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W STĘP

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2017-2023 (LPR) to dokument operacyjny
wskazujący na potrzebę realizacji działań głównie w sferze społecznej oraz dodatkowo w sferze
przestrzenno-funkcjonalnej i gospodarczej. Realizacja działań pozwoli na niwelowanie zjawisk
kryzysowych oraz wykorzystanie potencjałów na obszarze rewitalizacji. W konsekwencji pozwoli to na
wyprowadzenie obszaru ze stanów kryzysowych, co pobudzi ich rozwój społeczno-gospodarczy,
oddziaływujący w konsekwencji na całą gminę.
Proces przygotowania LPR poprzedziła diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego
i rewitalizacji.
Zarówno diagnoza gminy, jak i Lokalny Program Rewitalizacji zostały opracowane zgodnie z:


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



Założeniami Narodowego Planu Rewitalizacji 2022,



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



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



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

Zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na
lata 2014-2020 z dnia 2 sierpnia 2016 r. rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu
kryzysowego obszarów zdegradowanych. Jest on prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez
zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane
terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie Lokalnego Programu
Rewitalizacji.
Lokalny Program Rewitalizacji to dokument operacyjny, który posłuży właścicielowi – władzom gminy,
na uruchamianie mechanizmów oraz realizację przedsięwzięć mających na celu szczególny rodzaj
interwencji.
Opracowanie LPR objęte zostało dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna 2014-2020 zgodnie z umową nr RR-II.052.48.15.2016 z Województwem Podkarpackim z
dnia 06.06.2017r.
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I.

POGŁĘBIONA DIAGNOZA OBSZARU REW ITALIZACJ I. DIAGNOZA CZYNNIKÓW I
ZJAW ISK
KRYZYSOW YCH
ORAZ
SKALA
I
CHAR AKTER
POTRZEB
REW ITALIZACYJNYCH.
I.1. SFERA SPOŁECZNA
1.1. Struktura demograficzna i społeczna gminy

Miasto Dynów w 2016 roku zamieszkiwało 6202 osób. Najwięcej osób mieszka na ulicy Bartkówka
(973) oraz 1 Maja (737). Największa koncentracja ludności znajduje się po zachodniej części miasta.
Z kolei w 2014 roku przyrost naturalny w mieście wyniósł 20 osób. Najwięcej osób przybyło przy ulicach
Grunwaldzkiej i 1 Maja (po 7 osób), natomiast najwięcej osób (po 2) ubyło przy ulicach Głębokiej,
Mickiewicza, Piłsudskiego, Sanowej i Wuśki. Największą liczbę urodzeń odnotowano przy ulicach
Bartkówka, 1 Maja i Grunwaldzkiej, a największą liczbę zgonów przy ulicach Bartkówka, Piłsudskiego i
ks. Ożoga, przy czym przy ul. Ks. Ożoga znajduje się Towarzystwo Pomocy im. brata Alberta, przy
którym działa Dom Pogodnej Starości.
Tabela 1. Liczba ludności w mieście Dynów – stan na maj 2017

Ulica

Liczba ludności

1 Maja

737

Bartkówka

973

Bławatkowa

26

Błonie

75

Dworska

105

Działowa

18

Fermstalowska

20

Gajowa

12

Gen. Sikorskiego

383

Głęboka

42

Graniczna

16

Gruntowa

27

Grunwaldzka

561

Handlowa

128

Igioza

41

Jaklów

33

Jana III Sobieskiego

16

Jana Pawła II

86

Kaniowiec

4

Karolówka

191

Kazimierza Wielkiego

134

Kolejowa

34

Konopnickiej

37

Kościuszki

10

Krzywa

0

Ks. Józefa Ożoga

206

Łazienna

126

Matejki

35

Mickiewicza

170
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Ogrodowa

42

Pawia

89

Piłsudskiego

503

Piotra Skargi

21

Plażowa

27

Plebańska

15

Podgórska

245

Podwale

109

Polna

273

Potok

22

Rogozów

13

Rynek

78

Sanowa

30

Sienkiewicza

38

Słoneczna

24

Stawiska

26

Strażacka

13

Szeroka

10

Szkolna

45

Wąska

9

Węgierska

88

Wierzbowa

25

Witosa

10

Wuśki

91

Zamkowa

72

Zarzeki

12

Zielona

12

Źródlana

12

Żurawiec

2

Miasto

6202

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta w Dynowie
Tabela 2. Przyrost naturalny w mieście Dynów w 2014 roku
Ulica

