstoklasisty na obszarze rewitalizacji, co wskazuje na potrzebę organizacji 

dodatkowych zajęć dla dzieci, czego efektem będzie wyrównanie poziomu nauki oraz wzrost 

możliwości uzyskania pomocy dla dzieci z problemami w ich miejscu zamieszkania. Osoby 
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korzystające ze świadczeń pomocy społecznej będą mogły skorzystać  

z pomocy zaplanowanej w ramach projektu poprawa jakości życia rodzin z terenu Gminy 

Czarna, który będzie stanowić wsparcie dla osób z problemami na obszarze rewitalizacji. 

 

9.1.  Podstawowe projekty rewitalizacyjne 
 

PRZEDSIĘWZIĘCIE I 

PROJEKT 1 

Nazwa Zagospodarowanie centrum wsi Żdżary 

Rodzaj projektu Podstawowe 

Podmiot 
realizujący 

Gmina Czarna 

Lokalizacja Żdżary dz. nr 499, 975/1, 433  

Realizowane 
cele GPR 

Cel szczegółowy 2: Wzrost poziomu życia poprzez poprawę stanu infrastruktury technicznej 
Cel szczegółowy 3: Zwiększenie aktywności i integracji mieszkańców przez szeroki dostęp do 
sportu, kultury i rekreacji 

Oddziaływanie 
projektu 

Projekt będzie oddziaływać na sferę techniczną, społeczną oraz przestrzenno-funkcjonalną. 
Będzie oddziaływać na wszystkich mieszkańców wsi Żdżary ze wszystkich grup wiekowych. 
Projekt ten dotrze do mieszkańców wsi Żdżary zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

Planowane 
efekty  

- poprawa istniejącego stanu zagospodarowania oraz jakości przestrzeni publicznej, 
- wzrost bezpieczeństwa, 
- wzrost powierzchni terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, 
- wzrost powierzchni terenów parkingowych, 
- wykreowanie atrakcyjnych miejsc spędzania czasu wolnego dla mieszkańców.  

Główny 
problem 

Głównym problemem jaki rozwiąże ww. projekt jest zły stan techniczny centrum wsi Żdżary oraz 
brak ładu przestrzennego. Problemem jest również degradacja tego terenu oraz marginalizacja 
ekonomiczna oraz społeczna wsi Żdżary. Kolejnymi zdiagnozowanymi problemami jest brak 
poczucia bezpieczeństwa przez pieszych oraz niska integracja pomiędzy mieszkańcami wsi. 
Kolejnym problemem jest brak miejsc, w których mieszkańcy mogliby się spotykać, co powoduje 
rozluźnienie więzi społecznych oraz negatywnie wpływa na ich integrację oraz poczucie 
przynależności. Mała liczba interakcji pomiędzy mieszkańcami gminy w miejscach spotkań, 
których zdecydowanie brakuje w Gminie Czarna może przyczyniać się do rozluźnienia więzi 
społecznych, a co za tym idzie do zwiększenia zjawiska patologii społecznych.  

Cel projektu 

Głównym celem projektu jest poprawa stanu technicznego oraz uzyskanie ładu przestrzennego 
w centrum wsi Żdżary. Ponadto realizacja projektu wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo 
komunikacyjne,  w szczególności pieszych. Ponadto nastąpi zahamowanie degradacji terenu, 
zahamowanie procesu marginalizacji ekonomicznej i społecznej rewitalizowanego obszaru, 
zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i korzystających z pojazdów, wzmocnienie integracji 
mieszkańców, zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wzrost atrakcyjności 
przestrzeni publicznej. 

Zakres zadań 
W ramach tego projektu należy wykonać prace budowlane przy kościele, a w tym m.in. 
- budowa parkingu wraz z dojazdem (drogą), deptaki, oświetlenie centrum, tereny zielone, 
nasadzenie klombów, trawniki 

Szacunkowa 
wartość 
projektu  

500 000,00 zł 
- dofinansowanie na poziomie 85% - 425 000,00 zł 
- szacunkowy wkład własny gminy 15% - 75 000,00 zł 

Finansowanie RPO WP Działanie 6.3, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich 
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Okres realizacji 2018 

Rezultat - liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem - ok. 12 000 osób/rok 

Produkt 
- powierzchnia rewitalizowanego obszaru – 11 605,45 m2 
- powierzchnia terenu zielonego – 7 094,73,0 m2 
- liczba nowych miejsc parkingowych - 44 

Sposób pomiaru 
rezultatów i 
źródło danych 

Wypełnienie karty oceny realizacji projektu  

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE I 

PROJEKT 2 

Nazwa Zagospodarowanie terenu k. Domu Kultury w Starej Jastrząbce 

Rodzaj projektu Podstawowe 

Podmiot 
realizujący 

Gmina Czarna 

Lokalizacja Stara Jastrząbka 1283/4, 1283/6, 1283/8, 1284, 1285 

Realizowane 
cele GPR 

Cel szczegółowy 3: Zwiększenie aktywności i integracji mieszkańców przez szeroki dostęp do 
sportu, kultury i rekreacji 

Planowane 
efekty 

- poprawa istniejącego stanu zagospodarowania oraz jakości przestrzeni publicznej, 
- wzrost bezpieczeństwa, 
- wzrost powierzchni terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, 
- wykreowanie atrakcyjnych miejsc spędzania czasu wolnego dla mieszkańców, 
- promocja zdrowego stylu życia,  
- poprawa dostępności i jakości oferty usług społecznych (w tym edukacyjnych, 
kulturalnych, rekreacyjno-wypoczynkowych, ochrony zdrowia), 

Główny 
problem 

Jednym z głównych problemów jest degradacja terenu oraz niska estetyka terenu koło Domu 
Kultury w Starej Jastrząbce. Ponadto słaba dostępność terenów rekreacyjnych i sprzyjających 
integracji społecznej mieszkańców doprowadza do rozluźnienia więzi społecznych, co może w 
konsekwencji prowadzić do nasilania zjawisk patologicznych.  

Cel projektu 
Celem projektu jest poprawa jakości oraz estetyki przestrzeni publicznych w celu umożliwienia 
mieszkańcom aktywnie spędzać czas, co docelowo ma sprzyjać rozwijaniu inicjatyw 
społecznych. 

Zakres zadań W ramach tego projektu zostaną wykonane korty tenisowe oraz park rekreacyjny (deptaki, tereny 
zielone, nasadzenie drzew). 

Szacunkowa 
wartość 
projektu  

200 000,00 zł 
- dofinansowanie na poziomie 85% - 170 000,00 zł  
- szacunkowy wkład własny gminy 15% -  30 000,00 zł 

Finansowanie RPO WP Działanie 6.3, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich 

Okres realizacji 2020-2021 

Produkt - liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem - ok. 1175 

Rezultat  - powierzchnia rewitalizowanego obszaru – ok 2 ha 
- powierzchnia terenu zielonego - ok 2 ha 

Sposób pomiaru 
rezultatów i 
źródło danych 

Wypełnienie karty oceny realizacji projektu 
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PRZEDSIĘWZIĘCIE III 

PROJEKT 3 

Nazwa Zajęcia wyrównawcze dla dzieci w Żdżarach 

Rodzaj projektu Podstawowe 

Podmiot 
realizujący 

Gmina Czarna 

Lokalizacja Wiejskie Centrum Kultury w Żdżarach 

Realizowane 
cele GPR 

Cel szczegółowy 1: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup potrzebujących wsparcia  

Oddziaływanie 
projektu 

Projekt oddziaływać będzie na sferę społeczną, a w szczególności na dzieci i młodzież w 
Żdżarach.  

Planowane 
efekty 

- poprawa jakości oferty usług społecznych, 
- wzrost oferty edukacyjnej dla dzieci. 

Główny 
problem 

Głównym zidentyfikowanym problemem są niskie wyniki nauczania wśród dzieci i młodzieży 
uczęszczających do szkół w gminie Czarna. Największe problemy dotyczą umiejętności z 
zakresu edukacji matematycznej i przyrodniczej, języka obcego, zajęć informatycznych, 
zaburzenia komunikacji społecznej, niewystarczającego zaplecza wsparcia dzieci szczególnie 
uzdolnionych. Efekty wskazanych deficytów znajdują swoje odzwierciedlenie w niskich 
wynikach egzaminów zewnętrznych. Projekt wychodzi naprzeciw potrzebom związanym z 
zapewnieniem dzieciom i młodzieży warunków do rozwoju oraz wychodzenia z sytuacji 
zagrożenia marginalizacją społeczną. 

Cel projektu 

Głównym celem projektu jest zapewnienie wsparcia uczniom mającym trudności w nauce lub 
kontaktach interpersonalnych, albo pragnących rozwijać swoje talenty i zainteresowania. 
Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, wyrównywanie zdiagnozowanych deficytów, zachęcanie 
do samokształcenia i rozwoju osobistego. 

Zakres zadań 

Organizacja zajęć wyrównawczych dla dzieci ze szkoły podstawowej. Zatrudniony nauczyciel 
będzie pomagał dzieciom mającym problemy z nauką w odrabianiu lekcji oraz w miarę potrzeb 
z wyrównywaniem nierówności i rozwiązywaniem problemów w nauce. W wyniku realizacji 
projektu zostaną zaplanowane i przeprowadzone następujące zajęcia pozalekcyjne dla dzieci: 
zajęcia wyrównawcze z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, humanistycznych i 
językowych, które umożliwią uczniom osiągnięcie sukcesu edukacyjnego, podniosą poziom 
poczucia własnej wartości oraz, w dalszej perspektywie, zwiększą ich szanse na rynku pracy. 
Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów zgodnie z ich potrzebami (w tym 
zajęcia indywidualne, w małych grupach, projekty, wycieczki, warsztaty, prelekcje), dzięki 
którym młodzież uzyska dostęp do wiedzy i umiejętności znacznie szerszych i bardziej 
zróżnicowanych, niż zdobytych w czasie standardowej edukacji szkolnej. 

Szacunkowa 
wartość 
projektu  

 10 000,00 zł 
- dofinansowanie na poziomie 85% - 8 500,00 zł  
- szacunkowy wkład własny gminy 15% -  1 500,00 zł 

Finansowanie RPO WP Działanie 9.1, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, środki własne 

Okres realizacji 2018-2020 

Produkt - liczba spotkań organizowanych tygodniowo - 2 spotkania 

Rezultat  - liczba osób korzystających ze wsparcia – ok. 50 osób 

Sposób pomiaru 
rezultatów i 
źródło danych 

Wypełnienie karty oceny realizacji projektu 
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PRZEDSIĘWZIĘCIE III 

PROJEKT 4 

Nazwa Aktywizacja środowiska seniorów w Starej Jastrząbce 

Rodzaj projektu Podstawowe 

Podmiot 
realizujący 

Gmina Czarna 

Lokalizacja Wiejskie Centrum Kultury w Starej Jastrząbce 

Realizowane 
cele GPR 

Cel szczegółowy 1: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup potrzebujących wsparcia  

Oddziaływanie 
projektu 

Projekt oddziałuje na sferę społeczną oraz na seniorów w sołectwie Stara Jastrząbka.  

Planowane 
efekty 

- aktywizacja seniorów z obszaru rewitalizacji, 
- poprawa dostępności i jakości oferty usług społecznych. 

Główny 
problem 

Brak świadomości  zagrożeń wśród osób starszych, poszerzenie wiedzy dotyczącej chorób wieku 
podeszłego, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, utrzymanie oraz poprawa sprawności 
seniorów, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu seniorów. 

Cel projektu 
Głównym celem realizacji projektu jest poprawa jakości życia seniorów, a także umożliwienie 
im większego uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym, edukacji (ze szczególnym 
uwzględnieniem edukacji gerontologicznej), profilaktyce zdrowotnej, wypoczynku i rekreacji. 

Zakres zadań 

Organizacja zajęć jogi i pilatesu, zajęcia z fotografii, wspólne spotkania integrujące, organizacja 
kursu komputerowego dla osób starszych, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i zagrożeń na jakie 
narażone są osoby starsze. Promocja zdrowego stylu życia poprzez przedstawienie seniorom 
szeregu możliwości bycia aktywnym w różnych dziedzinach życia: zajęcia sportowe, 
międzypokoleniowe zajęcia komputerowe. 

Szacunkowa 
wartość 
projektu  

10 000,00 zł 
- dofinansowanie na poziomie 85% - 8 500,00 zł  
- szacunkowy wkład własny gminy 15% -  1 500,00 zł 

Finansowanie RPO WP Działanie 8.2, Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych, środki 
własne 

Okres realizacji 2018-2020 

Produkt - liczba spotkań organizowanych tygodniowo - 2 spotkania 

Rezultat  - liczba osób korzystających ze wsparcia – ok 50 osób 

Sposób pomiaru 
rezultatów i 
źródło danych 

Wypełnienie karty oceny realizacji projektu 
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PRZEDSIĘWZIĘCIE II 

PROJEKT 5 

Nazwa Budowa kanalizacji z oczyszczalnią w Żdżarach 

Rodzaj projektu Podstawowe 

Podmiot 
realizujący 

Gmina Czarna 

Lokalizacja Żdżary  

Realizowane 
cele GPR 

Cel szczegółowy 2: Wzrost poziomu życia poprzez poprawę stanu infrastruktury technicznej 

Oddziaływanie 
projektu 

Projekt będzie oddziaływać na sferę techniczną i środowiskową  

Planowane 
efekty 

- poprawa stanu jakości środowiska na terenie Gminy Czarna, 
- poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie wyposażenia w infrastrukturę techniczną. 

Główny 
problem 

Brak kanalizacji sanitarnej. Dotychczasowy sposób odprowadzania ścieków oparty jest  o 
bezodpływowe zbiorniki ścieków, o zróżnicowanym poziomie technicznym i eksploatacyjnym, 
co powoduje szereg zjawisk negatywnych w sferze środowiskowej w tym: zanieczyszczenie 
cieków wodnych i zanieczyszczenie gleb (notuje się przypadki odprowadzania ścieków 
bezpośrednio do rowów i gruntu). W związku z powyższym istnieje pilna potrzeba 
uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na tym obszarze aglomeracji poprzez budowę 
zbiorczego systemu kanalizacyjnego.  

Cel projektu 

Głównym celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy 
Czarna. Działania objęte projektem przyczynią się do likwidacji istniejących niedoborów w 
zakresie systemu odprowadzania ścieków z terenu miejscowości. Budowa sieci kanalizacyjnej 
ma na celu osiągnięcie określonych w prawie polskim i UE parametrów ścieków oczyszczonych 
oraz doprowadzi do likwidacji bezodpływowych zbiorników, a przede wszystkim wyeliminuje 
odprowadzanie ścieków bezpośrednio do gleby i wód powierzchniowych. Projektowana 
inwestycja będzie miała pozytywny wpływ na środowisko. Stworzy bowiem system 
zorganizowanego odprowadzania powstałych ścieków, celem ich oczyszczenia. Zwiększenie 
stopnia skanalizowania przyczyni się tym samym do ograniczenia skażenia wód 
powierzchniowych i podziemnych oraz poprawy stanu środowiska naturalnego. Zwiększy się 
zatem poziom ochrony wody pitnej, a tym samym zmniejszy ryzyko zachorowalności 
mieszkańców gminy Zaleszany. Wyeliminowanie braku infrastruktury w zakresie ochrony 
środowiska oraz ograniczenie zanieczyszczenia środowiska spowoduje wzrost atrakcyjności 
gospodarczej, inwestycyjnej i turystycznej gminy oraz wzrost standardu życia jego mieszkańców. 
Projekt przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców. Poprawie ulegnie stan jakości wód 
podziemnym oraz powierzchniowych.  

Zakres zadań W ramach tego projektu należy wybudować oczyszczalnię ścieków wraz z siecią kanalizacyjną 

Szacunkowa 
wartość 
projektu  

3 000 000,00 zł 
- dofinansowanie na poziomie 85% - 2 550 000,00 zł 
- szacunkowy wkład własny gminy 15% - 450 000,00 zł 

Finansowanie RPO WP Działanie 4.3, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, wkład własny 

Okres realizacji 2022-2023 

Rezultat - liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem - ok. 400 osób/rok 

Produkt - długość sieci kanalizacyjnej - ok. 20 km 
- liczba nowych oczyszczalni ścieków - 1 szt. 

Sposób pomiaru 
rezultatów i 
źródło danych 

Wypełnienie karty oceny realizacji projektu 
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PRZEDSIĘWZIĘCIE II 

PROJEKT 6 

Nazwa Budowa kanalizacji z oczyszczalnią w Starej Jastrząbce 

Rodzaj projektu Podstawowe 

Podmiot 
realizujący 

Gmina Czarna 

Lokalizacja Stara Jastrząbka  

Realizowane 
cele GPR 

Cel szczegółowy 2: Wzrost poziomu życia poprzez poprawę stanu infrastruktury technicznej 

Oddziaływanie 
projektu 

Projekt będzie oddziaływać na sferę techniczną i środowiskową 

Planowane 
efekty 

- poprawa stanu jakości środowiska na terenie Gminy Czarna, 
- poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie wyposażenia w infrastrukturę techniczną. 

Główny 
problem 

Brak kanalizacji sanitarnej. Dotychczasowy sposób odprowadzania ścieków oparty jest  o 
bezodpływowe zbiorniki ścieków, o zróżnicowanym poziomie technicznym i eksploatacyjnym, 
co powoduje szereg zjawisk negatywnych w sferze środowiskowej w tym: zanieczyszczenie 
cieków wodnych i zanieczyszczenie gleb (notuje się przypadki odprowadzania ścieków 
bezpośrednio do rowów i gruntu). W związku z powyższym istnieje pilna potrzeba 
uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na tym obszarze aglomeracji poprzez budowę 
zbiorczego systemu kanalizacyjnego. 

Cel projektu 

Głównym celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy 
Czarna. Działania objęte przedsięwzięciem przyczynią się do likwidacji istniejących niedoborów 
w zakresie systemu odprowadzania ścieków z terenu miejscowości. Budowa sieci kanalizacyjnej 
ma na celu osiągnięcie określonych w prawie polskim i UE parametrów ścieków oczyszczonych 
oraz doprowadzi do likwidacji bezodpływowych zbiorników, a przede wszystkim wyeliminuje 
odprowadzanie ścieków bezpośrednio do gleby i wód powierzchniowych. Projektowana 
inwestycja będzie miała pozytywny wpływ na środowisko. Stworzy bowiem system 
zorganizowanego odprowadzania powstałych ścieków, celem ich oczyszczenia. Zwiększenie 
stopnia skanalizowania przyczyni się tym samym do ograniczenia skażenia wód 
powierzchniowych i podziemnych oraz poprawy stanu środowiska naturalnego. Zwiększy się 
zatem poziom ochrony wody pitnej, a tym samym zmniejszy ryzyko zachorowalności 
mieszkańców gminy Zaleszany. Wyeliminowanie braku infrastruktury w zakresie ochrony 
środowiska oraz ograniczenie zanieczyszczenia środowiska spowoduje wzrost atrakcyjności 
gospodarczej, inwestycyjnej i turystycznej gminy oraz wzrost standardu życia jego mieszkańców 

Zakres zadań W ramach tego zadania należy wybudować oczyszczalnię ścieków wraz z siecią kanalizacyjną. 

Szacunkowa 
wartość 
projektu  

7 000 000,00 zł 
- dofinansowanie na poziomie 85% - 5 950 000,00 zł  
- szacunkowy wkład własny gminy 15% -  1 050 000,00 zł 

Finansowanie RPO WP Działanie 4.3, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, wkład własny 

Okres realizacji 2019-2021 

Produkt - długość sieci kanalizacyjnej - ok. 33 km 
- liczba nowych oczyszczalni ścieków - 1 szt. 

Rezultat  - liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem - ok. 1175 osób/rok 
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PRZEDSIĘWZIĘCIE II 

PROJEKT 7 

Nazwa Budowa kanalizacji w  Przerytym Borze 

Rodzaj projektu Podstawowe 

Podmiot 
realizujący 

Gmina Czarna 

Lokalizacja Przeryty Bór  

Realizowane 
cele GPR 

Cel szczegółowy 2: Wzrost poziomu życia poprzez poprawę stanu infrastruktury technicznej 

Oddziaływanie 
projektu 

Projekt będzie oddziaływać na sferę techniczną i środowiskową 

Planowane 
efekty 

- poprawa stanu jakości środowiska na terenie Gminy Czarna, 
- poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie wyposażenia w infrastrukturę techniczną. 

Główny 
problem 

Brak kanalizacji sanitarnej. Dotychczasowy sposób odprowadzania ścieków oparty jest  o 
bezodpływowe zbiorniki ścieków, o zróżnicowanym poziomie technicznym i eksploatacyjnym, 
co powoduje szereg zjawisk negatywnych w sferze środowiskowej w tym: zanieczyszczenie 
cieków wodnych i zanieczyszczenie gleb (notuje się przypadki odprowadzania ścieków 
bezpośrednio do rowów i gruntu). W związku z powyższym istnieje pilna potrzeba 
uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na tym obszarze aglomeracji poprzez budowę 
zbiorczego systemu kanalizacyjnego. 

Cel projektu 

Głównym celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy 
Czarna. Działania objęte projektem przyczynią się do likwidacji istniejących niedoborów w 
zakresie systemu odprowadzania ścieków z terenu miejscowości. Budowa sieci kanalizacyjnej 
ma na celu osiągnięcie określonych w prawie polskim i UE parametrów ścieków oczyszczonych 
oraz doprowadzi do likwidacji bezodpływowych zbiorników, a przede wszystkim wyeliminuje 
odprowadzanie ścieków bezpośrednio do gleby i wód powierzchniowych. Projektowana 
inwestycja będzie miała pozytywny wpływ na środowisko. Stworzy bowiem system 
zorganizowanego odprowadzania powstałych ścieków, celem ich oczyszczenia. Zwiększenie 
stopnia skanalizowania przyczyni się tym samym do ograniczenia skażenia wód 
powierzchniowych i podziemnych oraz poprawy stanu środowiska naturalnego. Zwiększy się 
zatem poziom ochrony wody pitnej, a tym samym zmniejszy ryzyko zachorowalności 
mieszkańców gminy Czarna. Wyeliminowanie braku infrastruktury w zakresie ochrony 
środowiska oraz ograniczenie zanieczyszczenia środowiska spowoduje wzrost atrakcyjności 
gospodarczej, inwestycyjnej i turystycznej gminy oraz wzrost standardu życia jego mieszkańców 

Zakres zadań W ramach tego zadania należy wybudować oczyszczalnię ścieków wraz z siecią kanalizacyjną. 

Szacunkowa 
wartość 
projektu  

1 000 000,00 zł 
- dofinansowanie na poziomie 85% - 850 000,00 zł  
- szacunkowy wkład własny gminy 15% -  150 000,00 zł 

Finansowanie RPO WP Działanie 4.3, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, wkład własny 

Okres realizacji 2019-2020 

Produkt - długość sieci kanalizacyjnej - ok. 2,5 km 

Rezultat  - liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem - ok. 131 osób/rok 

Sposób pomiaru 
rezultatów i 
źródło danych 

Wypełnienie karty oceny realizacji projektu 
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9.2.  Uzupełniające przedsięwzięcia rewitalizacyjne 
 

PRZEDSIĘWZIĘCIE III 

PROJEKT 8 

Nazwa Zawody w piłce ręcznej na boisku wielofunkcyjnym w Jaźwinach 

Rodzaj projektu Podstawowe 

Podmiot 
realizujący 

Gmina Czarna 

Lokalizacja Jaźwiny 72A 

Realizowane 
cele GPR 

Cel szczegółowy 1: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup potrzebujących wsparcia  

Oddziaływanie 
projektu 

Projekt będzie oddziaływać na sferę społeczną oraz na dzieci oraz młodzież zamieszkującą teren 
Gminy Czarna.  

Planowane 
efekty 

- poprawa jakości oferty usług społecznych, 
- poprawa oferty spędzania czasu wolnego dla mieszkańców. 

Główny 
problem 

Głównym problemem jaki rozwiąże projekt jest brak spotkań oraz imprez integrujących 
mieszkańców oraz promujący zdrowy tryb życia.  
Wydarzenia takie przyczyniają się do integracji mieszkańców oraz wzmacniają więzi pomiędzy 
nimi. Silna integracja zapobiega zjawisku patologii społecznych.  

Cel projektu 

Celem projektu jest organizacja zawodów gminnych w piłkę ręczna dla uczniów szkół 
podstawowych i tym samym promocja aktywnego trybu życia wśród dzieci młodzieży oraz ich 
integracja. Wraz z coraz większą skalą zjawiska starzenia się społeczeństwa, ważne jest by ludzie 
od najmłodszych lat mieli wpajaną wiedzę dotyczącą zdrowego stylu życia, by na starość 
zachowali oni pełnię sił fizycznych oraz umysłowych.  

Zakres zadań W ramach tego projektu zostaną zorganizowane gminne zawody w piłkę ręczną dla uczniów 
szkół podstawowych na terenie nowopowstałego boiska wielofunkcyjnego 

Szacunkowa 
wartość 
projektu  

10 000,00 zł  
- dofinansowanie na poziomie 85% - 8 500,00 zł  
- szacunkowy wkład własny gminy 15% -  1 500,00 zł 

Finansowanie Programy MSiT,, wkład własny 

Okres realizacji 2019-2020 

Produkt - liczba organizowanych wydarzeń - 1 szt./rok 

Rezultat  - liczba osób uczestniczących w wydarzeniach - ok. 150 osób/rok 

Sposób pomiaru 
rezultatów i 
źródło danych 

Wypełnienie karty oceny realizacji projektu 
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PRZEDSIĘWZIĘCIE I 

PROJEKT 9 

Nazwa Budowa parku rekreacyjno-sportowego w Żdżarach 

Rodzaj projektu Uzupełniające 

Podmiot 
realizujący 

Gmina Czarna 

Lokalizacja Żdżary dz. nr 1138/1, 1138/2, 1153/2, 1153/1, 1139/2, 1136/1, 1136/5, 1139/1, 1136/7 

Realizowane 
cele GPR 

Cel szczegółowy 3: Zwiększenie aktywności i integracji mieszkańców przez szeroki dostęp do 
sportu, kultury i rekreacji 

Oddziaływanie 
projektu 

Projekt będzie oddziaływać na sferę techniczną oraz społeczną, na wszystkie grupy społeczne we 
wsi Żdżary, w szczególności na dzieci oraz młodzież zamieszkującą obszar rewitalizacji.  

Planowane 
efekty 

- poprawa istniejącego stanu zagospodarowania oraz jakości przestrzeni publicznej, 
- wzrost bezpieczeństwa, 
- wzrost powierzchni terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, 
- wykreowanie atrakcyjnych miejsc spędzania czasu wolnego dla mieszkańców. 

Główny 
problem 

Główny problem jaki zostanie rozwiązany to niska atrakcyjność przestrzeni publicznych oraz ich 
zły stan techniczny oraz estetyka. Kolejnym problemem jest również brak miejsc spotkań 
mieszkańców, w tym brak miejsc spotkań i integracji dla dzieci i młodzieży. Brak jest również 
na terenie wsi oferty wsparcia dla najmłodszych mieszkańców. Następnym zdiagnozowanym 
problemem brak przestrzeni dla rozwoju zdolności sportowych i aktywności ruchowej dla dzieci 
oraz młodzieży.  

Cel projektu 

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności przestrzeni publicznej, w tym uporządkowanie 
terenu przyległego do boiska trawiastego w miejscowości Żdżary. Planowany projekt ma na celu 
poprawę stanu zagospodarowania przestrzeni publicznej. W efekcie realizacji zaplanowanych 
prac powstanie obiekt, który pozwoli zwiększyć i uatrakcyjnić ofertę wsparcia skierowaną do 
dzieci i młodzieży (w szczególności pochodzącą z podobszaru rewitalizacji). Nastąpi poprawa 
stanu technicznego obiektu, estetyki zagospodarowania oraz poprawa bezpieczeństwa, związana 
z zapobieganiem tym samym możliwości występowania zjawisk patologicznych, szczególnie w 
młodszym pokoleniu. Realizacja projektu wiąże się również z potrzebą stworzenia przestrzeni 
dla rozwoju zdolności sportowych i aktywności ruchowej dzieci i młodzieży. Wpłynie również 
w znacznym stopniu na lepszą integrację społeczności w Gminie, w szczególności zaś na 
obszarze zdegradowanym oraz rozwój sportu wśród młodego pokolenia.  

Zakres zadań 
W ramach tego projektu należy wykonać prace budowlane przy istniejącym boisku trawiastym, 
a w tym m.in. 
- budowa ogrodzenia boiska wraz z trybunami, budowa deptaków, montaż ławek, oświetlenie. 

Szacunkowa 
wartość 
projektu  

300 000,00 zł 
- dofinansowanie na poziomie 85% - 255 000,00 zł 
- szacunkowy wkład własny gminy 15% - 45 000,00 zł 

Finansowanie RPO WP Działanie 6.3, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich, wkład własny 

Okres realizacji 2019-2020 

Rezultat - liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem - ok. 10 000 osób/rok 

Produkt - powierzchnia rewitalizowanego obszaru – ok 2 ha 
- powierzchnia terenu zielonego –  ok 2 ha 

Sposób pomiaru 
rezultatów i 
źródło danych 

Wypełnienie karty oceny realizacji projektu 
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PRZEDSIĘWZIĘCIE I 

PROJEKT 10 

Nazwa Zagospodarowanie centrum wsi Jaźwiny 

Rodzaj projektu Uzupełniające 

Podmiot 
realizujący 

Gmina Czarna 

Lokalizacja Jaźwiny dz. nr 830, 831/1, 831/2, 831/3, 829/3, 829/4, 829/5 

Realizowane 
cele GPR 

Cel szczegółowy 3: Zwiększenie aktywności i integracji mieszkańców przez szeroki dostęp do 
sportu, kultury i rekreacji 

Oddziaływanie 
projektu 

Projekt będzie oddziaływać na sferę przestrzenno-funkcjonalną oraz społeczną.  

Planowane 
efekty 

- poprawa istniejącego stanu zagospodarowania oraz jakości przestrzeni publicznej, 
- wzrost bezpieczeństwa, 
- wzrost powierzchni terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, 
- wzrost powierzchni terenów parkingowych, 
- wykreowanie atrakcyjnych miejsc spędzania czasu wolnego dla mieszkańców. 

Główny 
problem 

Brak zagospodarowania terenu wokół kaplicy, brak terenów zieleni urządzonej. Dla 
mieszkańców obszaru do ważnych miejsc należą obszary sakralne oraz towarzyszące wokół. 
Uporządkowanie tej przestrzeni pozwoli na wzmocnienie więzi społecznych lokalnej 
społeczności. 

Cel projektu Celem projektu jest poprawa estetyki otoczenia kaplicy.  

Zakres zadań W ramach tego zadania należy wykonać prace budowlane przy kaplicy, a w tym m.in.  
- budowa deptaków z oświetleniem, tereny zielone, nasadzenie klombów, trawniki. 

Szacunkowa 
wartość 
projektu  

Koszt około 250 000,00 zł 
- dofinansowanie na poziomie 85% - 212 500,00 zł  
- szacunkowy wkład własny gminy 15% -  37 500,00 zł 

Finansowanie RPO WP Działanie 6.3, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich, wkład własny 

Okres realizacji 2018-2020 

Rezultat - liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem - ok. 7500 osób/rok 

Produkt - powierzchnia rewitalizowanego obszaru – ok 0,6 ha  
- powierzchnia terenu zielonego - ok 0,6 ha 

Sposób pomiaru 
rezultatów i 
źródło danych 

Wypełnienie karty oceny realizacji projektu 
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PRZEDSIĘWZIĘCIE I 

PROJEKT 11 

Nazwa Budowa boiska sportowo wielofunkcyjnego w Jaźwinach 

Rodzaj projektu Uzupełniające 

Podmiot 
realizujący 

Gmina Czarna 

Lokalizacja Jaźwiny dz. nr 1016/5, 999, 1002/1, 1024/1, 998/1, 1000/1 

Realizowane 
cele GPR 

Cel szczegółowy 3: Zwiększenie aktywności i integracji mieszkańców przez szeroki dostęp do 
sportu, kultury i rekreacji 

Oddziaływanie 
projektu 

Projekt będzie oddziaływać na sferę społeczną oraz techniczną. W szczególności na 
mieszkańców Jaźwin, w tym na dzieci oraz młodzież.  

Planowane 
efekty 

- poprawa istniejącego stanu zagospodarowania oraz jakości przestrzeni publicznej, 
- wzrost bezpieczeństwa, 
- wzrost powierzchni terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, 
- wzrost powierzchni terenów parkingowych, 
- wykreowanie atrakcyjnych miejsc spędzania czasu wolnego dla mieszkańców. 

Główny 
problem 

Realizacja niniejszego projektu silnie przyczyni się do wzrostu integracji społecznej, poprawy 
jakości życia mieszkańców w gminie oraz wzrostu atrakcyjności przestrzeni publicznej. Swym 
oddziaływaniem obejmie nie tylko mieszkańców miejscowości Jaźwiny, ale również 
mieszkańców podobszarów rewitalizacji i całej gminy, będą to głównie dzieci i młodzież. 
Kolejnym problemem jest brak miejsc integracji mieszkańców oraz niewystarczająca ilość 
obiektów sportowo-rekreacyjnych. Problemem jest również zdegradowana przestrzeń przy 
szkole.  

Cel projektu 

Realizacja projektu wiąże się z potrzebą stworzenia przestrzeni dla rozwoju zdolności 
sportowych i aktywności ruchowej dzieci i młodzieży. Niewykorzystane i zniszczone płyty boisk 
stanowią potencjał materialny, który można spożytkować dla rozwoju oferty dedykowanej 
dzieciom i młodzieży. Projekt polegać będzie na zaadaptowaniu miejsca przyszkolnego do 
pełnienia funkcji boisk do piłki ręcznej przy zastosowaniu obowiązujących przepisów 
technicznych. Celem przedsięwzięcia jest też stworzenia miejsca do integracji dzieci oraz 
młodzieży.  

Zakres zadań 
W ramach tego zadania należy wykonać prace budowlane przy szkole, a w tym m.in.  
- budowa boiska do piłki ręcznej (nawierzchnia poliuretanowa) wraz z ogrodzeniem 
panelowym i oświetleniem. 

Szacunkowa 
wartość 
projektu  

Koszt około 400 000,00 zł 
- dofinansowanie na poziomie 85% - 340 000,00 zł  
- szacunkowy wkład własny gminy 15% -  60 000,00 zł 

Finansowanie RPO WP Działanie 6.3, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich, wkład własny 

Okres realizacji 2018-2019 

Rezultat - liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem - ok. 5000 osób/rok 

Produkt - powierzchnia rewitalizowanego obszaru – ok 0,8 ha 
- powierzchnia terenu zielonego - ok 0,8 ha 

Sposób pomiaru 
rezultatów i 
źródło danych 

Wypełnienie karty oceny realizacji projektu 
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PRZEDSIĘWZIĘCIE II 

PROJEKT 12 

Nazwa Budowa kanalizacji z oczyszczalnią w Jaźwinach 

Rodzaj projektu Uzupełniające 

Podmiot 
realizujący 

Gmina Czarna 

Lokalizacja Jaźwiny  

Realizowane 
cele GPR 

Cel szczegółowy 2: Wzrost poziomu życia poprzez poprawę stanu infrastruktury technicznej 

Oddziaływanie 
projektu 

Projekt będzie oddziaływać na sferę techniczną i środowiskową 

Planowane 
efekty 

- poprawa stanu jakości środowiska na terenie Gminy Czarna, 
- poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie wyposażenia w infrastrukturę techniczną. 

Główny 
problem 

Brak kanalizacji sanitarnej. Dotychczasowy sposób odprowadzania ścieków oparty jest  o 
bezodpływowe zbiorniki ścieków, o zróżnicowanym poziomie technicznym i eksploatacyjnym, 
co powoduje szereg zjawisk negatywnych w sferze środowiskowej w tym: zanieczyszczenie 
cieków wodnych i zanieczyszczenie gleb (notuje się przypadki odprowadzania ścieków 
bezpośrednio do rowów i gruntu). W związku z powyższym istnieje pilna potrzeba 
uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na tym obszarze aglomeracji poprzez budowę 
zbiorczego systemu kanalizacyjnego. 