Przyrost naturalny

1 Maja

7

Bartkówka

2

Bławatkowa

0

Błonie

3

Dworska

-1

Działowa

0

Fermstalowska

0

Gajowa

0

Gen. Sikorskiego

3

6

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2017-2023

Głęboka

-2

Graniczna

0

Gruntowa

1

Grunwaldzka

7

Handlowa

-1

Igioza

0

Jaklów

0

Jana III Sobieskiego

0

Jana Pawła II

1

Kaniowiec

0

Karolówka

2

Kazimierza Wielkiego

-1

Kolejowa

0

Konopnickiej

0

Kościuszki

0

Krzywa

0

Ks. Józefa Ożoga

-1

Łazienna

1

Matejki

2

Mickiewicza

-2

Ogrodowa

1

Pawia

-1

Piłsudskiego

-2

Piotra Skargi

1

Plażowa

0

Plebańska

0

Podgórska

0

Podwale

0

Polna

3

Potok

-1

Rogozów

2

Rynek

0

Sanowa

-2

Sienkiewicza

-1

Słoneczna

0

Stawiska

0

Strażacka

0

Szeroka

0

Szkolna

0

Wąska

0

Węgierska

2

Wierzbowa

-1

Witosa

0
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Wuśki

-2

Zamkowa

0

Zarzeki

0

Zielona

0

Źródlana

0

Żurawiec

0

Miasto

20

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta w Dynowie

1.2. Stan i struktura bezrobocia
Stopa bezrobocia rejestrowanego w Dynowie w 2015 oku wynosiła 18,7%. W porównaniu z stopą
bezrobocia województwa (13,2%) miasta wypada niekorzystanie.
Tabela 3. Stopa bezrobocia rejestrowanego w 2015 roku

Jednostka
Dynów Miasto
Województwo podkarpackie

Stopa bezrobocia
rejestrowanego
18,7%
13,2%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie portalu www.Polska w liczbach.pl

1.3. Pomoc społeczna i struktura udzielanych świadczeń
Biorąc pod uwagę liczbę rodzin pobierających zasiłki pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności
w przeliczeniu na 100 osób najwyższy wskaźnik występuje na ulicy Kaniowiec (25). Drugi najwyższy
wskaźnik występuje na ulicy Granicznej (12,5). Na uwagę zasługuje fakt, że na 33 ulicach nie występują
rodziny pobierające zasiłek pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności.
Tabela 4. Liczba rodzin uzyskujących pomoc społeczną na 100 osób z powodu niepełnosprawności w
mieście Dynów

Ulica
1 Maja
Bartkówka
Bławatkowa
Błonie
Dworska
Działowa
Fermstalowska
Gajowa
Gen. Sikorskiego
Głęboka
Graniczna
Gruntowa
Grunwaldzka
Handlowa
Igioza
Jaklów
Jana III Sobieskiego
Jana Pawła II

Liczba rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej ze
względu na niepełnosprawność w przeliczeniu na 100 mieszkańców
0,85
2,67
0
1,33
0
0
0
0
1,04
0
12,5
0
1,07
9,38
0
0
0
0
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Ulica
Kaniowiec
Karolówka
Kazimierza Wielkiego
Kolejowa
Konopnickiej
Kościuszki
Krzywa
Ks. Józefa Ożoga
Łazienna
Matejki
Mickiewicza
Ogrodowa
Pawia
Piłsudskiego
Piotra Skargi
Plażowa
Plebańska
Podgórska
Podwale
Polna
Potok
Rogozów
Rynek
Sanowa
Sienkiewicza
Słoneczna
Stawiska
Strażacka
Szeroka
Szkolna
Wąska
Węgierska
Wierzbowa
Witosa
Wuśki
Zamkowa
Zarzeki
Zielona
Źródlana
Żurawiec
Miasto

Liczba rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej ze
względu na niepełnosprawność w przeliczeniu na 100 mieszkańców
25,00
0,52
0,74
2,94
0
0
0
3,40
2,38
0
2,35
2,38
0
0,99
0
3,70
0
0,82
2,75
0
0
0
3,85
3,33
0
0
0
7,69
0
4,44
0
1,14
0
0
0
0
8,33
0
0
0
1,54

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta Dynów.
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Rysunek 1. Liczba osób uzyskujących świadczenia pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności na
100 osób w 2016 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta w Dynowie.

Biorąc pod uwagę ogólną liczbę osób korzystających z pomocy społecznej najgorzej wypada ulica
Kaniowiec (25), następnie ulica Gruntowa (14,81). Wysokie wskaźniki mają również Bartkówka (10,79)
oraz ulica Mickiewicza (10,00). Zjawisko to jest w miarę równomiernie rozmieszczone przestrzennie.
Tabela 5. Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w przeliczeniu na 100
mieszkańców w 2016 r.

Ulica
1 Maja
Bartkówka
Bławatkowa
Błonie
Dworska
Działowa
Fermstalowska
Gajowa
Gen. Sikorskiego
Głęboka
Graniczna
Gruntowa
Grunwaldzka
Handlowa

Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w
przeliczeniu na 100 mieszkańców
2,85
10,79
0
2,67
0
0
0
0
6,01
0
6,25
14,81
3,92
7,81
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Igioza
Jaklów
Jana III Sobieskiego
Jana Pawła II
Kaniowiec
Karolówka
Kazimierza Wielkiego
Kolejowa
Konopnickiej
Kościuszki
Krzywa
Ks. Józefa Ożoga
Łazienna
Matejki
Mickiewicza
Ogrodowa
Pawia
Piłsudskiego
Piotra Skargi
Plażowa
Plebańska
Podgórska
Podwale
Polna

7,32
0
0
0
25,00
2,09
1,49
2,94
0
0
0
8,74
4,76
0
10,00
4,76
0
6,56
4,76
7,41
0
3,27
3,67
0,37

Potok
Rogozów
Rynek
Sanowa
Sienkiewicza
Słoneczna
Stawiska
Strażacka
Szeroka
Szkolna

0
0
5,13
3,33
0
0
0
7,69
0
8,89

Wąska
Węgierska
Wierzbowa
Witosa
Wuśki
Zamkowa
Zarzeki
Zielona
Źródlana
Żurawiec
Miasto

0
5,68
0
0
6,59
0
8,33
0
0
0
5,04

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta w Dynowie
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Rysunek 2. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 mieszkańców

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta w Dynowie.