Cel projektu 

Głównym celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy 
Czarna. Działania objęte projektem przyczynią się do likwidacji istniejących niedoborów w 
zakresie systemu odprowadzania ścieków z terenu miejscowości. Budowa sieci kanalizacyjnej 
ma na celu osiągnięcie określonych w prawie polskim i UE parametrów ścieków oczyszczonych 
oraz doprowadzi do likwidacji bezodpływowych zbiorników, a przede wszystkim wyeliminuje 
odprowadzanie ścieków bezpośrednio do gleby i wód powierzchniowych. Projektowana 
inwestycja będzie miała pozytywny wpływ na środowisko. Stworzy bowiem system 
zorganizowanego odprowadzania powstałych ścieków, celem ich oczyszczenia. Zwiększenie 
stopnia skanalizowania przyczyni się tym samym do ograniczenia skażenia wód 
powierzchniowych i podziemnych oraz poprawy stanu środowiska naturalnego. Zwiększy się 
zatem poziom ochrony wody pitnej, a tym samym zmniejszy ryzyko zachorowalności 
mieszkańców gminy Czarna. Wyeliminowanie braku infrastruktury w zakresie ochrony 
środowiska oraz ograniczenie zanieczyszczenia środowiska spowoduje wzrost atrakcyjności 
gospodarczej, inwestycyjnej i turystycznej gminy oraz wzrost standardu życia jego mieszkańców 

Zakres zadań W ramach tego zadania należy wybudować oczyszczalnię ścieków wraz z siecią kanalizacyjną. 

Szacunkowa 
wartość 
projektu  

Koszt około 3 000 000,00 zł 
- dofinansowanie na poziomie 85% - 2 550 000,00 zł  
- szacunkowy wkład własny gminy 15% -  450 000,00 zł 

Finansowanie RPO WP Działanie 4.3, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, wkład własny 

Okres realizacji 2021-2022 

Produkt - długość sieci kanalizacyjnej - ok. 20 km 
- liczba nowych oczyszczalni ścieków - 1 szt. 

Rezultat  - liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem - ok. 650 osób/rok 

Sposób pomiaru 
rezultatów i 
źródło danych 

Wypełnienie karty oceny realizacji projektu 
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PRZEDSIĘWZIĘCIE I 

PROJEKT 13 

Nazwa Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu k. szkoły. (wraz z 
ogrodzeniem boiska) w Starej Jastrząbce 

Rodzaj projektu Uzupełniające 

Podmiot 
realizujący 

Gmina Czarna 

Lokalizacja Stara Jastrząbka dz. nr 2622, 2738 

Realizowane 
cele GPR 

Cel szczegółowy 3: Zwiększenie aktywności i integracji mieszkańców przez szeroki dostęp do 
sportu, kultury i rekreacji 

Oddziaływanie 
projektu 

Projekt będzie oddziaływać na sferę techniczną oraz społeczną. Skutki realizacji przedsięwzięcia 
odczują mieszkańcy wsi oraz dzieci i młodzież z terenu rewitalizowanego  

Planowane 
efekty 

- poprawa istniejącego stanu zagospodarowania oraz jakości przestrzeni publicznej, 
- wzrost bezpieczeństwa, 
- wzrost powierzchni terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, 
- wzrost powierzchni terenów parkingowych, 
- wykreowanie atrakcyjnych miejsc spędzania czasu wolnego dla mieszkańców. 

Główny 
problem 

Głównym problemem jest brak miejsc do rekreacji oraz wypoczynku na terenie wsi, co na tle 
gminy naraża mieszkańców na wykluczenie. Ponadto obszar charakteryzuje się stosunkowo 
wysokim odsetkiem osób korzystających z świadczeń opieki społecznej, wysokim udziałem 
przestępstw czy niskimi wynikami w nauce dzieci. Organizacja przestrzeni do spędzania czasu 
wolnego mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa ma na celu wsparcie przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu  

Cel projektu 

Celem jest wzrost atrakcyjności przestrzeni publicznych oraz utworzenia miejsca integracji oraz 
spotkań dla mieszkańców oraz dla dzieci i młodzieży. Projekt ma na celu poprawę stanu 
zagospodarowania przestrzeni publicznych w tym terenu koło szkoły w Starej Jastrząbce.  
Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia, powstanie obiekt, który uatrakcyjni oraz powiększy ofertę 
wsparcia dla dzieci i młodzieży. Zwiększy się również liczba miejsc, gdzie dzieci i młodzież będą 
mogli aktywnie spędzić czas. Działania te przyczynią się do poprawy integracji mieszkańców 
oraz będą przyczynkiem do promowania aktywnego stylu życia.  

Zakres zadań 
- budowa boiska wielofunkcyjnego  
- zagospodarowanie terenu k. szkoły.  
- ogrodzenie boiska  

Szacunkowa 
wartość 
projektu  

400 000,00 zł 
- dofinansowanie na poziomie 85% - 360 000,00 zł  
- szacunkowy wkład własny gminy 15% -  40 000,00 zł 

Finansowanie RPO WP Działanie 6.3, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich, wkład własny 

Okres realizacji 2018-2019 

Produkt - liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem – ok. 1000 osób/rok 

Rezultat  - powierzchnia rewitalizowanego obszaru – ok 2 ha 
- powierzchnia terenu zielonego - ok 2 ha 

Sposób pomiaru 
rezultatów i 
źródło danych 

Wypełnienie karty oceny realizacji projektu 
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PRZEDSIĘWZIĘCIE III 

PROJEKT 14 

Nazwa Poprawa jakości życia rodzin z terenu Gminy Czarna 

Rodzaj projektu Uzupełniające 

Podmiot 
realizujący 

Gmina Czarna 

Lokalizacja Obszar rewitalizacji 

Realizowane 
cele GPR 

Cel szczegółowy 1: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup potrzebujących wsparcia  
Cel szczegółowy 3: Zwiększenie aktywności i integracji mieszkańców przez szeroki dostęp do 
sportu, kultury i rekreacji 

Oddziaływanie 
projektu 

Projekt będzie oddziaływać na sferę społeczną 

Planowane 
efekty 

- poprawa jakości oferty usług społecznych, 
- zapewnienie wsparcia dla rodzin potrzebujących pomocy. 

Główny 
problem 

Główny problem na jaki ma odpowiadać projekt to wysoki udział osób korzystających ze 
środków pomocy społecznej na obszarze rewitalizacji oraz niski stopień integracji mieszkańców.  

Cel projektu 

Głównym celem projektu jest wsparcie osób korzystających ze środków pomocy społecznej 
m.in. z powodu problemów opiekuńczo-wychowawczych. Podejmowane działania mają 
również służyć wzmocnieniu procesu integracji wewnątrzpokoleniowej i międzypokoleniowej, 
oraz aktywizacji społecznej mieszkańców. 

Zakres zadań 

W oparciu o podjęte działania inwestycyjne polegające na zagospodarowaniu przestrzeni 
rekreacyjno-wypoczynkowych oraz sportowych, następnie zostaną zorganizowane spotkania 
mające na celu wsparcie osób narażonych na wykluczenie społeczne z obszaru rewitalizacji. 
Planowane zajęcia będą obejmować warsztaty umiejętności wychowawczych, zajęcia grupowe 
dla rodziców, zajęcia terapeutyczne dla dzieci. Zostaną zorganizowane zajęcia psychoruchowe 
dla dzieci prowadzone przez wychowawców. Ponadto zostanie zatrudniony animator zabaw dla 
dzieci. Na obszarze rewitalizacji zostaną zorganizowane pikniki rodzinne podczas których 
promowany będzie zdrowy styl życia. 

Szacunkowa 
wartość 
projektu  

100 000,00 zł 
- dofinansowanie na poziomie 85% - 85 000,00 zł  
- szacunkowy wkład własny gminy 15% -  15 000,00 zł 

Finansowanie RPO WP Działanie 8.9, wkład własny 

Okres realizacji 2021-2022 

Produkt Liczba zorganizowanych spotkań - 10 szt./rok 

Rezultat  Liczba osób objętych wsparciem - 80 os./rok 

Sposób pomiaru 
rezultatów i 
źródło danych 

Wypełnienie karty oceny realizacji projektu 
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10. SZACUNKOWE RAMY FINANSOWE ORAZ RAMOWY 
HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU  

 

Źródłem finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych zawartych w Gminnym 

Programie Rewitalizacji są środki europejskie, pochodzące przede wszystkim z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz środki własne 

Gminy. Inne możliwe źródła finansowania to: środki budżetu państwa, środki jednostek 

samorządu terytorialnego, a także środki prywatne. Szacunkowe ramy finansowe Programu 

rewitalizacji zostały zaprogramowane na cały okres realizacji tj. na lata 2016-2023. Całkowita 

szacunkowa wartość podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych wynosi 11 730 000,0 zł. 

Poniższa tabela przedstawia wszystkie przedsięwzięcia rewitalizacyjne wraz z całkowitą kwotą 

realizacji przedsięwzięcia, udziałem finansowania z różnych źródeł oraz możliwymi innymi 

źródłami finansowania. 

Gmina Czarna w przypadku nie otrzymania dotacji ze środków europejskich, skorzysta z 

możliwości finansowania ze środków krajowych oraz środków własnych. Środki te będą 

wspomagane środkami pochodzącymi z budżetu państwa, samorządów wojewódzkich, 

powiatowych oraz ze środków publicznych, prywatnych, środków finansowych kierowanych 

do jednostek samorządu terytorialnego. 



 

. Szacunkowe ramy finansowe planowanych przedsięwzięć 

Podmiot 
realizujący 

Szacowane środki finansowe 
Koszt 

całkowity 
publiczne środki funduszy UE 

inne źródła finansowania 
Gmina Czarna 

% kosztów 
kwalifikowalnych 

finansowanie z 
EFRR 

finansowanie z 
EFS 

Gmina 
Czarna 

15% 
75 000,00 

85% 
425 000,00 

RPO WP 
Działanie 6.3 

 
Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, Program Fundusz 

Inicjatyw Obywatelskich 
500 000,00 

Gmina 
Czarna 

15% 
30 000,00 

85% 
170 000,00 

RPO WP 
Działanie 6.3 

 
Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, Program Fundusz 

Inicjatyw Obywatelskich 
200 000,00 

Gmina 
Czarna 

15% 
1500,00 

85% 
8 500,00 

 
RPO WP 

Działanie 9.1 
Program Operacyjny Wiedza 

Edukacja Rozwój, 
10 000,00 

Gmina 
Czarna 

15% 
1500,00 

85% 
8 500,00 

 
RPO WP 

Działanie 8.2 

Rządowy Program na rzecz 
Aktywności Społecznej Osób 

Starszych, 
10 000,00 

Gmina 
Czarna 

15% 
450 000,00 

85% 
2 550 000,00 

RPO WP 
Działanie 4.3 

 
Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 
3 000 000,00 

Gmina 
Czarna 

15% 
1 050000,00 

85% 
5 950 000,00 

RPO WP 
Działanie 4.3 

 
Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 
7 000 000,00 

Gmina 
Czarna 

15% 
150 000,00 

85% 
850 000,00 

RPO WP 
Działanie 4.3 

 
Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 
1 000 000,00 

Gmina 
Czarna 

15% 
1500,00 

85% 
8 500,00 

  Programy MSiT, 10 000,00 

Gmina 
Czarna 

15% 
45 000,00 

85% 
255 000,00 

RPO WP 
Działanie 6.3 

 
Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, Program Fundusz 

Inicjatyw Obywatelskich 
300 000,00 

Gmina 
Czarna 

15% 
37 500,00 

85% 
212 500,00 

RPO WP 
Działanie 6.3 

 
Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, Program Fundusz 

Inicjatyw Obywatelskich 
250 000,00 

Gmina 
Czarna 

15% 
60 000,00 

85% 
340 000,00 

RPO WP 
Działanie 6.3 

 
Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, Program Fundusz 

Inicjatyw Obywatelskich 
400 000,00 

Gmina 
Czarna 

15%            450 
000,00 

85% 
2 550 000,00 

RPO WP 
Działanie 4.3 

 
Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 
3 000 000,00 

Gmina 
Czarna 

15% 
40 000,00 

85% 
360 000,00 

RPO WP 
Działanie 6.3 

 
Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, Program Fundusz 

Inicjatyw Obywatelskich 
400 000,00 
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Harmonogram realizacji przedsięwzięć w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji dla 

Gminy Czarna na lata 2016-2023 został opracowany i przestawiony poniżej. Dane pochodzą z 

fiszek projektowych zgłaszanych przez wnioskodawców. Sprawna realizacja przedsięwzięć 

zależała będzie w dużej mierze od sukcesów w pozyskiwaniu zewnętrznych środków 

finansowych przez wnioskodawców.  

Tabela 28. Harmonogram realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych  
Przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne 

TERMIN REALIZACJI 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wnioskodawców 
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11. POWIĄZANIA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI  
Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYMI GMINY 
CZARNA  

 

Elementem opracowania Programu jest zapewnienie komplementarności pomiędzy 

dokumentami strategicznymi i planistycznymi Gminy. Gminny Program Rewitalizacji Gminy 

Czarna na lata 2016-2023 pozostaje w zgodności z innymi dokumentami dotyczącymi rozwoju 

tego terenu, a w szczególności ze Strategią Rozwoju Gminy Czarna na lata 2016-2025. 

Wzajemna komplementarność Gminnego Programu Rewitalizacji z innymi dokumentami 

strategicznymi podniesie efektywność podejmowanych działań oraz prawdopodobieństwo ich 

realizacji. Opracowane działania rewitalizacyjne będą spójne z wybranymi celami i 

założeniami uwzględnionymi w wyżej wymienionych dokumentach.  Strategia rozwoju 

Gminy Czarna wyznacza cele oraz działania zmierzające do ich realizacji. Wyznaczona misja: 

Rozwój Gminy Czarna wyznacznikiem osiągnięcia wyższego poziomu rozwoju. Działania 

skupiać się mają przede wszystkim na: 

- rozwoju przedsiębiorczości i przeciwdziałaniu bezrobociu, 

- rozwoju turystyki , 

- rozwój infrastruktury technicznej. 

Działania w tych najważniejszych obszarach problemowych powinny prowadzić do: 

- zmniejszenia bezrobocia w tym bezrobocia agrarnego, 

- poprawy warunków życia mieszkańców Gminy, 

- rozwiązania problemów infrastrukturalnych obszarów wiejskich, 

- rozwiązania problemów rolnictwa i przystosowanie go do wymagań Unii Europejskiej 

poprzez podniesienie jego efektywności. 

Działania ujęte w programie rewitalizacji są komplementarne do tych postawionych w 

Strategii Rozwoju Gminy m.in. poprzez działania prowadzące do poprawy warunków życia 

mieszkańców oraz rozwiązania problemów infrastrukturalnych obszarów wiejskich. Do 

poprawy warunków infrastrukturalnych przyczyni się rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z 

oczyszczalnią ścieków na terenie jednostek: Żdżary, Jaźwiny, Stara Jastrząbka, Przeryty Bór. 

Poprawa warunków życia mieszkańców gminy nastąpi poprzez uporządkowanie i 

zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Żdżary i Jaźwiny, a także na terenie 

wokół Domu Kultury w Starej Jastrząbce. Ponadto do realizacji celu przyczynią się 

zaplanowane działania związane z rozszerzeniem bazy sportowej i rekreacyjnej. Gmina w 

Strategii za cel stawia również rozwój turystyki do którego przyczynią się przedsięwzięcia 
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związane z budową parku rekreacyjno-sportowej w Żdżarach czy budowa wielofunkcyjnego 

boiska sportowego w Jaźwinach. 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna 

za główne cele stawia konieczność zapewnienia mieszkańcom gminy odpowiednich 

standardów w zakresie jakości życia, pozwalające mieszkańcom na realizację ich aspiracji i 

potrzeb oraz rozwój gospodarczy wykorzystujący szanse i mocne strony gminy. Gminny 

Program Rewitalizacji wpisuje się w cele stawiane w powyższym dokumencie ze względu na 

realizację zadań związanych z poprawą infrastruktury technicznej, która przyczyni się do 

poprawy jakości środowiska w zakresie czystości wód oraz zapewnienia odpowiednich 

warunków dla zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców gminy oraz podnoszenia standardów 

szczególnie na rzecz: gospodarki ściekowej. Ponadto planowane działania związane z 

zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przyczynią się do zapewnienia atrakcyjnego 

wizerunku gminy. Podnoszenie standardów życia mieszkańców gminy w zakresie dostępności 

do usług publicznych zostanie realizowane m.in. poprzez budowę parku rekreacyjno-

sportowego czy budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego. Zatem postawione cele i 

zaplanowane działania w GPR są komplementarne do celów postawionych w SUiKZPG. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czarna określa najważniejsze 

cele skupiające się na stworzeniu możliwości wszechstronnego rozwoju dla dzieci i młodzieży 

w celu wyrównania ich szans, integracji osób starszych i niepełnosprawnych ze 

społeczeństwem, szerokim wsparciem dla rodzin, zwiększeniem dostępu do sportu, kultury i 

rekreacji oraz profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Zaplanowane 

działania są powiązane z zadaniami wyznaczonymi przez dokument Strategii przez organizację 

zajęć wyrównawczych dla dzieci, która przyczyni się do efektywnego zagospodarowania czasu 

dzieci i młodzieży. Zwiększenie aktywności seniorów zostanie wsparte zaplanowanymi 

działaniami związanymi z aktywizacją środowiska seniorów. Przedsięwzięcia realizowane w 

ramach GPR w największym zakresie przyczynią się do celu ze Strategii odnoszącego się do 

zwiększenia dostępu do sportu, kultury i rekreacji w ramach, którego należy dążyć do 

zwiększenia aktywności i integracji mieszkańców przez udział w życiu publicznym, tworzenia 

różnorodnych imprez sportowych i kulturalnych dla społeczności oraz dbałości o estetykę 

miejscowości i środowiska naturalnego. W związku z tym planowane działania wykazują 

komplementarność z celami określonymi w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Gminy Czarna.  
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Tabela 29. Powiązania celów Gminnego Programu Rewitalizacji z dokumentami strategicznymi i 
planistycznymi gminy Czarna 

Strategia Rozwoju Gminy Czarna 2016 - 2025 

cele operacyjne Zadania/priorytety 
powiązania z celami 

postawionymi w GPR 
I II III 

Rozwój turystyki i rekreacji Rekreacja i wypoczynek  X  
Rozwój infrastruktury 
technicznej i społecznej 

Rozwój infrastruktury technicznej   X 
Infrastruktura społeczna  X  

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna 

 
Konieczność zapewnienia 
mieszkańcom gminy 
odpowiednich standardów w 
zakresie jakości życia, 
pozwalające mieszkańcom na 
realizację ich aspiracji i potrzeb 

Stopniowa poprawa jakości 
środowiska gminy w zakresie: 
czystości wód, gleb i powietrza oraz 
ochrony przed hałasem, 

  X 

Podnoszenie standardów życia 
mieszkańców gminy w zakresie 
dostępności do usług publicznych, 

 X X 

Zapewnienie odpowiednich 
warunków dla zdrowia i 
bezpieczeństwa mieszkańców gminy 
oraz podnoszenie standardów 
szczególnie na rzecz: gospodarki 
ściekowej, gospodarki odpadami, 
sieci drogowej. 