Jeśli chodzi o powody przyznania pomocy społecznej, to najwięcej osób korzystało z niej w latach 2012
- 2015 z niej z tytułu ubóstwa (371 osób w 2015 r.), bezrobocia (362 osób w 2015 r.), wspomnianej
wyżej niepełnosprawności (221 osób w 2015 r.) oraz długotrwałej lub ciężkiej choroby (206 osób w 2015
r.). Warto zauważyć, że systematycznie spadała liczba osób korzystająca z pomocy społecznej z
powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (276 osób w 2011 r. i 10 osób w 2015
r.). Nikt w gminie nie korzystał z pomocy społecznej z tytułu narkomanii i sieroctwa. Przypadki osób
korzystających z powodu zdarzenia losowego, bezdomności oraz trudności w przystosowaniu do życia
po zwolnieniu z zakładu karnego były nieliczne.
Tabela 6. Liczba rodzin i osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej z rozróżnieniem na
powód przyznania pomocy

Wyszczególnienie

2012 rok
2013 rok
2014 rok
2015 rok
Liczba
Liczba
Liczba
Liczba
Powody przyznania Liczba
Liczba
Liczba
Liczba
osób w
osób w
osób w
osób w
pomocy
rodzin
rodzin
rodzin
rodzin
rodzinach
rodzinach
rodzinach
rodzinach
Ubóstwo
115
453
111
419
104
371
108
371
Sieroctwo
0
0
0
0
0
0
0
0
Bezdomność
2
2
1
1
0
0
1
1
Potrzeba ochrony
32
179
13
80
17
99
34
175
macierzyństwa
Bezrobocie
16
351
109
422
98
367
100
362
Niepełnosprawność
64
217
73
250
72
245
67
221
Długotrwała lub ciężka
57
173
73
225
75
219
73
206
choroba
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Bezradność w
sprawach opiekuńczo
wychowawczych i
prowadzenia
gospodarstwa
domowego
Alkoholizm
Narkomania
Trudności w
przystosowaniu do
życia po zwolnieniu z
zakładu karnego
Zdarzenie losowe

41

276

39

167

38

158

2

10

31
0

119
0

32
0

112
0

32
0

114
0

31
0

92
0

3

10

3

10

1

4

2

3

0

0

0

0

0

0

1

2

Źródło: MOPS w Dynowie

1.4. Bezpieczeństwo mieszkańców
W 2015 roku w Dynowie odnotowano 61 przestępstw. Najczęściej popełnianym przestępstwem było
przestępstwo przeciwko mieniu (16), następnie przestępstwa drogowe (12) i kierowanie w stanie
nietrzeźwości (10). Odnotowano również 7 przestępstw przeciwko rodzinie i opiece.
Tabela 7. Liczba przestępstw z podziałem na rodzaje w 2015 roku

Przestępstwo

Liczba przestępstw

Przeciwko życiu i zdrowiu

1

Bójka, pobicie i uszczerbek na zdrowiu

1

Przeciwko mieniu

16

Kradzieże z włamaniem

4

Kradzież cudzej rzeczy

5

Uszkodzenie mienia

0

Przestępstwa drogowe

12

Kierowanie w stanie nietrzeźwości

10

Przeciwko rodzinie i opiece

7

Przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu

2

Przestępstwa gospodarcze

3

Narkomania

0

Miasto

61

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Komisariatu Policji w Dynowie.

1.5. Edukacja i poziom oświaty
Na terenie Miasta Dynów znajdują się 4 jednostki oświatowe, którymi zarządza miasto. Na Zespół Szkół
składa się z Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum, gdzie liczba uczniów wynosi 545.
Tabela 8. Liczba jednostek oświatowych w Gminie Miejskiej Dynów w 2016 r.

Lp.

Placówka

Liczba uczniów

1.

Zespół Szkół w Dynowie

545

2.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Dynowie

78

3.

Szkoła Muzyczna I stopnia w Dynowie

177

4.

Miejskie Przedszkole w Dynowie

219

Źródło: Opracowanie własne.
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Biorąc pod uwagę wyniki egzaminów 6-klasisty nieco lepiej wypada Zespół Szkół w Dynowie
z wynikiem 66,86%. Szkoła podstawowa w 2015 roku osiągnęła wynik 64,83%.
Tabela 9. Wyniki egzaminów 6-klasisty w 2015 roku

Szkoła
Zespół Szkół w Dynowie
Szkoła Podstawowa nr 2 w Dynowie

Wyniki egzaminów 6-klasisty
66,86%
64,83%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta w Dynowie.

1.6. Działalność organizacji pozarządowych

W całym Dynowie funkcjonuje 17 organizacji pozarządowych, z czego najwięcej znajduje się
na ulicy Rynek (5). Organizacje pozarządowe składają się z klubów sportowych, stowarzyszeń
historycznych, stowarzyszeń zajmujących się promocją oraz ochotniczych straży pożarnych.
W przeliczeniu na 100 mieszkańców ulicy najwięcej organizacji pozarządowych było przy ul.
Kościuszki (20,0) oraz Rynek (6,41).
Tabela 10. Liczba organizacji pozarządowych w 2016 r.