 X X 

Rozwój gospodarczy, 
wykorzystujący szanse i mocne 
strony gminy 

Otwarcie na potrzeby mieszkaniowe 
ludności 

  X 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czarna 
Stworzenie możliwości 
wszechstronnego rozwoju dla 
dzieci i młodzieży w celu 
wyrównania ich szans 

Zwiększenie aktywności wśród 
młodzieży 

X   

Efektywne zagospodarowanie czasu 
dzieci i młodzieży 

X   

Integracja osób starszych i 
niepełnosprawnych ze 
społeczeństwem 

Zwiększenie aktywności seniorów X   

Zwiększenie dostępu do sportu, 
kultury i rekreacji 

Zwiększenie aktywności i integracji 
mieszkańców przez udział w życiu 
publicznym 

X   

Tworzenie różnorodnych imprez 
sportowych i kulturalnych dla 
społeczności 

X X  

Dbałość o estetykę miejscowości i 
środowiska naturalnego 

  X 
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12. PARTYCYPACJA SPOŁECZNA 
 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 

r. poz. 1777), przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia 

rewitalizacji, a także jej prowadzenie, stanowią zadania własne gminy. Ustawa dokonuje 

regulacji prawnych zagadnień związanych z przygotowaniem i prowadzeniem skutecznej 

rewitalizacji, w myśl której stanowi ona proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego 

obszarów zdegradowanych. Proces rewitalizacji prowadzony musi być w sposób 

kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i 

gospodarki, skoncentrowany terytorialnie oraz prowadzony przez interesariuszy rewitalizacji. 

Oczekiwanym efektem są kompleksowe i dobrze zaplanowane działania rewitalizacyjne 

prowadzące do trwałego wyprowadzenia obszarów ze stanu kryzysowego. Narzędziem 

prowadzenia kompleksowej polityki rewitalizacyjnej jest Gminny Program Rewitalizacji. 

Zgodnie z Ustawą o rewitalizacji istotnym elementem tworzenia i wdrażania Gminnego 

Programu Rewitalizacji jest partycypacja społeczna. W Wytycznych Ministerstwa 

Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji wskazuje się potrzebę uwzględniania 

partycypacji społecznej na czterech etapach: diagnozowania, programowania, wdrażania oraz 

monitorowania.  

Konsultacje społeczne stanowią obligatoryjny element w procesie rewitalizacji, których 

celem jest aktywny udział społeczeństwa. Zgodnie z ustawą konsultacje społeczne, podzielono 

na dwie formy z których pierwsza jest obowiązkowa i zakłada pisemne i elektroniczne zbieranie 

uwag, w tym za pomocą umieszczenia na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji 

Publicznej formularza konsultacyjnego otwartego dla interesariuszy rewitalizacji. Drugą formę 

stanowią spotkania, debaty, warsztaty, spacery studyjne, ankiety, wywiady, wykorzystanie grup 

przedstawicielskich z których należy wykorzystać co najmniej dwie. Konsultacje mają na celu 

przedstawienie treści związanych z rewitalizacją w sposób zrozumiały ułatwiając 

interesariuszom udział w procesie rewitalizacji.  

Zasady oraz tryb przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji przez aktywny udział 

interesariuszy zostały określone w Ustawie z 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 

2015 poz 1777 z poźn. zm.) oraz Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach 

operacyjnych na lata 2014-2020 (MR/H 2014-2020/20(2)08/2016). Zgodnie z ustaleniami 

prawnymi konsultacje społeczne prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta, o których 

powiadamia się minimum 7 dni przed ich rozpoczęciem. Dodatkowo w programie rewitalizacji 

należy wykazać, iż społeczność lokalna została zaangażowana przy jego opracowywaniu. 
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Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 Ustawy o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 poz 1777 z poźn. zm.), 

niezwłocznie po zakończeniu konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich 

przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich 

przebiegu, a w przypadku formy o której mowa w pkt. 1 – również wszystkie uwagi wraz z 

odniesieniem się do nich. Zamieszczenie na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie 

Informacji Publicznej informacji dotyczących wszystkich przeprowadzonych form konsultacji 

społecznych kończy te konsultacje. 

Prowadzenie rewitalizacji zakłada udział zróżnicowanych grup lokalnej społeczności. 

Elementami tego założenia jest jawność i przejrzystość, zapobieganie wykluczeniu 

mieszkańców zamieszkujących poszczególne obszary.  

Zgodnie z art. 2 ust. 2, Ustawy z dnia 9 października 2015 o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 

poz 1777 z poźn. zm.) interesariuszami są w szczególności: 

1) 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; 

2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt.1;  

3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność 

gospodarczą,  

4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność 

społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne,  

5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,  

6) organy władzy publicznej, 

7) podmioty inne niż wymienione w pkt. 6, realizujące na obszarze rewitalizacji 

uprawnienia Skarbu Państwa. 

 

12.1. Diagnozowanie obszaru zdegradowanego i obszaru 
rewitalizacji 

 

Konsultacje społeczne w Gminie Czarna, dotyczące projektu uchwały Rady Gminy 

Czarna w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie 

Gminy Czarna odbyły się w terminie od 21.03.2017 do 20.04.2017. Z założeń dotyczących 

rewitalizacji konsultacje miały na celu poddanie do oceny projektu wyżej wspomnianej 

uchwały.  
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W Gminie Czarna konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w następujących 

formach:  

1) Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej 

z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze 

dostarczać można było za pomocą: 

 poczty elektronicznej na adres: rewitalizacja@greenfuture-projekt.pl, 

 korespondencji na adres: Future Green Innovations S.A. ul. Podole 60, skr. 62, 30-

394 Kraków, z dopiskiem „Konsultacje społeczne – projekt Uchwały w sprawie 

wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji”, 

 korespondencji na adres: Urząd Gminy Czarna, ul. Dworcowa 6, 39-215 Czarna, z 

dopiskiem „Konsultacje społeczne – projekt Uchwały w sprawie wyznaczania 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji”, 

 bezpośrednio (osobiście) do sekretariatu Urzędu Gminy Czarna, ul. Dworcowa 6, 

39-215 Czarna, w godzinach pracy Urzędu. 

2) Spotkanie otwarte z interesariuszami, umożliwiające przedstawienie zgłaszanych uwag, 

opinii, propozycji, a także przekazania informacji w sprawie niniejszego dokumentu. 

Spotkanie odbyło się dnia 20.04.2017 o godz. 15:00 w Gminnym Centrum Kultury i 

Promocji w Czarnej, ul. Dworcowa 6a, 39-215 Czarna.  

3) Badania ankietowe mieszkańców Gminy Czarna. 

 Formularz konsultacyjny i projekt Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Czarna dostępne były do dnia 

20.04.2017 r.  

 na stronie internetowej Gminy Czarna 

 w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czarna pod adresem internetowym 

http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/czarna/5310.jpg 

 w Urzędzie Gminy Czarna, adres: ul. Dworcowa 6, 39-215 Czarna, w godzinach pracy 

Urzędu 

W dniu 20.04.2017 w sali Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej odbyło się 

spotkanie otwarte dla interesariuszy dotyczące rewitalizacji Gminy Czarna. Spotkanie otworzył 

Wójt Gminy Czarna Pan Józef Chudy określając cel i zagadnienia jakie zostaną poruszone. W 

spotkaniu wzięły udział 32 osoby będące przedstawicielami: 

 Rady Gminy  

 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
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 Gminnego Centrum Kultury i Promocji  

 Powiatowego Urzędu Pracy 

 Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gminie Czarna 

 Sołtysi 

 mieszkańcy 

 Spotkanie w głównej mierze posiadało charakter  informacyjno-konsultacyjny. Podjęte 

zostały kwestie związane z procesem rewitalizacji oraz związanymi z nimi działaniami 

prospołecznymi. Na spotkaniu przedstawiono obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji 

wstępnie wyznaczony na podstawie delimitacji danych statystycznych dotyczących 

poszczególnych jednostek terytorialnych. W związku z powyższym przedstawiono wskaźniki 

użyte w delimitacji oraz sposób ich wykorzystania przy wyznaczeniu obszaru kryzysowego. W 

odpowiedzi na pytanie dotyczące pozyskania danych została udzielona odpowiedź, iż zostały 

uzyskane z Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Banku Danych Lokalnych, 

Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy oraz ogólnodostępnych zasobów internetowych. 

Opisano wybrane wskaźniki ze sfery społecznej, sfery gospodarczej oraz sfery technicznej. 

Uczestnicy spotkania wskazywali na potrzebę rewitalizacji również obszarów, które na 

podstawie delimitacji nie zostały wyznaczone. Zwrócono uwagę na wyodrębnienie sołectwa 

Stary Jawornik, które na tle Gminy charakteryzowało się nagromadzeniem zjawisk 

kryzysowych, a które zamieszkiwane jest przez stosunkowo niski odsetek mieszkańców całej 

Gminy. Poddano pod dyskusję zasadność prowadzenia działań rewitalizacyjnych na tym 

obszarze ze względu na niewielką grupę odbiorców. Organizacja działań rewitalizacyjnych na 

obszarze skupiającym wysoki odsetek mieszkańców zdaje się być bardziej słuszne. Proces 

rewitalizacji należy zatem przeprowadzić w sposób umożliwiającym zaangażowanie 

mieszkańców obszarów zdegradowanych. Do wyznaczonego obszaru zdegradowanego obecni 

uczestnicy spotkania nie zgłaszali uwag oraz nie wskazano związanych z tym nieprawidłowości 

odzwierciedlających faktyczną sytuację w Gminie. Kolejnym etapem było omówienie form i 

źródeł finansowania projektów rewitalizacyjnych. Określone zostały możliwości finansowania 

oraz pożądane i wskazane działania i projekty do Gminnego Programu Rewitalizacji. W tej 

części została podjęta dyskusja nad możliwością ujęcia w Programie określonych inwestycji, 

które zdaniem mieszkańców są najważniejsze. Omówiono możliwości źródeł finansowania 

oraz sposób zgłaszania „fiszek projektowych”. Zebranych interesariuszy zachęcono do 

zgłaszania pomysłów przede wszystkim o charakterze społecznym. Zostały rozdane formularze 

zgłaszania projektów. 
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W ramach konsultacji projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, mieszkańcy Gminy mogli wyrazić swoje zdanie za 

pośrednictwem anonimowych ankiet dostępnych w formie papierowej oraz elektronicznej. 

Podczas konsultacji społecznych zebrano łącznie 73 wypełnione ankiety: 35 w formie 

papierowej i 38 w formie elektronicznej. Mieszkańcy Gminy mieli możliwość wyrażenia zdania 

na temat ogólnej potrzeby rewitalizacji oraz występującej potrzeby w poszczególnych sferach. 

Badanie ankietowe miało na celu również wskazanie obszaru rewitalizacji, który według 

mieszkańców charakteryzuje się sytuacją kryzysową. 

Badanie opinii społecznej miało na celu zapoznanie się z opinią mieszkańców, którzy 

odpowiadali na pytania:  

 Co stanowi o atrakcyjności gminy? 

 Czy gmina wymaga rewitalizacji? 

 Jakie obszary powinny zostać poddane rewitalizacji? 

 W jakiej sferze obszary te są zdegradowane? 

 Jakie problemy społeczne, gospodarcze, ekonomiczne oraz przestrzenne występują na 

danych obszarach? 

 Jakie przedsięwzięcia/inwestycje/projekty należałoby zrealizować w ramach rewitalizacji? 

 Zdaniem mieszkańców o atrakcyjności ich Gminy stanowią przede wszystkim walory 

przyrodnicze (51%), a następnie oferta turystyczna (13%) i infrastruktura (13%).  

 

Wykres 30. Rozkład odpowiedzi ankietowanych na pytanie co stanowi o atrakcyjności gminy 
Źródło: opracowanie własne  
 

Na pytanie czy Gmina Czarna potrzebuje Programu Rewitalizacji, 61% badanych 

odpowiedziało, że zdecydowanie tak, a 36%, że raczej tak. We wstępnej diagnozie określono, 
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które obszary Gminy charakteryzują się negatywnymi zjawiskami w sferze społecznej oraz w 

przynajmniej jednej z pozostałych. Obszary te wymieniono w ankiecie z prośbą o wskazanie 

terenu wymagającego działań rewitalizacyjnych z możliwością podania innego obszaru. 

Spośród obszarów zdegradowanych respondenci najczęściej wskazywali sołectwo Żdżary 

(30,1%), następnie Jaźwiny (22,3%), Stara Jastrząbka (21,4%), Stary Jawornik (9,7%) oraz 

Przeryty Bór (7,8%). Inny obszar wskazało 8,7% badanych wymieniając miejscowości: 

Borowa, Golemki, Chotowa, Głowaczowa, Czarna, Róża i Grabiny. W kolejnym pytaniu 

ankietowani zostali poproszeni o wskazanie sfery, w której ich zdaniem Gmina najbardziej 

potrzebuje rewitalizacji. Najczęściej pojawiającą się sferą była gospodarcza (30,6%), następnie 

społeczna (19,7%), przestrzenno-funkcjonalna (17,7%), techniczna (17%) oraz środowiskowa 

(15%). 

 

Wykres 31. Rozkład odpowiedzi ankietowanych na pytanie o obszar wymagający rewitalizacji 
Źródło: opracowanie własne  
 

Kolejne pytanie dotyczyło opinii na temat sfery wymagającej przeprowadzenia działań 

rewitalizacyjnych. Największa liczba osób wskazywała sferę gospodarczą (30,6%) oraz 

społeczną (19,7%). 
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Wykres 32. Rozkład odpowiedzi ankietowanych na pytanie o sferę wymagającą rewitalizacji 
Źródło: opracowanie własne  
 

Ankieta w dużej mierze miała na celu rozpoznanie problemów występujących w 

poszczególnych sferach. Pierwszą sferą jako tą bazową przy wyznaczeniu obszaru 

zdegradowanego była sfera społeczna w której potrzebę rewitalizacji widzi 72% 

ankietowanych. Problemy jakie zostały wskazane to brak zaplecza dla młodych (14,2%), 

bezrobocie (13,8%), emigracja ludzi młodych i wykształconych (13,6%) oraz niska 

samoorganizacja i aktywność mieszkańców (11,6%).  

W sferze gospodarczej 90% respondentów wskazuje na potrzebę rewitalizacji. 

Najczęściej zostały zaznaczone takie problemy jak: brak miejsc pracy (23%), niewielka ilość 

małych i średnich przedsiębiorstw (14%), brak wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw 

(13,5%) oraz słabo rozwinięta agroturystyka (13%).  

Na pytanie czy gmina potrzebuje rewitalizacji w sferze technicznej, 76% ankietowanych 

odpowiada wskazująco. Jako główne problemy zostały wskazane: brak chodników (23,9%), 

niewystarczający poziom skanalizowania Gminy (16,8%) oraz zbyt mała ilość połączeń 

komunikacyjnych z innymi ośrodkami (14,8%).  

Potrzebę rewitalizacji w sferze przestrzenno-funkcjonalnej wskazuje 59% badanych. 

Problemy jakie najczęściej zostały wskazane to brak lub zły stan terenów rekreacyjno-

wypoczynkowych (22,2%) oraz nieaktualny plan zagospodarowania przestrzennego (22,2%). 

Stosunkowo wysoki odsetek osób wskazał zły stan zabytków (19,4%).  

Ostatnią z pięciu sfer o jakie zapytano ankietowanych była sfera środowiskowa w której 

potrzebę rewitalizacji wskazuje 66% badanych. Głównym problemem według mieszkańców 

jest niska świadomość ekologiczna (28,6%), następnie zanieczyszczenie powietrza (23,5%) 

oraz zanieczyszczenie rzek przez nielegalne zrzuty ścieków (20,4%).  
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W końcowej części ankiety respondenci mogli wpisać przedsięwzięcia/projekty, które 

chcieliby aby zostały zrealizowane w ramach programu rewitalizacji. Wśród przedsięwzięć 

najczęściej wymienianych przez ankietowanych były: unowocześnienie Gminnego Centrum 

Kultury i Promocji, stworzenie parku turystyczno-rekreacyjnego, ścieżek rowerowych, szlaków 

turystycznych czy rozbudowa obiektów turystyczno-sportowych. Ponadto wymieniano 

rozbudowę parkingu przy szkole oraz kościele, zwracano uwagę na brak kanalizacji w 

poszczególnych miejscowościach oraz brak dostosowania chodników do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Ankietowani wskazywali na potrzebę organizacji szkoleń przede 

wszystkim językowych oraz skierowanych na osoby bezrobotne, wydarzeń integrujących w 

postaci koncertów muzycznych, zajęć sportowo-rekreacyjnych czy przedstawień. Zwracano 

uwagę na potrzebę aktywizacji osób starszych poprzez organizację domu dziennego pobytu lub 

klubu seniorów. 

Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji Gminy Czarna wskazany w projekcie 

uchwały Rady Gminy Czarna wyznaczony został w oparciu o szczegółowe dane statystyczne z 

zasobów instytucji publicznych Urzędu Gminy Czarna, Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy, a następnie ich analizę i szczegółową diagnozę 

zjawisk kryzysowych, jak i dane, stanowiące wynik uspołecznienia procesu powstawania 

Gminnego Programu Rewitalizacji – wywiadów pogłębionych z wybranymi przedstawicielami 

jednostek samorządowych, uzgodnień z pracownikami Urzędu Gminy, spotkań 

konsultacyjnych oraz przeprowadzonego badania ankietowego mieszkańców obszaru Gminy. 