Ulica
Rynek
Kościuszki
Ks. Ożoga
Polna
Szkolna
Sikorskiego
Bartkówka
Mickiewicza
Suma

Liczba organizacji
pozarządowych
5
2
3
1
2
1
2
1
17

Liczba organizacji pozarządowych na 100
mieszkańców
6,41
20,0
1,46
0,37
4,44
0,26
0,21
0,59
0,27

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta w Dynowie.

1.7. Frekwencja wyborcza
Frekwencja podczas wyborów samorządowych w 2014 roku dla Dynowa wynosiła 51,03 %. Na terenie
miasta znajdowało się pięć jednostek wyborczych. Najwyższą frekwencję odnotowano w jednostce z
siedzibą w Domu Pogodnej Starości – aż 80,95% uprawnionych wzięło udział w wyborach. Jeśli chodzi
o pozostałe jednostki, to największą frekwencją odznaczała się jednostka z siedzibą w Domu Ludowym
(53,23%), a najniższą z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dynowie (49,45%) – jednocześnie był to jedyny
okręg, gdzie zagłosowała mniej niż połowa uprawnionych.
Tabela 11. Frekwencja podczas wyborów samorządowych w 2014 roku

Nazwa jednostki
Urząd Miasta w Dynowie
Środowiskowy Dom Samopomocy
Liceum Ogólnokształcące
Dom Ludowy
Dom Pogodnej Starości
Cała gmina

Liczba
uprawnionych
1804
867
1577

Liczba
wydanych kart
892
439
802

Frekwencja

727

387

53,23%

63

51

80,95%

5038

2571

51,03%

49,45%
50,63%
50,86%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej.
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I.2. SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA I TECHNICZNA
2.1. Położenie i struktura funkcjonalno-przestrzenna gminy
Miasto Dynów położone w powiecie rzeszowskim (województwo podkarpackie). Powierzchnia miasta
wynosi 24,50 km². Dynów graniczy z gminami wiejskimi Dynów oraz Nozdrzec. Dynów jest
zlokalizowany głównie po lewej stronie Sanu na wysokości 250-270 m n.p.m. Po prawej stronie rzeki
zlokalizowana jest jedna z dzielnic miasta – Bartkówka. W Dynowie zaczyna się trasa kolejki
wąskotorowej biegnącej do Przeworska.

Źródło: opracowanie własne.

2.2. Struktura użytkowania gruntów
Gmina Miejska Dynów ma powierzchnię 2455 ha. Wśród rodzajów gruntów w gminie miejskiej Dynów
przeważają użytki rolne wraz z gruntami rolnymi zabudowanymi. Zajmują one 77% powierzchni gminy.
Wśród nich najwięcej jest gruntów ornych (1508 ha), pastwisk trwałych (168 ha) oraz gruntów rolnych
zabudowanych (119 ha). Następnie 13,93% zajmują grunty leśne, zadrzewione i zakrzewione.
Tabela 12. Powierzchnia gruntów w gminie Dynów – 2016 r.

Rodzaj gruntów
Użytki rolne (w tym: grunty rolne zabudowane: 119 ha)
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione
Grunty zabudowane i zurbanizowane
Grunty pod wodami
Nieużytki
Razem

1895
342
145

Odsetek
powierzchni
gminy
77,19%
13,93%
5,91%

66
7

2,69%
0,29%

2455

100%

Powierzchnia
[ha]
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Źródło: Urząd Gminy Miejskiej Dynów.

W końcu 2016 r. we własności gminy znajdowało się 144,8 ha gruntów, czyli 5,9% powierzchni gminy.
Spośród nieruchomości we własności gminy największą powierzchnię miały w 2015 r. nieruchomości
położone w terenach rolnych, grunty pod zieleńcami, drogami i placami oraz wydzierżawione pod
działalność gospodarczą w celach rolniczych i do innych celów. Ogródki działkowe zajmują 8,8 ha, parki
i cmentarze 3,2 ha, a nieruchomości położone w terenach rekreacyjnych 0,5 ha. Lasy we własności
gminy miały powierzchnię 14,8 ha. Jeśli chodzi o ochronę środowiska, to powierzchnia składowiska
odpadów komunalnych wynosi 6,9 ha, a oczyszczalni ścieków 1,6 ha.
Tabela 13. Powierzchnia nieruchomości we własności Gminy Miejskiej Dynów – 2016 r.

Powierzchnia
[ha] – stan na
2015 r.
2,7
8,8
3,2

Powierzchnia
[ha] – stan na
2016 r.
2,6
8,8
3,2

1,6
6,9

1,6
6,9

Leśne

14,8

14,8

Pod zieleńcami, drogami gminnymi i placami

28,7

29,3

Użytkowane przez 3 OSP i PSP

1,0

1,0

Użytkowane przez szkoły podstawowe, gimnazjum i przedszkole

2,0

2,0

W zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej

3,5

3,5

Zabudowane, przeznaczone pod zabudowę

9,2

9,2

25,82

26,58

38,4

34,89

Położone w terenach rekreacyjnych

0,5

0,5

Będące własnością SP w użytkowaniu wieczystym GMD

0,2

0,2

Rodzaj nieruchomości
Oddane w użytkowanie wieczyste
Użytkowane przez działkowców
Pod parkami i cmentarzami
Pod oczyszczalnią ścieków
Pod składowiskiem odpadów komunalnych

Wydzierżawione pod działalność gospodarczą, w celach
rolniczych oraz do innych celów
Pozostałe położone w terenach rolnych

Źródło: Urząd Gminy Miejskiej Dynów.

Najwyższą wartość spośród składników majątkowych będących we własności gminy miały obiekty
inżynierii lądowej i wodnej (powyżej 15 mln zł), nieruchomości gruntowe (powyżej 12 mln zł) oraz
budynki i lokale (powyżej 7 mln zł). Między 2015 i 2016 r. nie zmieniły się wartości kotłów i maszyn
energetycznych, urządzeń technicznych, środków transportowych oraz narzędzi, przyrządów,
ruchomości i wyposażenia.
Znacząco wzrosły za to wartości budynków i lokali (o ponad 1 mln zł), nieruchomości gruntowych (o
ponad 276 tys. zł), specjalistycznych maszyn, urządzeń i aparatów (o 45 tys. zł) oraz obiektów inżynierii
lądowej i wodnej (o ponad 28 tys. zł). W kwestii budynków w 2016 r. zakończono rozbudowę budynku
OSP Bartkówka, zakończono budowę kaplicy cmentarnej z domem przedpogrzebowym,
termomodernizacją budynku zaplecza stadionu oraz sprzedażą budynku byłej stacji uzdatniania wody
przy ul. Fermstalowskiej. Zmiany wartości nieruchomości gruntowych oraz obiektów inżynierii lądowej
są związane z przejęciami gruntów w 2016 r., przebudowami dróg gminnych oraz wykonaniem nowych
odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Jedynym składnikiem majątkowym, którego wartość zmalała (o prawie 28 tys. zł) były maszyny,
urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania.
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Tabela 14. Wartość składników majątkowych będących własnością Gminy Miejskiej Dynów

Rodzaj nieruchomości
Nieruchomości gruntowe
Budynki i lokale
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Wartość –
stan na 2015
r.
12 192 126,66
6 497 921,46
15 627 403,49

12 468 555,73
7 751 901,88
15 655 966,48

Wzrost
wartości 20152016 r.
276 429,07
1 253 980,42
28 562,99

Wartość – stan
na 2016 r.

Kotły i maszyny energetyczne
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego
zastosowania
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i
aparaty
Urządzenia techniczne

123 737,03
357 997,78

123 737,03
330 107,01

0,00
-27 890,77

148 381,33

193 381,38

45 000,05

238 182,14

238 182,14

0,00

Środki transportowe

199 200,94

199 200,94

0,00

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i
wyposażenie

156 630,02

156 630,02

0,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta w Dynowie.

2.3. Infrastruktura techniczna
W 2016 roku w gminie 312 budynków było podłączonych do sieci wodociągowej, natomiast do sieci
kanalizacyjnej 802. W przeliczeniu na 100 mieszkańców danej ulicy sytuacja najlepiej wypadła na ulicy
Kościuszki, gdzie wszystkie budynki są podłączone zarówno do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.
Biorąc pod uwagę same wskaźniki w sieci wodociągowej, z pominięciem ulicy Kościuszki, żadna z ulic
nie przekracza wartości wskaźnika o 40. W sieci kanalizacyjnej sytuacja wygląda podobnie, ponieważ
drugi najwyższy wskaźnik po ulicy Kościuki to 43,33 na ulicy Sanowej. Aż 11 ulic nie jest podłączonych
do sieci wodnej i kanalizacyjnej.
Tabela 15. Liczba przyłączy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej w przeliczeniu na 100 mieszkańców w
Mieście Dynów – stan na marzec 2017

Ulica
1 Maja
Bartkówka
Bławatkowa
Błonie
Dworska
Działowa
Fermstalowska
Gajowa
Gen. Sikorskiego
Głęboka
Graniczna
Gruntowa
Grunwaldzka
Handlowa
Igioza
Jaklów
Jana III Sobieskiego
Jana Pawła II
Kaniowiec
Karolówka
Kazimierza Wielkiego

Liczba przyłączy do sieci
wodociągowej na 100 osób
2,71
0
0
0
19,05
0
0
0
1,57
2,38
0
0
3,21
12,50
0
0
0
32,56
0
0
7,46

Liczba przyłączy do sieci
kanalizacyjnej na 100 osób
6,11
0
30,77
20,00
34,29
22,22
0
0
27,15
2,38
6,25
0
13,37
12,50
0
0
25,00
27,91
0
0
7,46
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Kolejowa
Konopnickiej
Kościuszki
Krzywa
Ks. Józefa Ożoga
Łazienna
Matejki
Mickiewicza
Ogrodowa
Pawia
Piłsudskiego
Piotra Skargi
Plażowa
Plebańska
Podgórska
Podwale
Polna
Potok
Rogozów
Rynek
Sanowa
Sienkiewicza
Słoneczna
Stawiska
Strażacka
Szeroka
Szkolna
Wąska
Węgierska
Wierzbowa
Witosa
Wuśki
Zamkowa
Zarzeki
Zielona
Źródlana
Żurawiec
Miasto

5,88
2,70
100,00
0
7,77
11,11
0
25,29
0
0
4,17
0
3,70
0
0,41
5,50
5,86
0
0
35,90
0
10,53
30,77
0
30,77
0
17,78
11,11
0
0
0
0
8,33
0
33,33
0
0
5,03

0,00
24,32
100,00
0
14,56
8,73
25,71
25,29
23,81
15,73
11,33
19,05
0,00
26,67
13,06
22,02
28,94
22,73
0
35,90
43,33
34,21
33,33
23,08
30,77
0
22,22
0,00
9,09
16,00
10,00
0
15,28
0
25,00
25,00
0
12,93

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta w Dynowie
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Rysunek 3. Liczba przyłączy wodociągowych w przeliczeniu na 100 mieszkańców w 2016 roku

Źródło: Opracowanie własne.
Rysunek 4. Liczba przyłączy kanalizacyjnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców w 2016 roku
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta w Dynowie.