Pozwoliło to na zdiagnozowanie kluczowych problemów w sferach społecznej, gospodarczej, 

technicznej i funkcjonalno-przestrzennej oraz przedstawienie ich zakresu na mapie Gminy 

Czarna. W Gminie Czarna w projekcie uchwały zostały wskazane obszary zdegradowane 

stanowiące 2,64% powierzchni Gminy oraz skupiające 22,41% mieszkańców, co pozwoliło 

uznać ten obszar w całości jako obszar rewitalizacji. W trakcie konsultacji społecznych 

wspólnie wyciągnięto wniosek iż obszar ten należy zawężać ze względu na przedsięwzięcia 

rewitalizacyjne, które skoncentrowanie przestrzennie pozwolą uzyskać lepsze efekty, a tym 

samym obszar ze zdiagnozowanymi problemami ma większe szanse na ich niwelację. Za obszar 

rewitalizacji uznano obszar: Jaźwiny, Przeryty Bór, Stara Jastrząbka, Żdżary. 
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12.2. Programowanie Gminnego Programu Rewitalizacji 
 

Mechanizmem zapewniania udziału w procesie rewitalizacji było zamieszczenie 

opracowanego projektu Programu Rewitalizacji na stronie internetowej Gminy i Biuletynie 

Informacji Publicznej Gminy Czarna wraz z formularzem konsultacyjnym, umożliwiającym 

składanie uwag.  

 Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Rewitalizacji na lata 2016-2023 odbyły się w dniach 07.08. – 06.09.2017 r. o czym 

zawiadomiono 31.07.2017 r. za pomocą obwieszczenia na stronie internetowej gminy Czarna, 

Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czarna oraz sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Gminy Czarna. Spotkanie otwarte w ramach konsultacji odbyło się 

01.09.2017 r. o czym powiadomiono 7 dni wcześniej.  

 Podczas konsultacji społecznych posłużono się następującymi formami: 

1. zbieranie uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej, z 

wykorzystaniem formularza konsultacyjnego 

a. drogą elektroniczną, 

b. drogą korespondencyjną,  

c. bezpośrednio do Urzędu Gminy Czarna, 

2. spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji,  

3. zbieranie uwag ustnych. 

 Spotkanie otwarte z mieszkańcami odbyło się w dniu 04.09.2017 r. o godzinie 13:00 w 

Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Czarnej. Na spotkaniu było możliwe składanie uwag, 

opinii i propozycji do projektu uchwały. Celem spotkania informacyjno-konsultacyjnego było 

przedstawienie: 

- przyjętych celów rewitalizacyjnych, kierunków działań, 

- listy planowanych przedsięwzięć. 

Uczestnicy zapoznali sie z projektem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Czarna na lata 2016-2023 oraz formularzem zgłaszania przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych. Na tym etapie interesariuszami rewitalizacji byli pracownicy Urzędu Gminy 

Czarna, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, przedstawiciele organizacji pozarządowych 

i instytucji oraz mieszkańcy obszaru rewitalizacji. Na spotkaniu interesariusze chętnie zadawali 

pytania związane z Gminnym Programem Rewitalizacji, a przede wszystkim odnosząc się do 

przedsięwzięć, które mogą być realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. 
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 W trakcie konsultacji społecznych była możliwość wnoszenia uwag ustnych oraz za 

pomocą formularza konsultacyjnego, nikt nie zgłosił uwag. 

 W trakcie trwania konsultacji zgodnie z art. 17, ust. 4, wystąpiono o zaopiniowanie 

projektu gminnego projektu rewitalizacji do odpowiednich instytucji. Lista instytucji 

opiniujących wraz ze stanowiskami przedstawiono w podrozdziale 17.1.    

 Zgodnie z art. 6, ust. 7 i 9, niezwłocznie po zakończeniu każdej z form konsultacji 

społecznych, została opracowana informacja podsumowująca jej przebieg oraz zamieszczona 

na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.  

 

12.3. Partycypacja społeczna na etapie wdrażania Gminnego 
Programu Rewitalizacji 

 

Wdrażanie Gminnego Programu Rewitalizacji będzie miało w szerokim stopniu charakter 

partycypacyjny ze względu na fakt, iż część planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

będzie realizowana przez podmioty społeczne, które miały możliwość zgłoszenia projektów do 

GPR. Realizację Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czarna powierza się Wójtowi 

Gminy poprzez Urząd Gminy Czarna i Radę Gminy. Na każdym z poziomów, w proces 

wdrażania założeń Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czarna zaangażowane będą 

ponadto następujące podmioty:  

- Komitet Rewitalizacji,  

- Partnerzy Programu,  

- interesariusze procesu rewitalizacji, wśród których znajdują się m.in. podmioty tj.: 

mieszkańcy obszaru rewitalizacji i całej gminy, lokalni aktywiści, przedsiębiorcy, instytucje 

kulturowe i edukacyjne, organizacje pozarządowe, media lokalne.  

Wskazane powyżej podmioty w ramach procesu wdrażania i monitorowania Gminnego 

Programu Rewitalizacji pełnić będą następujące, odnoszące się do poszczególnych poziomów 

zarządzania dokumentem, funkcje:  

- przekazywać informacje nt. realizowanych zadań wpisujących się w założenia GPR oraz 

statystyki i dane pomocne w procesie monitorowania wskaźników dla Programu;  

- zgłaszać wnioski dotyczące zmian w GPR;  

- zgłaszać propozycje projektów rewitalizacyjnych dotyczących podobszarów;  

- aktywnie, zgodnie z posiadanymi kompetencjami włączać się w realizację zadań 

wpisujących się w GPR;  
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- zgłaszać Komitetowi Rewitalizacji pojawienie się trudności lub dodatkowych potrzeb 

związanych z wdrażanymi zadaniami uwzględnionymi w GPR.  

 Włączanie mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów i grup aktywnych na 

terenie Gminy w proces wdrażania GPR będzie zapewnione poprzez:  

1. Realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych przez sektor społeczny i/lub gospodarczy.  

2. Funkcjonowanie Komitetu Rewitalizacji, o reprezentatywnym składzie, który będzie 

organizacyjnym łącznikiem między organami Gminy, a pozostałymi interesariuszami 

rewitalizacji.  

3. Organizację konsultacji społecznych w ważnych kwestiach dotyczących wdrażania 

GPR (np. w sytuacji aktualizacji/modyfikacji programu).  

4. Wsparcie zawiązywania partnerstwa projektowego integrującego sektory.  

5. Prowadzenie aktywnej polityki informacyjnej promującej potencjalne źródła 

finansowania rewitalizacji oraz efektów podejmowanych działań rewitalizacyjnych.  

6. Aktywizację sektora społecznego poprzez ujęcie rewitalizacji w rocznych programach 

współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

 Wszystkie instytucje zaangażowane we wdrażanie Programu, w tym Partnerzy 

Programu oraz mieszkańcy obszaru rewitalizacji, mają możliwość zgłoszenia nowego zadania 

do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czarna. Proces ten reguluje poniższa procedura:  

- propozycję nowego przedsięwzięcia, opisaną zgodnie z kartą projektu Gminnego 

Programu Rewitalizacji może zgłosić instytucja użytku publicznego lub mieszkańcy obszaru 

rewitalizacji, przy czym dana osoba może zgłosić 1 projekt raz na pół roku. Propozycje zadań 

zbierane będą raz w roku i muszą zostać złożone do Komitetu Rewitalizacji w wyznaczonym 

przez niego terminie,  

- po upływie tego terminu Komitet Rewitalizacji opiniuje zebrane propozycje zadań 

rewitalizacyjnych dla danego obszaru oraz zgłaszają własne zadania,  

- na kolejnej sesji Rady Gminy, Komitet Rewitalizacji przedstawia zatwierdzone 

przedsięwzięcia i poddaje je pod głosowanie Rady Gminy Czarna, celem dołączenia ich do 

Programu Rewitalizacji.  

Wszystkie instytucje zaangażowane we wdrażanie Programu, w tym Partnerzy Programu 

oraz mieszkańcy obszaru rewitalizacji, mają możliwość zgłoszenia propozycji zmian w 

Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Czarna. Proces ten reguluje poniższa procedura:  

- propozycję zmian do Programu wraz z uzasadnieniem może zgłosić instytucja użytku 

publicznego lub mieszkańcy obszaru rewitalizacji, przy czym dana osoba może zgłosić 1 
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projekt raz na pół roku. Propozycje zmian zbierane będą raz w roku i muszą zostać złożone do 

Komitetu Rewitalizacji w wyznaczonym przez niego terminie,  

- po upływie tego terminu Komitet Rewitalizacji opiniuje zebrane propozycje zmian 

dotyczących obszaru rewitalizacji.  

Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czarna na lata 2016-2023 

następuje w trybie jego ponownego uchwalenia przez Radę Gminy Czarna. 

 

12.4. Mechanizmy włączania mieszkańców i grup interesariuszy w 
proces rewitalizacji na etapie monitorowania Gminnego Programu 
Rewitalizacji 

 

Ocena i monitoring Programu powinien obejmować diagnozę czynników społecznych, 

gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych i środowiskowych obszaru 

rewitalizacji, opartą na wskaźnikach oraz opinii mieszkańców. Partycypacja społeczna na 

etapie oceny rewitalizacji uwzględnia aktywny udział mieszkańców w szerokich konsultacjach 

społecznych. Formy i narzędzia aktywnego włączenia mieszkańców w ocenę efektów 

Gminnego Programu Rewitalizacji wykorzystywane na końcowym etapie:  

- debata z władzami publicznymi na temat rewitalizacji,  

- badanie opinii mieszkańców na temat przeprowadzonych działań rewitalizacyjnych, 

- festyny, święta miejscowości połączone z prezentacją efektów rewitalizacji.  

Opisywane instrumenty powinny każdorazowo być dostosowane do lokalnych warunków 

oraz możliwości działania. 
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13. KOMPLEMENTARNOŚĆ PROCESU REWITALIZACJI 
 

Szczegółowa diagnoza, szeroka partycypacja społeczna oraz komplementarność działań 

rewitalizacyjnych należą do najważniejszych aspektów tworzenia Gminnego Programu 

Rewitalizacji. Zapewnienie powiązań pomiędzy poszczególnymi projektami skutkować będzie 

efektywnym wykorzystaniem środków finansowych przeznaczonych na rewitalizację. 

Komplementarność rozpatrywana jest na poziomie pięciu aspektów: przestrzennego, 

problemowego, proceduralno-instytucjonalnego, międzyokresowego i źródeł finansowania. 

Uwzględnienie komplementarności pomiędzy poszczególnymi przedsięwzięciami na etapie 

planowania oraz wdrażania, przyczyni się do wzmocnienia skuteczności oraz efektywności 

realizacji rewitalizacji. 

13.1. Komplementarność przestrzenna 
 

Komplementarność przestrzenna w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Czarna na 

lata 2016-2023 zapewniono poprzez wskazanie takich przedsięwzięć, które w największym 

stopniu będą oddziaływać na dany obszar rewitalizacji. Do realizacji spójnego programu 

rewitalizacji, konieczne było utworzenie takich przedsięwzięć, które będą wzajemnie 

powiązane oraz będą komplementarne z wcześniejszymi działaniami podejmowanymi przez 

Gminę. Komplementarność przestrzenna służy temu aby projekty w efektywny sposób 

oddziaływały na cały obszar, a poszczególne projekty oddziaływały na siebie wzajemnie i tym 

samym tworzyły efekt synergii.  

Projekty zostały dobrane po uprzednim zidentyfikowaniu problemów oraz potrzeb 

mieszkańców Gminy Czarna. Działania w maksymalnym możliwym stopniu będą ograniczać 

występowanie negatywnych zjawisk.  Analiza problemów została przeprowadzona w pięciu 

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

środowiskowej. Uwzględnione zostały również uwagi samych mieszkańców podczas 

konsultacji społecznych. Tym samym, projekty są odzwierciedleniem potrzeb wszystkich 

mieszkańców Gminy, a w szczególności osób mieszkających na obszarze rewitalizacji. 

Wszystkie te działania świadczą o trafności proponowanych inwestycji.  

Projekty zostały podzielone na podstawowe oraz uzupełniające. Skoncentrowane są one 

w czterech sołectwach.  Zaproponowane projekty skupiają się na terenie sołectwa Żdżary, Stara 

Jastrząbka, Jaźwiny oraz Przeryty Bór. Toteż projekty te są w pierwszej kolejności skierowane 

do mieszkańców obszarów rewitalizacji. Działania rewitalizacyjne koncentrują się w centralnej 
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części gminy od północy na południe. Głównym celem jaki przyświeca koncentracji projektów 

jest ich wysoka efektywność. Projekty skupione na jednym obszarze mają większą szansę na 

dotarcie do większej liczby mieszkańców.  

13.2. Komplementarność problemowa 
 

Komplementarność problemowa została zapewniona na etapie poszukiwania właściwych 

rozwiązań oraz na etapie określającym harmonogram ich realizacji. Wszystkie zaproponowane 

projekty dopełniają się tematycznie, co sprawia, że program ten w przyszłości będzie 

oddziaływał na wszystkie sfery: społeczną, gospodarczą, techniczną, przestrzenno-

funkcjonalną oraz środowiskową. Działania te zapobiegną fragmentaryzacji działań, bowiem 

wtedy byłyby one dużo mniej skuteczne oraz dotarłyby do mniejszej liczby mieszkańców.  

Na podstawie szczegółowej diagnozy Gminy Czarna wykazano, że istnieje szczególne 

nagromadzenie problemów w sferze społecznej, technicznej, środowiskowej oraz przestrzenno-

funkcjonalnej. Toteż zaproponowane rozwiązania mają na celu zniwelować sytuacje 

kryzysowe w wyżej wymienionych sferach. Wszystkie działania w znaczącym stopniu 

przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców Gminy, a  szczególności osób 

zamieszkujących obszary rewitalizacji. Poprawie ulegnie ład przestrzenny, co pozytywnie 

wpłynie na wizerunek całej Gminy w oczach zarówno mieszkańców jak i turystów. Działania 

dotyczące budowy kanalizacji będą miały pozytywny wpływ na poprawę jakości środowiska 

naturalnego. 

W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czarna na obszarze rewitalizacji 

jako zdania priorytetowe oraz kluczowe planuje się projekt związany z zagospodarowaniem 

centrum wsi Żdżary. Działanie to przyczyni się do uzyskania ładu przestrzennego centrum wsi 

oraz pozytywnie wpłynie na jakość życia mieszkańców jak i również podniesie atrakcyjność 

Gminy Czarna. Otrzymają oni miejsce do spotkań oraz wspólnej integracji. Będzie to przestrzeń 

publiczna przyjazna mieszkańcom, która da im poczucie bezpieczeństwa. Przedsięwzięcie to 

jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy oraz potrzeby mieszkańców. W Żdżarach 

zaplanowano dodatkowo zajęcia wyrównawcze dla dzieci. Zajęcia te są odpowiedzią na 

problemy edukacyjne wśród uczniów uczęszczających do szkół w Gminie Czarna. Na terenie 

sołectwa wsi Żdżary zaplanowano również budowę parku rekreacyjnego-sportowego w 

Żdżarach. Przedsięwzięcie to podniesie atrakcyjność przestrzeni publicznych w sołectwie. Tym 

samym zostanie zwiększona oraz uatrakcyjniona oferta wsparcia dla dzieci i młodzieży 

zamieszkujących teren sołectwa. Zaplanowano również budowę kanalizacji wraz z 
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oczyszczalnią w Żdżarach, co poprawi jakość życia mieszkańców oraz pozytywnie wpłynie na 

środowisko sołectwa. Zapobiegnie również dalszej degradacji sołectwa w sferze przestrzenno-

funkcjonalnej.  

W sołectwie Stara Jastrząbka zaproponowano zagospodarowanie terenu k. Domu 

Kultury, co znacząco podniesie estetykę całego sołectwa. Kolejnym przedsięwzięciem jest 

aktywizacja środowiska seniorów. Działanie to będzie miało na celu poradzenie sobie z 

negatywnymi trendami demograficznymi jakie zostały zdiagnozowane na terenie sołectwa. 

Poprawie ulegnie jakość życia osób starszych oraz zostanie podniesiona szansa na aktywniejsze 

uczestnictwo w życiu Gminy. Kolejnym działaniem w Starej Jastrząbce jest budowa kanalizacji 

wraz z oczyszczalnią, co pozytywnie wpłynie zarówno na jakość życia mieszkańców jak i 

również na środowisko przyrodnicze. Przedsięwzięciem wpływającym na sferę społeczną 

będzie budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu koło szkoły w 

Starej Jastrząbce. Jest to odpowiedź na zdiagnozowany problem w postaci niewystarczającej 

ilości miejsc do rekreacji oraz wypoczynku.  

W Jaźwinach dzięki przedsięwzięciu polegającemu na zagospodarowaniu centrum wsi, 

poprawie ulegnie ład przestrzenny terenu przy kaplicy. Ze względu na fakt, że dla mieszkańców 

ważna jest również sfera sacrum, poprzez jej wzmocnienie, wpłynie ona pozytywnie na 

mieszkańców. Zaplanowano również budowę boiska sportowo-wielofunkcyjnego w 

Jaźwinach. Realizacja tego przedsięwzięcia przyczyni się do wzrostu integracji społecznej. 

Poprawie oraz wzmocnieniu ulegną więzi pomiędzy mieszkańcami, co pozytywnie wpłynie na 

kapitał społeczny oraz na jego jakość. Przedsięwzięcie to jest skierowane głównie dla dzieci 

oraz młodzieży zamieszkującej Jaźwiny. Na boisku zostały zaplanowane również zawody w 

piłce ręcznej. Jest to odpowiedź na zdiagnozowany problem w postaci niewystarczającej liczby 

miejsc spotkań mieszkańców oraz niewielką liczbę imprez integrujących mieszkańców. 

Pozytywnym aspektem jest również promowanie zdrowego trybu życia wśród najmłodszych.  

Powyższe działania rewitalizacyjne wykazują powiązanie z dokumentami strategicznymi 

Gminy i tym samym zapewniają jej zrównoważony rozwój.  

13.3. Komplementarność proceduralno-instytucjonalna 
 

Komplementarność proceduralno-instytucjonalna przejawia się w systemie zarządzania, 

tym samym zostanie zapewniona współpraca i współdziałanie różnych podmiotów działających 

na rzecz realizacji Programu i poprawy stwierdzonej sytuacji kryzysowej. Za realizację 

Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czarna odpowiada kierownik Referatu Inwestycji i 
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Pozyskiwania Środków z UE, osoba ta również będzie koordynować działalność związaną z 

rewitalizacją. 