2.4. Stan dróg w Gminie Miejskiej Dynów
Na terenie gminy znajduje się 35 ulic, dla części z nich konieczne jest przeprowadzenie remontu. W
sumie do remontu nadaje się 11,7 km dróg w mieście. Najdłuższe odcinki ulic do remontu znajdują się
na ulicy Karolówka (860 m) oraz ulicy Dworska (1050 m).
Drogi do remontu znajdują się głównie po zachodniej części miasta. Nawierzchnie dróg do remontu to
nawierzchnie asfaltowe, betonowe, żwirowe, z gruntu rodzimego oraz z kostki, przy czym dróg
asfaltowych jest najwięcej. W przeliczeniu na 100 mieszkańców największych remontów wymaga ul.
Kaniowiec (25625 m długości i 75750 m² powierzchni na 100 mieszkańców) oraz ul. Żurawiec (14000,00
m długości i 40000 m powierzchni na 100 mieszkańców), jednak trzeba wziąć pod uwagę, że przy ul.
Kaniowiec mieszkają cztery osoby, a przy ul. Żurawiec dwie.
Tabela 16. Długość oraz powierzchnia dróg do remontu – 2016 r.

Ulica

Żurawiec
Kaniowiec
Karolówka
Głęboka

Długość do
remontu [m] na
100 mieszkańców

Powierzchnia
drogi [m²] na 100
mieszkańców

Nawierzchnia drogi na
odcinkach do remontu

14000,00
25625,00
450,26
6297,62

40000,00
75750,00
1350,79
20273,81

asfalt, grunt rodzimy
beton, grunt rodzimy
asfalt
asfalt, żwir, grunt rodzimy

Zielona
Strażacka
Ogrodowa
Dworska
Podgórska
Sobieskiego
Sienkiewicza
Konopnickiej
Matejki
Pawia

2208,33
2846,15
1428,57
1047,62
800,00
750,00
526,32
729,73
385,71
1702,25

6625,00
9000,00
4285,71
3192,38
3055,10
2250,00
1578,95
2189,19
1157,14
5106,74

asfalt, żwir
asfalt, żwir
asfalt, żwir, grunt rodzimy
asfalt, grunt rodzimy
asfalt
asfalt, grunt rodzimy
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt, żwir, grunt rodzimy

Źródlana
Igioza
Gruntowa
Jaklów

2083,33
2951,22
2703,70
1727,27

6250,00
8158,54
7322,22
5598,48

asfalt
asfalt, grunt rodzimy
asfalt, beton
asfalt, żwir, grunt rodzimy

Rogozów
Wuśki
Wąska
Wierzbowa
Błonie

2615,38
3076,92
4666,67
1900,00
2420,00

7846,15
10769,23
6555,56
6740,00
8822,67

asfalt, grunt rodzimy
asfalt
beton, żwir
asfalt, żwir
asfalt, żwir, grunt rodzimy

Bławatkowa
Stawiska

2519,23
2019,23

5923,08
5240,38

asfalt
asfalt, żwir, grunt rodzimy

Brak mieszkańców
733,33
428,57
400,00
4166,67
8093,75
1000,00
83,33
380,12

Brak mieszkańców
2200,00
1285,71
1200,00
12500,00
24281,25
8900,00
888,89
1228,22

kostka
asfalt, żwir
asfalt
asfalt
żwir, grunt rodzimy
grunt rodzimy
asfalt
asfalt
-

Krzywa
Plebańska
Skargi
Witosa
Zarzeki
Graniczna
Fermstalowska
Zamkowa
Razem
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Urzędu Miasta w Dynowie.
Rysunek 5. Długość dróg do remontu (w metrach).

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Dynow

2.5. Stan dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
Na terenie miasta znajduje się 10 zabytków. Wśród nich znajdują się obiekty sakralne, budynki oraz
obiekty techniczne. Najstarszym zabytkiem są siedemnastowieczne: kościół p. w. św. Wawrzyńca,
zbudowany w stylu późno renesansowym wraz z ogrodzeniem i bramą oraz fortyfikacje ziemne –
pozostałości po wałach obronnych. Do ważnych zabytków należy także dworzec kolejki wąskotorowej.
Jest to, obok pomnika Jagiełły, jedna z głównych atrakcji turystycznych, także z uwagi na to, że na
pewnym odcinku tory kolejki biegną w tunelu. Warto także wspomnieć o zachowanym średniowiecznym
układzie ulic w Dynowie.
Tabela 17. Zabytki w mieście Dynów