Rada Gminy odpowiadać będzie za wdrażanie i monitorowanie działań 

rewitalizacyjnych. Zapewni to skuteczne zarządzanie programem oraz pozwoli na kontynuację 

i uzupełnienie działań podejmowanych w ramach realizacji polityk publicznych. Powołany 

Komitet Rewitalizacji odpowiedzialny będzie za upowszechnianie wiedzy na temat Programu 

i jego realizacji oraz prowadzenie konsultacji społecznych, tym samym włączając nowe 

podmioty i interesariuszy w proces rewitalizacji. Za pozyskiwanie dofinansowania na ujęte w 

programie zadania rewitalizacyjne, a także monitoring zewnętrznych źródeł finansowania 

rewitalizacji odpowiedzialni będą pracownicy Referatu Inwestycji i Pozyskiwania Środków z 

UE. Każdy potencjalny partner Programu będzie miał zapewniony dostęp do informacji na 

temat realizacji założeń programu oraz szansę uczestniczenia w działaniach edukacyjno - 

szkoleniowych, z których dowie się w jaki sposób zgłaszać zadania.   

13.4. Komplementarność międzyokresowa 
 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Czarna na lata 2016 -2023  zakłada ciągłość 

programową w stosunku do działań, jakie prowadziła Gmina we wcześniejszych latach. Obecne 

przedsięwzięcia są swego rodzaju kontynuacją, uzupełnieniem oraz rozwinięciem działań 

realizowanych we wcześniejszym okresie programowym.  

Tabela 30. Wykaz przedsięwzięć zrealizowanych przez Gminę Czarna 

Nazwa przedsięwzięcia 
Źródło 

finansowania 
Wartość realizacji 

przedsięwzięcia [zł] 
Budowa Centrum Rekreacyjnego w Czarnej PROW 857983,68 
Przebudowa Domu Kultury w Starej Jastrząbce PROW 697200,01 
Budowa budynku Osiedlowego Centrum 
kultury wraz z towarzyszącą infrastrukturą w 
Przyborowie 

PROW 759234,77 

Rewitalizacja terenów byłej Bazy Wojskowej 
Wojsk Federacji Rosyjskiej w Czarnej i 
Żdżarach 

RPO 2007 - 
2013 

979423,77 

Poszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej 
Gminy Czarna poprzez budowę parku 
turystyczno-rekreacyjnego 

RPO 2007 - 
2013 

2066824,83 

Ścieżka przyrodniczo - edukacyjno - sportowa 
przez tereny rewitalizowane 

 30 000,00 

Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół 
im. Lotników Brytyjskich w Żdżarach 

 400 000,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Czarna 
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Podczas realizacji powyższych przedsięwzięć wzięto pod uwagę konieczność poprawy 

przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców. Przestrzeń publiczna przyjazna 

mieszkańcom sprzyja ich integracji oraz pozytywnie wpływa na wizerunek Gminy tym samym 

wspomagając jej rozwój gospodarczy.  Dzięki wykonaniu powyższych inwestycji polepszeniu 

uległa jakość przestrzeni publicznej oraz stała się ona przyjazna dla mieszkańców. Zyskali oni 

nowe miejsca mające w swej ofercie atrakcje kulturalne.  

Niniejszy Lokalny Program Rewitalizacji stanowi więc rozwinięcie oraz uzupełnienie 

zrealizowanych przedsięwzięć, które przede wszystkim mają na celu: 

- poprawę jakości, estetyki oraz dostępności przestrzeni publicznych 

- utworzenie nowych miejsc rekreacji i wypoczynku 

- utworzenie nowych miejsc integracji mieszkańców należących do różnych grup wiekowych 

- poprawa ładu przestrzennego centrum wsi 

- wyrównanie szans życiowych dzieci i młodzieży 

- aktywizację seniorów 

- poprawa środowiska przyrodniczego oraz jakości życia mieszkańców poprzez budowę 

kanalizacji 

Wszystkie wymienione działania nakierowane są przede wszystkim na poprawę jakości 

życia mieszkańców oraz na zmniejszenie problemów zdiagnozowanych w sferze społecznej 

oraz przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej.  

Ponadto na terenie Gminy Czarna realizowany jest obecnie projekt dofinansowany ze 

środków Unii Europejskiej pn. Kluczowe kompetencje gwarancją sukcesu, którego celem jest 

podniesienie kompetencji w zakresie posługiwania się językiem angielskim dla osób dorosłych 

o niskich kwalifikacjach. Projekt skierowany jest do osób o niskich kwalifikacjach, powyżej 25 

roku życia, pozostających bez zatrudnienia, osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby 

wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy oraz powracające na rynek pracy. 

Dzięki działaniom już zrealizowanym oraz tym projektowanym w Gminnym Programie 

Rewitalizacji, mieszkańcy zyskają nowe przestrzenie integrujące ich oraz będące jednocześnie 

miejscami wypoczynku oraz rekreacji. Duży nacisk jest kierowany na najmłodszych 

mieszkańców Gminy m.in. poprzez utworzenie oferty zajęć wyrównawczych dla dzieci w 

Żdżarach oraz poprzez budowę boisk i organizacji zawodów. Działania te mają na celu 

zapobiegać zjawiskom patologicznym w szczególności w młodszym pokoleniu. Ważnym 

aspektem tych działań jest również poprawa jakości kapitału społecznego.  
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13.5. Komplementarność źródeł finansowania 
 

Komplementarność źródeł finansowania Gminnego Programu Rewitalizacji opiera się na 

konieczności łączenia i uzupełniania wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności z 

wykluczeniem ryzyka podwójnego finansowania. Komplementarność ta została zapewniona 

poprzez łączenie środków publicznych oraz środków prywatnych. Zgodnie z założeniami 

została przewidziana możliwość wykorzystania funduszy: publicznych wspólnotowych 

Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych: EFRR, EFS i Funduszu Spójności, w 

ramach RPO WP oraz publicznych krajowych – istniejących instrumentów i źródeł. Przy 

pozyskaniu środków finansowych na realizację ujętych w programie projektów 

rewitalizacyjnych wyklucza się możliwość ich podwójnego finansowania. Gmina głównie 

zakłada wykorzystanie środków zewnętrznych, w tym funduszy europejskich dedykowanych 

rewitalizacji. Ważne jest również zaangażowanie środków prywatnych, które pozwolą na 

wzrost efektywności zaangażowanych środków publicznych. Gmina w trakcie realizacji 

Programu, będzie starała pozyskać się Partnerów partycypujących w kosztach realizacji działań 

i projektów służących wyprowadzaniu obszaru ze stanu kryzysowego poprzez współpracę z 

różnymi podmiotami. 

Tabela 31. Komplementarność projektów EFRR planowanych do finansowania w ramach 
działania 6.3 (albo 6.5) RPO WP 2014-2020 i projektów EFS 
l.p. 1 

Projekt z EFRR planowany do 
finansowania w ramach działania 6.3 

RPO WP 2014-2020 

Projekt(y) planowane do finansowania z 
EFS 

 
Tytuł projektu/projektów 
1. Zagospodarowanie centrum wsi Żdżary 
9. Budowa parku rekreacyjno-sportowego w 
Żdżarach 

Tytuł projektu/projektów 
3. Zajęcia wyrównawcze dla dzieci w Żdżarach 
14. Poprawa jakości życia rodzin z terenu Gminy 
Czarna 

Wskazanie miejsca realizacji na obszarze 
rewitalizowanym 

Żdżary dz. nr 499, 975/1, 433 
Żdżary dz. nr 1138/1, 1138/2, 1153/2, 1153/1, 
1139/2, 1136/1, 1136/5, 1139/1, 1136/7 

Źródło finansowania 
 

 
RPO WP Działanie 9.1 
RPO WP Działanie 8.9 

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

 Projekty te będą mieć niebagatelny wpływ na zdiagnozowaną sytuację kryzysową, która w 
szczególności dotyczy sfery społecznej. Zagospodarowanie centrum wsi Żdżary wpłynie pozytywnie 
na jakość życia mieszkańców. Dzięki zyskaniu nowego miejsca spotkań, pogłębieniu oraz 
wzmocnieniu ulegną więzi społeczne na obszarze zdegradowanym jakim jest sołectwo Żdżary. 
Poprzez utworzenie przestrzeni przyjaznej oraz atrakcyjnej dla mieszkańców istnieje szansa, że 
będzie to swego rodzaju zachętą dla potencjalnych mieszkańców Żdżar by osiedlili się w sołectwie.  

Silne więzi społeczne są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa. Ich 
rozluźnienie może powodować różnego rodzaju patologie społeczne. Może również dojść do 
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marginalizacji pewnych grup społecznych oraz do marginalizacji ekonomicznej. Projekt ten uchroni 
sołectwo Żdżary przed takimi zjawiskami. 

Projekty pozytywnie wpłyną na zdiagnozowany problem w postaci niskiej atrakcyjności 
przestrzeni publicznych oraz ich niedostatku. Wpłynie również na zwiększenie ilości miejsc spotkań 
i integracji  mieszkańców, a w szczególności dzieci i młodzieży. Zorganizowana zostanie również 
oferta wsparcia dla najmłodszych mieszkańców sołectwa. Wszystkie te działania przyczynią się do 
zmniejszenia skali zjawisk kryzysowych na obszarze sołectwa Żdżary. Będą miały pozytywne oraz 
długofalowe skutki w wielu aspektach życia mieszkańców Żdżar, a  w szczególności tych 
najmłodszych. 

Uzasadnienie niezbędności projektów dla realizacji założonych celów programu 
rewitalizacji 

Projekty bezpośrednio wpisują się w realizację postawionych celów w Programie 
Rewitalizacji: 

Cel szczegółowy 1: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup potrzebujących 
wsparcia  

Cel szczegółowy 2: Wzrost poziomu życia poprzez poprawę stanu infrastruktury technicznej 
Cel szczegółowy 3: Zwiększenie aktywności i integracji mieszkańców przez szeroki dostęp do 

sportu, kultury i rekreacji 
Projekty inwestycyjne mają na celu poprawę stanu infrastruktury technicznej aby poziom życia 

mieszkańców obszaru rewitalizacji Żdżary uległ poprawie. Celem strategicznym Gminnego 
Programu Rewitalizacji Gminy Czarna jest wyrównanie szans w rozwoju  obszaru rewitalizacji 
poprzez działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni publicznej przy jednoczesnym wsparciu 
środowiska naturalnego.  

Projekt dotyczący zagospodarowania centrum wsi Żdżary jest więc niezbędny by osiągnąć 
zamierzony cel strategiczny oraz cele szczegółowe dotyczące poprawy stanu infrastruktury 
technicznej oraz zwiększenia aktywności i integracji mieszkańców przez szeroki dostęp do sportu, 
kultury i rekreacji. Działania te są konieczne, ponieważ dzięki nim zwiększy się aktywność oraz 
integracja mieszkańców, które z kolei są jednym z głównych celów Gminnego Programu 
Rewitalizacji. By zrealizować cel dotyczący zwiększenia aktywności i integracji mieszkańców przez 
szeroki dostęp do sportu, kultury i rekreacji niezbędna jest budowa parku rekreacyjno-sportowego w 
Żdżarach. 

Ponadto kierunki działań w realizacji celu szczegółowego 1 obejmują zadania realizowane w 
projekcie zajęcia wyrównawcze dla dzieci w Żdżarach oraz poprawa jakości życia rodzin z terenu 
Gminy Czarna. W związku z powyższym pełna realizacja celów Gminnego Programu Rewitalizacji 
Gminy Czarna uzależniona jest od realizacji powyższych projektów. 

Opis komplementarności projektów 
 Projekt dotyczący zagospodarowania centrum wsi Żdżary jest komplementarny z innymi 

projektami ujętymi w Gminnym Programie Rewitalizacji. Komplementarność ta polega na dążeniu 
do osiągnięcia tego samego celu jakim jest polepszenie jakości życia mieszkańców, wzrost ich 
aktywności oraz integracji. Celem jest również wyrównanie szans rozwoju obszaru rewitalizacji 
poprzez działania na rzecz lokalnej społeczności.  

Podjęte działania poprzez swoje wspólne cele doprowadzą do efektu synergii. Skutki projektów 
będą oddziaływać na większą liczbę mieszkańców. Zagospodarowanie centrum wsi Żdżary jest 
również komplementarne z innym projektem dotyczącym budowy parku rekreacyjno-sportowego w 
Żdżarach, którego celem jest zwiększenie aktywności i integracji mieszkańców. Wraz z 
zagospodarowaniem centrum wsi, działanie to stworzą spójną koncepcję, której skutki będą 
długofalowo i pozytywnie oddziaływać na mieszkańców wsi. Będzie to widoczne w polepszeniu 
jakości przestrzeni publicznej oraz we wzroście jakości  życia mieszkańców i ich integracji. 

Działania te wykazują komplementarność z innymi projektami ujętymi w Gminnym Programie 
Rewitalizacji Gminy Czarna, która polega na realizacji wspólnych celów takich jak wzrost poziomu 
jakości życia mieszkańców obszarów zdegradowanych, integrację osób zamieszkujących Gminę oraz 
wzrost atrakcyjności przestrzeni publicznych. Projekty te mają za zadanie poprawić estetykę 
przestrzeni publicznych oraz wyposażyć mieszkańców w nową przestrzeń do rekreacji i wypoczynku, 
której brakuje na obszarze Gminy. Wszystkie te projekty będą pozytywnie oddziaływać na dzieci i 
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młodzież zamieszkującą obszar rewitalizacji. Celem, który łączy ww. projekty jest również 
wzmocnienie więzi społecznych oraz zmniejszenie zagrożenia zjawiskiem wykluczenia społecznego. 

 

l.p. 2 
Projekt z EFRR planowany do 

finansowania w ramach działania 6.3 
RPO WP 2014-2020 

Projekt(y) planowane do finansowania z 
EFS 

 
Tytuł projektu/projektów 

2. Zagospodarowanie terenu k. Domu Kultury w 
Starej Jastrząbce 
13. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z 
zagospodarowaniem terenu k. szkoły (wraz z 
ogrodzeniem boiska) 

Tytuł projektu/projektów 
4. Aktywizacja środowiska seniorów  
14. Poprawa jakości życia rodzin z terenu Gminy 
Czarna 

Wskazanie miejsca realizacji na obszarze 
rewitalizowanym 

Stara Jastrząbka 1283/4, 1283/6, 1283/8, 1284, 
1285 
Stara Jastrząbka dz. nr 2622, 2738 

Źródło finansowania 
 
 

RPO WP Działanie 8.2 
RPO WP Działanie 8.9 

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

 Projekt ten w szczególny sposób wpłynie na sferę społeczną obszaru sołectwa Stara 
Jastrząbka. Mieszkańcy zyskają nowe miejsce spotkań. Poprawie ulegnie jakość oraz 
estetyka przestrzeni publicznych. Jest to odpowiedź na zdiagnozowane problemy dotyczące 
degradacji terenu oraz niskiej estetyki terenu koło Domu Kultury w Starej Jastrząbce. 
Zwiększy się aktywność oraz integracja mieszkańców, a co za tym idzie poprawa ta będzie 
dotyczyć również więzi społecznych, które będą wzmocnione. 

Zdiagnozowana sytuacja kryzysowa na analizowanym terenie dotyczy m.in. 
niewystarczającej liczby miejsc spotkań oraz rekreacji. Kolejnym problemem na obszarze 
Starej Jastrząbki jest stosunkowo wysoki odsetek osób korzystających ze świadczeń opieki 
społecznej, wysoki udział przestępstw czy niskie wyniki w nauce dzieci. Organizacja 
przestrzeni do spędzania czasu wolnego mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa ma na 
celu wsparcie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.  

Poprawie ulegną więzi społeczne między najmłodszymi mieszkańcami. Zyskają oni 
również nowe możliwości spędzania czasu wolnego. 

Uzasadnienie niezbędności projektów dla realizacji założonych celów programu 
rewitalizacji 

Jednym z celów Gminnego Programu Rewitalizacji jest zwiększenie aktywności i 
integracji mieszkańców przez szeroki dostęp do sportu, kultury i rekreacji. Cel ten zostanie 
więc zrealizowany poprzez wykonanie projektu związanego z zagospodarowaniem terenu k. 
Domu Kultury w Starej Jastrząbce. 

Projekt ten pomoże w realizacji celu zawartego w Gminnym Programie Rewitalizacji 
jakim jest zwiększenie aktywności i integracji mieszkańców przez szeroki dostęp do sportu, 
kultury i rekreacji. By osiągnąć więc ww. cel niezbędne wydaje się podjęcie działań w postaci 
budowy boiska wielofunkcyjnego na obszarze rewitalizacji. 

Opis komplementarności projektów 
 Zaproponowane działania są komplementarne z innymi, których celem jest poprawa 

jakości życia mieszkańców, wzrost ich aktywności oraz polepszenie integracji pomiędzy 
osobami zamieszkującymi obszar rewitalizacji jak i również poprawa estetyki najbliższego 
otoczenia.  
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Działania te mają na celu również integrację mieszkańców oraz wzrost ich aktywności 
oraz poprawę estetyki terenów rekreacyjnych. Projekty te wykazują komplementarność z 
projektami społecznymi dotyczącymi aktywizacji środowiska seniorów oraz poprawy 
jakości życia rodzin z terenu Gminy Czarna. W związku z ujemnym przyrostem naturalnym 
oraz wzrostem udziału osób w wieku poprodukcyjnym w liczbie mieszkańców, konieczne są 
działania skierowane do seniorów, co zostało zaplanowane na obszarze rewitalizacji Stara 
Jastrząbka. Ponadto ze względu na wysoki udział osób korzystających ze świadczeń 
społecznych zaplanowano wsparcie potrzebujących rodzin. Wszystkie działania skierowane 
są na mieszkańców obszaru rewitalizacji stanowiąc odpowiedź na ich potrzeby i 
zdiagnozowane problemy.  
 

 

l.p. 3 
Projekt z EFRR planowany do 

finansowania w ramach działania 6.3 
RPO WP 2014-2020 

Projekt(y) planowane do finansowania z 
EFS 

 
Tytuł przedsięwzięcia 

10. Zagospodarowanie centrum wsi Jaźwiny 
11. Budowa boiska sportowo wielofunkcyjnego 
w Jaźwinach 

Tytuł projektu/projektów 
14. Poprawa jakości życia rodzin z terenu 
Gminy Czarna 

Wskazanie miejsca realizacji na obszarze 
rewitalizowanym 

Jaźwiny dz. nr 830, 831/1, 831/2, 831/3, 829/3, 
829/4, 829/5 
Jaźwiny dz. nr 1016/5, 999, 1002/1, 1024/1, 
998/1, 1000/1 

Źródło finansowania 
 

RPO WP Działanie 8.9 

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

 Podjęte działania będą miały wpływ przede wszystkim na sferę społeczną oraz na 
przestrzenno-funkcjonalną obszaru rewitalizacji. Są odpowiedzią na zdiagnozowane problemy w 
postaci niewystarczającej ilości terenów zielonych. 

Zaproponowany projekt pozytywnie wpłynie przede wszystkich na najmłodszych 
mieszkańców sołectwa Jaźwiny. Jest to reakcja na problemy w postaci niewystarczającej liczby 
miejsc spotkań dla dzieci i młodzieży oraz niewielkiej liczby obiektów sportowo-rekreacyjnych. 
Kolejnym problemem, który zostanie zlikwidowany jest zdegradowana przestrzeń przy szkole. 
Projekt ten będzie miał długotrwały i pozytywny wpływ na dzieci oraz młodzież zamieszkujące 
sołectwo Jaźwiny. Od najmłodszych lat będą kształtowane zasady aktywnego wypoczynku, a więzy 
społeczne pomiędzy najmłodszymi będą wzmocnione. 

Ponadto realizowany projekt ukierunkowany na poprawę jakości życia rodzin z terenu Gminy 
Czarna przyczyni się do zmniejszenia problemu niskiej aktywności i integracji społecznej oraz 
wzmocni funkcje opiekuńczo-wychowawcze pełnione przez rodziny. 

Uzasadnienie niezbędności projektów dla realizacji założonych celów programu 
rewitalizacji 

Brak zagospodarowania terenu wokół kaplicy, brak terenów zieleni urządzonej. Dla 
mieszkańców obszaru do ważnych miejsc należą obszary sakralne oraz towarzyszące wokół. 
Uporządkowanie tej przestrzeni pozwoli na wzmocnienie więzi społecznych lokalnej społeczności. 
Projekt będzie korelował z jednym z założonych celów programu odnoszącym się do zwiększenia 
aktywności i integracji mieszkańców przez szeroki dostęp do sportu, kultury i rekreacji. 

Projekt ten pomoże w zrealizowaniu celu założonego w Gminnym Programie Rewitalizacji 
dotyczącego zwiększenia aktywności i integracji mieszkańców przez szeroki dostęp do sportu, 
kultury i rekreacji, co pozytywnie wpłynie na jakość życia mieszkańców. 
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Opis komplementarności projektów 
 Zaproponowane działania są komplementarne z innymi, których celem jest poprawa jakości 

życia mieszkańców, wzrost ich aktywności oraz polepszenie integracji pomiędzy osobami 
zamieszkującymi obszar rewitalizacji jak i również poprawa estetyki najbliższego otoczenia. 
Wszystkie te projekty mają wspólne cele. Dzięki temu skutki działań będą oddziaływać na większą 
liczbę mieszkańców. 

Działanie to jest komplementarne z innymi jakie zaproponowano na obszarze Gminy i których 
celem jest zwiększenie aktywności i integracji mieszkańców przez szeroki dostęp do sportu, kultury 
i rekreacji. Są to działania tj. zagospodarowanie centrum wsi Żdżary, zagospodarowanie terenu k. 
Domu Kultury w Starej Jastrząbce, budowa parku rekreacyjno-sportowego w Żdżarach, budowa 
boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu k. szkoły. (wraz z ogrodzeniem boiska) 
w Starej Jastrząbce. Działania te są skierowane przede wszystkim do najmłodszych mieszkańców 
Gminy. Dzieci i młodzież zyskają nowe możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego. Zmniejszy 
się również zagrożenie wykluczeniem społecznym wśród dzieci i młodzieży, które zamieszkują 
Gminę. 
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14. STRUKTURA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ GMINNEGO 
PROGRAMU REWITALIZACJI 

 

Zgodnie z przyjętą strukturą zarządzania Programem w jej skład wchodzą Wójt Gminy 

Czarna, Rada Gminy Czarna, pracownicy Urzędu Gminy Czarna oraz Komitet Rewitalizacji.  

Stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy o rewitalizacji Gminny Program Rewitalizacji podlega 

ocenie stopnia jego realizacji. W tym celu Wójt Gminy Czarna wyznaczy z pracowników 

Urzędu Gminy Czarna odpowiednie osoby do sporządzenia wspomnianej oceny.  

Struktura zarządzania Programem jest osadzona w strukturze organizacyjnej Gminy 

Czarna. Tym samym wszelkie prace będą wykonywane w ramach kompetencji pracowników 

Urzędu Gminy Czarna, Wójta Gminy Czarna oraz Rady Gminy Czarna.  

W przypadku Komitetu Rewitalizacji stosownie do art. 7 ust. 3 ustawy o rewitalizacji 

zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji zostały określone w 

drodze uchwały Rady Gminy Czarna, poprzedzonej konsultacjami społecznymi. W zasadach 

tych znalazł się zapis  ujmujący, że uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny tym 

samym za udział w posiedzeniach i pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie.  

Zadania niezbędne do wdrażania dokumentu wykonywane będą w ramach obowiązków 

poszczególnych struktur organizacyjnych Gminy Czarna, dlatego nie określono dodatkowych 

kosztów ich realizacji. W ramach swoich kompetencji każda z jednostek organizacyjnych 

Gminy będzie wdrażała te działania, dostosowując w sposób elastyczny swoje zasoby osobowe 

do określonych aktualnie potrzeb.  

Wszystkie przedsięwzięcia rewitalizacyjne realizujące zadania własne Gminy Czarna 

będą wdrożone zgodnie z uchwaloną przez Radę Gminy Wieloletnią Prognozą Finansową oraz 

budżetami rocznymi, zapewniając efektywną realizację zaplanowanych działań. W zakresie 

zarządzania środkami finansowymi potrzebnymi do wdrożenia projektów rewitalizacyjnych 

włączony zostanie Skarbnik Gminy Czarna.  

Poniższa tabela przedstawia harmonogram realizacji Programu. 
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Tabela 32. Ramowy harmonogram realizacji Programu 

Lp. Termin realizacji Zadanie 

1. wrzesień 2017 r. 
Podjęcie uchwały przez Radę Gminy Czarna w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czarna na lata 2016-2023  

2. 
Styczeń – grudzień 

2018 r. 
Realizacja poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

3. Styczeń 2019 r. 
Opracowanie sprawozdania z realizacji poszczególnych 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych za rok 2018 

4. 
Styczeń – grudzień 

2019 r. 
Realizacja poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

5. Styczeń 2020 r. 
Opracowanie sprawozdania z realizacji poszczególnych 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych za rok 2019 

6. 
Styczeń – grudzień 

2020 r. 
Realizacja poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

7. Styczeń 2021 r. 
Opracowanie sprawozdania z realizacji poszczególnych 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych za rok 2020 

8. IV kwartał 2021 r. Przystąpienie do oceny realizacji Programu 

9. Styczeń 2022 r. 
Zaopiniowanie przez Komitet Rewitalizacji oceny realizacji 
Programu 

10. I kwartał 2022 r. 
Przystąpienie do aktualizacji Programu na wniosek Wójta Gminy 
Czarna* 

11. III kwartał 2022 r. 
Podjęcie uchwały przez Radę Gminy Czarna w sprawie aktualizacji 
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czarna na lata 2016-2023  

12. IV kwartał 2023 r. Opracowanie sprawozdania końcowego z realizacji Programu 
Objaśnienia: * Decyzja o przystąpieniu do aktualizacji Programu zostanie podjęta przez Wójta w 
oparciu o sporządzoną ocenę zaopiniowaną przez Komitet Rewitalizacji 
Źródło: opracowanie własne 
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15. SYSTEM MONITOROWANIA GMINNEGO PROGRAMU 
REWITALIZACJI 

 

Monitoring realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji jest niezbędny przy 

przeprowadzeniu procesu rewitalizacji. Planuje się gromadzenie i analizę informacji o realizacji 

przyjętych projektów, co pozwoli na wczesną reakcję w przypadku wystąpienia niezgodności 

z projektem. 

W monitorowaniu będą brać udział wszystkie podmioty zaangażowane we wdrażanie 

Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czarna, a w szczególności: Wójt Gminy Czarna, 

Rada Gminy Czarna, Komitet Rewitalizacji, Beneficjenci Programu. 

Na poziomie monitorowania Programu Rewitalizacji głównym podmiotem, 

monitorującym oraz dokonującym oceny osiągania założonych wskaźników będzie Komitet 

Rewitalizacji, a w odniesieniu do osiągania celów operacyjnych rewitalizacji Rada Gminy i 

Wójt Gminy. 

Rola Komitetu Rewitalizacji obejmować będzie jednocześnie monitoring oraz 

sprawozdawczość. Sporządzane sprawozdania z realizacji programów przedkładane powinny 

być przez Wójta Gminy Czarna, Radzie Gminy w formie sprawozdania rocznego, a także 

załączane do sprawozdania z realizacji całego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Czarna. 

Celem prowadzenia monitoringu jest dostarczanie informacji o postępie realizacji i 

efektywności wdrażania pomocy – na poziomie pojedynczego projektu, jak i całego Programu. 

Monitoring dostarcza informacji o postępie we wdrażaniu programu oraz umożliwiających 

ocenę jego wykonania w odniesieniu do przyjętych celów. Dane wykorzystywane przy 

monitorowaniu powinny zostać skwantyfikowane i obrazować postęp we wdrażaniu oraz 

rezultaty działań, w podziale na dwie kategorie wskaźników:  

 wskaźniki produktu, które odnoszą się do rzeczowych efektów działalności i są liczone 

w jednostkach materialnych, 

 wskaźniki rezultatu, odpowiadające bezpośrednim i natychmiastowym efektom 

wynikającym z wdrożenia Programu, które mogą mieć formę wskaźników 

materialnych lub finansowych. 

Poszczególne przedsięwzięcia będą objęte jednakowym systemem ewaluacji. Ewaluacja ta 

uwzględniała będzie następujące kryteria oceny przedstawione w tabelach poniżej. 
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Tabela 33. Karta oceny realizacji przedsięwzięcia 

Ocena przedsięwzięcia Tak Nie 
Trafność interwencji – czy cele interwencji były zgodne ze 
zidentyfikowanymi problemami i potrzebami? 

  

Skuteczność – czy efekt, który osiągnięto jest tym, który 
planowano osiągnąć 

  

Uzyskania wskaźników – czy uzyskano planowane wskaźniki 
rewitalizacji: 

  

 czy planowane wskaźniki korelują ze stwierdzonymi 
problemami na obszarze rewitalizacji 

  

 czy uzyskano planowane produkty danego 
przedsięwzięcia 

  

 czy uzyskano planowane rezultaty danego 
przedsięwzięcia 

  

 czy planowane wskaźniki odzwierciedlają poprawę 
stwierdzonej sytuacji kryzysowej na obszarze 
rewitalizacji 

  

Użyteczność – czy interwencja spełniła oczekiwania adresatów   
Trwałość – czy osiągnięte efekty przedsięwzięcia mają trwały 
charakter 

  

 

Monitoring dotyczących finansów Programu stanowi podstawę do oceny sprawności 

wydatkowania przeznaczonych na niego środków. Powinien odbywać się w oparciu o 

sprawozdania – okresowe, roczne oraz końcowe (obejmujące projekt, cele szczegółowe, 

Program Rewitalizacji), które przedstawiane są:   

 Komitetowi Rewitalizacji – w formie okresowych sprawozdań, przedkładanych przez 

beneficjentów projektów, które uzyskały wsparcie w ramach RPO WP lub innych 

funduszy UE, 

 Radzie Gminy – w formie rocznych sprawozdań przedkładanych przez Wójta Gminy 

w zakresie realizacji i sposobu finansowania Programu, 

 Wójtowi Gminy Czarna – w formie sprawozdań przedkładanych przez Komitet 

Rewitalizacji, dotyczących finansowania w odniesieniu do Programu – w podziale na 

cele strategiczne rewitalizacji. 

Dane zawarte w tych sprawozdaniach obejmować powinny wysokość wkładu 

finansowego, pochodzącego ze środków publicznych (wydatki poniesione w okresie objętym 

sprawozdaniem, wydatki poniesione od początku realizacji zadania, stan zaawansowania 

realizacji zadania w ujęciu procentowym). Dodatkowo sprawozdania winny zawierać 

informacje na temat postępu realizacji planu finansowego odpowiednio projektu lub Programu, 

w okresie sprawozdawczym oraz prognozę w tym zakresie na rok następny. 
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15.1. Wskaźniki monitorowania i ewaluacji 
 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Czarna na lata 2016-2023 zostanie poddany 

monitoringowi i ocenie pod względem skuteczności i efektywności wsparcia projektów 

rewitalizacyjnych. Ocena zostanie przeprowadzona na podstawie analizy oddziaływań 

przedsięwzięć na poszczególne sfery funkcjonowania mieszkańców gminy. Monitoring w 

dużym stopniu będzie opierał się na analizie zmian zachodzących podczas realizacji Programu. 

Zebrane dane posłużą do monitoringu w odniesieniu do celów oraz poszczególnych projektów 

rewitalizacyjnych. Poniższa tabela zawiera zestawienie wskaźników poddawanych analizie w 

procesie monitoringu. 

Tabela 34. Zestawienie wskaźników poddawanych analizie w procesie monitoringu 

Cel Nazwa wskaźnika Źródło danych 

Wartość 
bazowa 
obszaru 

rewitalizacji 

Wartość 
docelowa  

Przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu 
poprzez organizację czasu 
wolnego mieszkańców 

Liczba osób 
korzystających ze 
świadczeń pomocy 
społecznej w 
przeliczeniu na 100 
osób wg miejsca 
zamieszkania 

GOPS Czarna 6,59 
6,26 

os./100 
osób 

Powierzchnia terenu 
zieleni urządzonej 

Dane Urząd 
Gminy Czarna 

- 8 ha 

Zwiększenie aktywności i 
integracji mieszkańców 
przez szeroki dostęp do 
sportu, kultury i rekreacji 

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

Komisariat 
Policji Dębica 

1,21 
1,15 

szt./100 
osób 

Liczba nowopowstałych 
obiektów sportowych 

Dane Urząd 
Gminy Czarna 

- 2 

Wzrost poziomu życia 
poprzez poprawę stanu 
infrastruktury technicznej 

Odsetek ludności 
korzystającej z sieci 
kanalizacyjnej 

Dane Urząd 
Gminy Czarna 

0,00 ok. 80% 

Długość nowopowstałej 
sieci kanalizacyjnej 

Dane Urząd 
Gminy Czarna 

- 75,5 km 

Źródło: opracowanie własne 

 

 



 

 

   153 

Tabela 35. Wskaźniki produktu i rezultatu przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

Lp. Nazwa wskaźnika 
Wartość 

wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Źródło 
danych 

1. 
powierzchnia rewitalizowanego 
obszaru 

8,560545 ha 
Dane 

wnioskodawcy 

2. powierzchnia terenu zielonego 8,109473 ha 
Dane 

wnioskodawcy 

3. liczba nowych miejsc parkingowych 44 szt. 
Dane 

wnioskodawcy 

4. 
liczba osób korzystających z 
obiektów objętych wsparciem 

1 175 os./rok 
Dane 

wnioskodawcy 

5. 
liczba spotkań organizowanych 
tygodniowo 

4 szt. 
Dane 

wnioskodawcy 

6. liczba organizowanych wydarzeń 1 szt./rok 
Dane 

wnioskodawcy 

7. liczba zorganizowanych spotkań 10 szt./rok 
Dane 

wnioskodawcy 

8. liczba osób objętych wsparciem 80 os./rok 
Dane 

wnioskodawcy 

9. długość sieci kanalizacyjnej 75,5 km 
Dane 

wnioskodawcy 

10. liczba nowych oczyszczalni ścieków 3 szt. 
Dane 

wnioskodawcy 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wnioskodawców 
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16. OCENA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI 
 

Ocena realizacji ma na celu oszacowanie stopnia oddziaływania Programu, udzielonej 

pomocy publicznej, w tym również pomocy strukturalnej Unii Europejskiej w odniesieniu do 

założonych celów. Efekty oceny powinny posłużą do dopasowania realizowanych 

przedsięwzięć do rzeczywistych potrzeb oraz najbardziej efektywnego wydatkowania środków. 

Ocena sprawdza celowość, trafność i wartość dodaną interwencji planowanej, przeprowadzanej 

lub zakończonej. Warunkiem dobrej oceny jest dostępność danych i terminowość raportowania 

przez wszystkie podmioty zaangażowane w system wdrażania Programu.  

 Ocena przed realizacją Programu ma na celu dostarczenie danych dla przygotowania 

Programu i zawartych w nim planów, dzięki oparciu się na doświadczeniach z ubiegłych 

okresów programowania. Ocena ta zawiera m.in. analizę wpływu dotychczasowych interwencji 

oraz analizę problemów na obszarze rewitalizacji. W związku z wymogiem zgodności 

Programu Rewitalizacji z politykami wspólnotowymi i politykami horyzontalnymi Unii 

Europejskiej, a także polityką regionalną państwa i regionu, ewaluacja Programu winna 

uwzględniać jego wpływ na realizację tych zasad. 

Pierwszą pełną ocenę Programu przeprowadza Komitet Rewitalizacji, ze względu na 

posiadane informacje o celach, działaniach i projektach włączonych do Programu. Zakłada się, 

iż organizowanie kolejnych ocen wiązać się będzie z aktualizacją Programu, wynikającą z 

kolejnych okresów programowania oraz należeć będzie do obowiązków Komitetu 

Rewitalizacji. 

Ocena w połowie okresu realizacji Programu, obejmuje analizę: 

 efektywności wykorzystania środków; 

 skuteczności w zakresie osiągania założonych celów; 

 oddziaływania na sytuację społeczno-gospodarczą, w tym na zatrudnienie; 

 funkcjonowania systemu realizacji. 