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zabytki
Kościół p.w. Św. Wawrzyńca
Dzwonnica
Ogrodzenie z bramą
Cmentarz rzym.-kat., ul. Grunwaldzka
Kaplica
Fortyfikacje ziemne
Oficyna dworska, tzw. „dworek”, ul. Dworska 25, park, studnia
Szkoła, ob. Dom, ul. Waryńskiego 2
Zespół dworca kolejki wąskotorowej
Obelisk – latarnia, ul. Piłsudskiego

Datowanie
1604-17
k. XVIII
1663
pocz. XX
1829
XVII
XVIII/XIX
XIX/XX
XIX/XX
2 poł. XVIII

Źródło: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu, http://bip.wuozprzemysl.pl/index.php?id=230
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I.3. SFERA GOSPODARCZA
3.1. Podmioty REGON
W 2014 roku w Dynowie funkcjonowało 429 podmiotów gospodarczych. W przeliczeniu na 100 osób
gminy wskaźnik ten wynosił 6,91. Największa koncentracja podmiotów gospodarczych jest w centrum
miasta oraz północnym-zachodzie. Ulicami z największą liczbą podmiotów gospodarczych w
przeliczeniu na 100 mieszkańców są: Kościuszki (gdzie na 1 mieszkańca przypada 1 podmiot
gospodarczy) i Rynek (75,64 podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców).
Tabela 18. Liczba podmiotów gospodarczych w tym w przeliczeniu na 100 mieszkańców w mieście Dynów
w 2014 roku

Ulica
1 Maja

Liczba podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 100
mieszkańców
5,83

Bartkówka

2,77

Bławatkowa

3,85

Błonie

5,33

Dworska

5,71

Działowa

5,56

Fermstalowska

0

Gajowa

0

Gen. Sikorskiego

1,83

Głęboka

2,38

Graniczna

6,25

Gruntowa

0

Grunwaldzka

5,88

Handlowa

14,06

Igioza

0

Jaklów

3,03

Jana III Sobieskiego
Jana Pawła II

0
10,47

Kaniowiec

0

Karolówka

2,62

Kazimierza Wielkiego

26,87

Kolejowa

8,82

Konopnickiej
Kościuszki

0
100,00

Krzywa

0

Ks. Józefa Ożoga

0

Łazienna
Matejki
Mickiewicza

9,52
0
18,82
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Ogrodowa

4,76

Pawia

4,49

Piłsudskiego

5,96

Piotra Skargi

4,76

Plażowa

7,41

Plebańska

6,67

Podgórska

1,63

Podwale

8,26

Polna

8,79

Potok

13,64

Rogozów

0

Rynek

75,64

Sanowa

10,00

Sienkiewicza

7,89

Słoneczna

0

Stawiska

0

Strażacka

7,69

Szeroka

0

Szkolna

31,11

Wąska

0

Węgierska

1,14

Wierzbowa

0

Witosa

10,00

Wuśki

3,30

Zamkowa

8,33

Zarzeki

0

Zielona

0

Źródlana

0

Żurawiec

0

Miasto

6,91

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta Dynów .
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Rysunek 6. Liczba przedsiębiorstw (REGON) na 100 osób w mieście Dynów w 2014 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta Dynów.

I.4. SKALA I CHARAKTER POTRZEB REW ITALIZACYJNYCH
4.1. Ochrona środowiska
Program Ochrony Środowiska dla gminy miejskiej Dynów określa, że poważnym zagrożeniem dla
czystości Sanu są zakłady mieszczące się w górnym biegu rzeki zakłady przemysłu spożywczego i
oczyszczalnie ścieków w Górnej, Solinie, Lesku i Sanoku. Jeśli chodzi o stan powietrza, to głównymi
źródłami zanieczyszczeń na terenie miasta są: spalanie paliw, utylizacja odpadów i ścieków. W mieście
Dybów raczej nie występuje problem z dużym zanieczyszczeniem powietrza pyłami PM10, PM2,5 oraz
benzo(a)pirenem.
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Rysunek 7. Rozkład stężeń średniorocznych (po lewej) i rozkład liczby dni z przekroczeniem dobowego
poziomu (po prawej) pyłu PM10 na terenie powiatu rzeszowskiego w 2015 r. – wyniki
modelowania

Źródło. „Stan środowiska w powiecie rzeszowskim w 2015 r.” WIOŚ w Rzeszowie
Rysunek 8. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM2,5 (po lewej) i benzo(a)pirenu (po
prawej) na terenie powiatu rzeszowskiego w 2015 r. – wyniki modelowania

Źródło. „Stan środowiska w powiecie rzeszowskim w 2015 r.” WIOŚ w Rzeszowie

Z kolei, jako główne źródła hałasu, Program Ochrony Środowiska wskazuje ruch drogowy w centrum,
szlaki komunikacyjne: drogę nr 884 Przemyśl - Domaradz i drogę nr 835 Lublin – Przeworsk –
Grabownica Starzeńska, targowisko w dni handlowe, zakłady obróbki drewna, firmy budowlane i
usługowo-handlowe, lokale rozrywkowe oraz stadion LKS Dynovia.