Ocena na zakończenie będzie określać długotrwałe efekty wdrożenia Programu, w tym 

wielkości zaangażowanych środków, skuteczności i efektywności pomocy. Z ewaluacji 

końcowej wynikać powinny wskazania odnośnie dalszych kierunków polityki rozwoju gminy, 

szczególnie w zakresie zdefiniowania czynników, które przyczyniły się do sukcesu lub 

niepowodzenia wdrażania Programu. 

Za organizację procesu ewaluacji końcowej odpowiadać powinien Komitet Rewitalizacji, 

Wójt Gminy Czarna oraz Rada Gminy, jako organ przyjmujący wyniki oceny. 
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Raport z realizacji programu powinien zostać upubliczniony i opublikowany na stronie 

internetowej Urzędu Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Niezależnie od prowadzenia wyżej wymienionych form ewaluacji, Rada Gminy, a także 

Wójt oraz Komitet Rewitalizacji mogą inicjować bieżącą ocenę Programu Rewitalizacji, której 

przedmiotem jest efektywność stosowanych instrumentów i całego systemu wdrażania. 

Możliwość zgłoszenia nowego zadania do Gminnego Programu Rewitalizacji będą miały 

wszystkie instytucje zaangażowane w Program, w tym mieszkańcy obszaru rewitalizacji. 

Propozycję przedsięwzięcia może zgłosić instytucja pożytku publicznego lub mieszkańcy 

obszaru rewitalizacji podając wszystkie niezbędne informacje dotyczące tego zadania. Urząd 

Gminy Czarna wyznaczy raz w roku termin na złożenie propozycji po którym zostaną one 

zaopiniowane, a po zatwierdzeniu, przedstawione na sesji Rady Gminy i poddane głosowaniu.  
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17. OKREŚLENIE NIEZBĘDNYCH ZMIAN W UCHWAŁACH 

17.1. Określenie niezbędnych zmian w uchwałach, o których mowa w 
art. 21. ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw 
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym i o zmianie Kodeksu 
Cywilnego 

 

Gminny Program Rewitalizacji gminy Czarna na lata 2016-2023 nie wymusza zmian 

w wieloletnim Programie Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Czarna. 

 

17.2 Określenie niezbędnych zmian w uchwale, o której mowa w art. 
7 ust. 3 

 

Komitet Rewitalizacji, to ciało doradczo-opiniotwórcze, przewidziane w Ustawie z dnia 

9 października 2015 roku o rewitalizacji, jako podmiot wspierający Wójta Gminy w 

podejmowaniu decyzji i wydawaniu opinii o działaniach rewitalizacyjnych. Komitet 

Rewitalizacji, zgodnie z prawodawstwem, zostanie powołany w drodze uchwały do trzech 

miesięcy przed uchwaleniem Gminnego Programu Rewitalizacji. Uchwała w sprawie 

określenia zasad powoływania i działania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego 

Regulaminu, podlega konsultacjom społecznym. Wójt Gminy Czarna wyda zarządzenie w 

sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o ich przebiegu. Uchwała Rady Gminy 

Czarna w sprawie określenia zasad powoływania, zasad działania Komitetu Rewitalizacji i 

ustanowienia jego Regulaminu, wejdzie w życie z dniem podjęcia i zostanie podana do 

publicznej wiadomości. W wyniku przeprowadzonego naboru do składu Komitetu 

Rewitalizacji zostaną rozpatrzone deklaracje potencjalnych członków.  

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Czarna nie wprowadza zmian w wyżej 

wymienionej uchwale. 

 

17.3 Specjalna Strefa Rewitalizacji 
 

Na dzień przyjęcia uchwały o przyjęciu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Czarna, nie przewiduje się ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji, jednakże Gmina 

zastrzega sobie możliwość jej powołania, zgodnie z art. 25 Ustawy z dnia 9 października o 

rewitalizacji.  
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18. SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU W ZAKRESIE PLANOWANIA 
I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

18.1 Zakres niezbędnych zmian w Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

 

Gminny Program Rewitalizacji gminy Czarna na lata 2016-2023, nie przewiduje się 

wprowadzenia zmian w obecnym dokumencie Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna.  

 

18.2 Zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania 
Przestrzennego 

 

Na dzień przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czarna na lata 2016-2023, 

nie przewiduje się wprowadzenia zmian w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego, jednakże gmina zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian, w razie 

zmian/aktualizacji w dokumencie GPR. 
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19. STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
 

Zgodnie z zasadami zawartymi w Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

ocenach oddziaływania na środowisko projekt niniejszego dokumentu został przedłożony 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Rzeszowie w sprawie uzgodnienia konieczności przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz określenia zakresu i stopnia 

szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko w 

przypadku konieczności jej opracowania. W wyniku uzyskanych opinii odstąpiono od 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Gminnego 

Programu Rewitalizacji Gminy Czarna na lata 2016-2023.  

W tej sprawie wydane zostały następujące dokumenty: 

− Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem z dnia 27 września  

2017 r. znak WOOŚ.410.1.254.2017.AP.2 wyraził zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla "Gminnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Czarna na lata 2016-2023". Działania zawarte w dokumencie nie wyznaczają nowych 

ram do realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

− Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie – zgodnie z 

pismem z dnia 08 września 2017 r. znak SNZ.9020.1.239.2017.AL  stwierdził iż dokument 

Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czarna na lata 2016-2023 stanowi niewielkie 

modyfikacje w ustaleniach przyjętych już dokumentów lub projektów dokumentów 

dotyczących obszarów w granicach jednej gminy. 

W związku z powyższymi opiniami oraz uwarunkowaniami określonymi w art. 49 ustawy 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Czarna odstąpił od 

przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla niniejszego dokumentu. 

Informacje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko umieszczono na stronie internetowej Gminy Czarna, stronie BIP Urzędu Gminy 

Czarna, tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Czarna, ul. Dworcowa 6, 39-215 Czarna. 



 

 

   159 

 SPIS TABEL 

Tabela 1. Podział gminy Czarna na sołectwa wraz z powierzchnią i liczbą ludności ........................... 13 
Tabela 2. Wskaźniki zastosowane w analizie sytuacji w Gminie Czarna w poszczególnych sferach .. 14 
Tabela 3. Placówki oświatowo-wychowawcze w gminie Czarna ......................................................... 19 
Tabela 4. Zestawienie wskaźników - sfera społeczna ........................................................................... 34 
Tabela 5. Ocena koncentracji negatywnych zjawisk w sferze społecznej ............................................. 35 
Tabela 6. Podmioty wg sekcji i działów PKD 2007 na koniec roku 2015 ............................................ 39 
Tabela 7. Dochody gminy Czarna ......................................................................................................... 40 
Tabela 8. Wydatki ogółem w 2015 roku wg działów klasyfikacji budżetowej ..................................... 40 
Tabela 9. Ocena koncentracji negatywnych zjawisk w sferze gospodarczej ........................................ 42 
Tabela 10. Jednostki pomocnicze Gminy Czarna wraz z powierzchnią, liczbą ludności i gęstością 
zaludnienia ............................................................................................................................................ 47 
Tabela 11. Obiekty kulturalne na terenie Gminy Czarna ...................................................................... 56 
Tabela 12. Ocena koncentracji negatywnych zjawisk w sferze przestrzenno-funkcjonalnej ................ 63 
Tabela 13. Bilans zasobów złóż kopalin w Gminie Czarna (2015 r.) ................................................... 64 
Tabela 14. Formy ochrony przyrody na terenie Gminy Czarna ............................................................ 65 
Tabela 15. Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w % ogółu budynków 
mieszkalnych ......................................................................................................................................... 68 
Tabela 16. Ocena koncentracji negatywnych zjawisk w sferze techniczno-środowiskowej ................. 75 
Tabela 17. Zestawienie wyników wskaźników po standaryzacji - sfera społeczna .............................. 78 
Tabela 18. Zestawienie wyników wskaźników po standaryzacji - sfera gospodarcza, techniczno-
środowiskowa i przestrzenno-funkcjonalna .......................................................................................... 79 
Tabela 19. Zestawienie wskaźników syntetycznych ............................................................................. 80 
Tabela 20. Zestawienie udziału procentowego pod względem powierzchni i liczby ludności 
poszczególnych jednostek pomocniczych ............................................................................................. 82 
Tabela 21. Zestawienie wartości referencyjnych dla województwa podkarpackiego do wybranych 
wskaźników oraz źródła pozyskania danych dla Gminy Czarna .......................................................... 86 
Tabela 22. Zestawienie wybranych wskaźników dla obszaru rewitalizacji oraz średniej dla Gminy 
Czarna i województwa podkarpackiego (dane 2014) ............................................................................ 87 
Tabela 23. Obszar rewitalizacji wraz z udziałem w powierzchni i liczbie mieszkańców Gminy ......... 89 
Tabela 24. Udział obszaru rewitalizacji w gminie Czarna w odniesieniu do poszczególnych wskaźników
 ............................................................................................................................................................. 100 
Tabela 25. Cele, kierunki działań i odpowiadające im projekty ......................................................... 103 
Tabela 26. Projekty podstawowe i uzupełniające zaplanowane w procesie rewitalizacji ................... 104 
Tabela 27. Szacunkowe ramy finansowe planowanych przedsięwzięć............................................... 121 
Tabela 28. Harmonogram realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych ............................................... 122 
Tabela 29. Powiązania celów Gminnego Programu Rewitalizacji z dokumentami strategicznymi i 
planistycznymi gminy Czarna ............................................................................................................. 125 
Tabela 30. Wykaz przedsięwzięć zrealizowanych przez Gminę Czarna ............................................ 141 
Tabela 31. Komplementarność projektów EFRR planowanych do finansowania w ramach działania 6.3 
(albo 6.5) RPO WP 2014-2020 i projektów EFS ................................................................................ 143 
Tabela 32. Ramowy harmonogram realizacji Programu ..................................................................... 149 
Tabela 33. Karta oceny realizacji przedsięwzięcia .............................................................................. 151 
Tabela 34. Zestawienie wskaźników poddawanych analizie w procesie monitoringu........................ 152 
Tabela 35. Wskaźniki produktu i rezultatu przedsięwzięć rewitalizacyjnych ..................................... 153 
 



 

 

   160 

SPIS RYCIN 

Rycina 1. Podział Gminy Czarna na sołectwa ....................................................................................... 12 
Rycina 2. Rozkład przestrzenny wartości wskaźnika przyrost naturalny w przeliczeniu na 100 osób wg 
faktycznego miejsca zamieszkania ........................................................................................................ 18 
Rycina 3. Rozkład przestrzenny wartości wskaźnika wyniki egzaminów 6-klasisty ............................ 21 
Rycina 4. Rozkład przestrzenny wartości wskaźnika liczba długotrwale bezrobotnych w % 
bezrobotnych ogółem ............................................................................................................................ 25 
Rycina 5. Rozkład przestrzenny wartości wskaźnika liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy 
społecznej w przeliczeniu na 100 osób wg miejsca zamieszkania ........................................................ 27 
Rycina 6. Rozkład przestrzenny wartości wskaźnika liczba stwierdzonych przestępstw ogółem  w 
przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania ......................................................... 29 
Rycina 7. Rozkład przestrzenny wartości wskaźnika liczba organizacji pozarządowych na 100 osób wg 
miejsca zamieszkania ............................................................................................................................ 30 
Rycina 8. Nagromadzenie zjawisk kryzysowych w sferze społecznej .................................................. 32 
Rycina 9. Rozkład przestrzenny wartości wskaźnika liczba nowo zarejestrowanych podmiotów 
gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób ......................................................... 38 
Rycina 10. Nagromadzenie zjawisk kryzysowych w sferze gospodarczej ............................................ 41 
Rycina 11. Położenie Gminy Czarna na tle powiatu dębickiego i województwa podkarpackiego ....... 43 
Rycina 12. Ogólna mapa Gminy Czarna ............................................................................................... 44 
Rycina 13. Położenie komunikacyjne Gminy Czarna ........................................................................... 45 
Rycina 14. Rozkład przestrzenny wartości wskaźnika gęstość sieci drogowej w poszczególnych 
jednostkach Gminy Czarna (km/km2) ................................................................................................... 46 
Rycina 15. Położenie Gminy na tle podziału fizyczno-geograficznego wg J. Kondrackiego ............... 48 
Rycina 16. Obszary zielone na tle Gminy Czarna ................................................................................. 51 
Rycina 17. Rozkład przestrzenny wartości wskaźnika procentowy udział obszarów zielonych w 
poszczególnych jednostkach Gminy Czarna ......................................................................................... 52 
Rycina 18. Rozkład przestrzenny wartości wskaźnika liczba obiektów kulturalnych  w poszczególnych 
sołectwach Gminy Czarna ..................................................................................................................... 54 
Rycina 19. Rozkład przestrzenny wartości wskaźnika liczba obiektów sportowych  w poszczególnych 
sołectwach Gminy Czarna ..................................................................................................................... 55 
Rycina 20. Rozkład przestrzenny wartości wskaźnika poziom zagospodarowania przestrzeni publicznej
 ............................................................................................................................................................... 58 
Rycina 21. Trasa rowerowa wyznaczona na obszarze Gminy Czarna .................................................. 60 
Rycina 22. Nagromadzenie zjawisk kryzysowych w sferze przestrzenno-funkcjonalnej ..................... 61 
Rycina 23. Przekroczenia w zakresie pyłu PM10, pyłu PM2.5 i benzo(a)pirenu na terenie powiatu 
dębickiego w 2015 r. ............................................................................................................................. 67 
Rycina 24. Rozkład przestrzenny wartości wskaźnika odsetek ludności korzystającej z sieci 
kanalizacyjnej ........................................................................................................................................ 71 
Rycina 25. Nagromadzenie zjawisk kryzysowych w sferze techniczno- środowiskowej ..................... 72 
Rycina 26. Położenie obszaru zdegradowanego na tle Gminy Czarna ................................................. 82 
Rycina 27. Jednostki wybrane do rewitalizacji w Gminie Czarna ........................................................ 84 
Rycina 28. Obszar rewitalizacji w Gminie Czarna................................................................................ 85 
Rycina 29. Podobszar rewitalizacji - Jaźwiny ....................................................................................... 90 
Rycina 30. Podobszar rewitalizacji - Przeryty Bór................................................................................ 92 
Rycina 31. Podobszar rewitalizacji - Stara Jastrząbka .......................................................................... 93 
Rycina 32. Podobszar rewitalizacji - Żdżary ......................................................................................... 94 



 

 

   161 

SPIS WYKRESÓW 

Wykres 1. Liczba ludności w Gminie Czarna w latach 2010-2015 ...................................................... 16 
Wykres 2. Przyrost naturalny w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania ...... 17 
Wykres 3. Saldo migracji w Gminie Czarna w latach 2010-2015 ........................................................ 18 
Wykres 4. Wyniki egzaminów 6-klasisty .............................................................................................. 20 
Wykres 5. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym .......... 23 
Wykres 6. Liczba osób bezrobotnych w przeliczeniu na 100 osób ....................................................... 23 
Wykres 7. Liczba długotrwale bezrobotnych w % bezrobotnych ogółem ............................................ 24 
Wykres 8. Gospodarstwa domowe korzystające ze środowiskowej pomocy społecznej wg kryterium 
dochodowego w latach 2010 - 2015 w gminie Czarna .......................................................................... 26 
Wykres 9. Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 osób wg 
miejsca zamieszkania ............................................................................................................................ 26 
Wykres 10. Liczba stwierdzonych przestępstw ogółem w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego 
miejsca zamieszkania ............................................................................................................................ 28 
Wykres 11. Liczba organizacji pozarządowych na 100 osób wg miejsca zamieszkania ...................... 30 
Wykres 12. Rozkład odpowiedzi ankietowanych na pytanie o problemy w sferze społecznej ............. 33 
Wykres 13. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w Gminie Czarna
 ............................................................................................................................................................... 36 
Wykres 14. Nowo zarejestrowane i wyrejestrowane podmioty gospodarcze w gminie Czarna  w latach 
2010-2015 .............................................................................................................................................. 37 
Wykres 15. Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON  w 
przeliczeniu na 100 osób ....................................................................................................................... 37 
Wykres 16. Rozkład odpowiedzi ankietowanych na pytanie o problemy w sferze gospodarczej ........ 42 
Wykres 17. Gęstość sieci drogowej w poszczególnych jednostkach Gminy Czarna (km/km2) ............ 46 
Wykres 18. Struktura użytkowania gruntów w gminie Czarna ............................................................. 50 
Wykres 19. Procentowy udział obszarów zielonych w poszczególnych jednostkach Gminy Czarna .. 52 
Wykres 20. Liczba obiektów kulturalnych w poszczególnych sołectwach Gminy Czarna .................. 53 
Wykres 21. Liczba obiektów sportowych w poszczególnych sołectwach Gminy Czarna .................... 55 
Wykres 22. Poziom zagospodarowania przestrzeni publicznej ............................................................. 58 
Wykres 23. Rozkład odpowiedzi ankietowanych na pytanie o problemy w sferze przestrzenno-
funkcjonalnej ......................................................................................................................................... 62 
Wykres 24. Zasoby mieszkaniowe w Gminie Czarna w latach 2010-2015 .......................................... 69 
Wykres 25. Wyposażenie mieszkań w poszczególne instalacje w Gminie Czarna w latach 2010-2015, 
cz.1 ........................................................................................................................................................ 70 
Wykres 26. Wyposażenie mieszkań w poszczególne instalacje w Gminie Czarna w latach 2010-2015, 
cz.2 ........................................................................................................................................................ 70 
Wykres 27. Odsetek ludności korzystającej z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Czarna w 
2014 r. .................................................................................................................................................... 71 
Wykres 28. Rozkład odpowiedzi ankietowanych na pytanie o problemy w sferze technicznej ........... 73 
Wykres 29. Rozkład odpowiedzi ankietowanych na pytanie o problemy w sferze środowiskowej ..... 74 
Wykres 30. Rozkład odpowiedzi ankietowanych na pytanie co stanowi o atrakcyjności gminy ....... 130 
Wykres 31. Rozkład odpowiedzi ankietowanych na pytanie o obszar wymagający rewitalizacji ...... 131 
Wykres 32. Rozkład odpowiedzi ankietowanych na pytanie o sferę wymagającą rewitalizacji ......... 132 
 