Najbardziej prawdopodobną klęską żywiołową są powodzie i podtopienia. W obszarze
zalewowym znajdują się ulice: Bartkówka, Kolejowa, Plażowa, Sikorskiego, Podgórska,
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Łazienna, Sanowa, Karolówka, Wierzbowa i Błonie. „Stan środowiska w powiecie rzeszowskim
w 2015 r.” ukazuje, że stan uchodzącego do Sanu potoku Dynówka jest bardzo podatny na
eutrofizację i zły na obszarze chronionym. Podobnie rzeka San nie spełnia wymogów dla
obszarów Natura 2000.
4.2. Ochrona przyrody
Na terenie gminy miejskiej Dynów znajdują się fragmenty Parku Krajobrazowego Pogórza
Przemyskiego, Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Pogórze Przemyskie”, Specjalny
Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Rzeka San” oraz 35 pomników przyrody. Wszystkie pomniki
przyrody są drzewami.
Granica Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego dochodzi do linii kolejki wąskotorowej. Jego
celem jest ochrona charakterystycznych suchych dolin oraz wysokich torfowisk. Ponadto na terenie
parku znajdują się odkrywki fliszu karpackiego. Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Pogórze
Przemyskie” jest szczególnie cenny ze względu na występowanie 29 gatunków z Załącznika I Dyrektywy
Ptasiej oraz gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi. Z kolei Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Rzeka
San” głównie służy ochronie gatunków ryb, takich jak m.in. minog strumieniowy, kiełb białopłetwy, kiełb
Kesslera, boleń i różanka.
Rysunek 9. Występowanie form ochrony przyrody na terenie Miasta

Źródło: opracowanie własne na podstawie geoserwis.gdos.pl
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I.5. W YNIKI BADANIA ANKIETOW EGO
5.1. Metodyka badania

W dniach 21.02.2017r. do 07.03.2017r. przeprowadzone zostało badanie ankietowe w ramach projektu
„Opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 20172023”. Badanie było realizowane za pomocą dwóch technik:
a. ankiety internetowej za pomocą metody CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interview);
b. papierowych kwestionariuszy do samodzielnego wypełniania PAPI (ang. Paper and Pencil
Interview).
Ankietę wypełniło 29 osób.
Celem badania było poznanie opinii mieszkańców Miasta Dynów na temat aktualnych potrzeb w
zakresie rewitalizacji problemowych obszarów gminy oraz oczekiwanych działań mających na celu ich
ożywienie społeczno-gospodarcze.
Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych,
prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności,
przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na
podstawie lokalnego programu rewitalizacji.
Obszar zdegradowany to obszar znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji
negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego
poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu
publicznym i kulturalnym. Jest to obszar charakteryzujący się ponadto: problemami gospodarczymi (np.
niski poziom przedsiębiorczości), środowiskowymi (np. zanieczyszczenie środowiska), przestrzennofunkcjonalnymi (np. niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę techniczną i społeczną) i
technicznymi (np. zły stan techniczny budynków).
Próba
W badaniu wzięło udział łącznie 29 osób, wśród których przeważali mężczyźni (69%). Jeśli chodzi o
wiek, najliczniejszą grupę stanowiły osoby w przedziale od 25-44 lat (65,5%). Na kolejnych miejscach
znalazły się osoby w przedziale wiekowym 45-64 lat (27,6%), 20-24 lata (6,9%). W badaniu nie wzięły
udziału osoby z przedziałów wiekowych „poniżej 20 roku życia” oraz osoby „powyżej 65 roku życia”.
Pełna informacja o cechach demograficznych respondentów została zaprezentowana na wykresach
poniżej.
Badanie to należy traktować jako materiał uzupełniający do analiz statystycznych prowadzonych dla
obszaru gminy i obszaru, który zostanie wyznaczony jako zdegradowany i rewitalizacji.
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Wykres 1. Płeć respondentów

31%
Kobieta
69%

Mężczyzna

Źródło: Badanie ankietowe

Wykres 2. Wiek respondentów

6,90%
27,60%
20 - 24 lata
65,50%

25-44 lata
45 - 64 lata

Źródło: Badanie ankietowe

Zdecydowana większość mieszka w Mieście Dynów od urodzenia (65,5%) lub ponad 15 lat (27,6%).

Wykres 3. Liczba lat zamieszkiwania w Gminie

3,40%

0,10% 3,40%
od urodzenia

27,60%

powyżej 15 lat
65,50%

9 - 15 lat
5 - 8 lat
poniżej 5 lat

Źródło: Badanie ankietowe

Jeśli chodzi o sytuację na rynku pracy, najliczniejszą grupę stanowili pracujący – w tym na etacie lub
jako przedsiębiorcy (odpowiednio: 51,70% i 10,4%). Osoby pracujące dorywczo i bezrobotne stanowiły
odpowiednio: 10,3% i 17,2%. Emeryci i renciści to 10,4%.
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Wykres 4. Status zawodowy respondentów

10,40%
pracuję na etacie

17,20%
51,70%
10,40%

pracuję dorywczo
jestem przedsiębiorcą

10,30%

jestem bezrobotny
jestem emerytem/rencistą

Źródło: Badanie ankietowe

Jeżeli chodzi o wykształcenie ankietowanych to najliczniejszą grupę stanowiły osoby
z wyższym wykształceniem (41,4%). Osoby z wykształceniem średnim stanowiły 31,0%, a z
zasadniczym zawodowym stanowiły 27,6%.
Wykres 5. Wykształcenie

41,40%

27,60%
zasadnicze zawodowe
średnie
31,00%

wyższe

Źródło: Badanie ankietowe

Najliczniejszą grupę ankietowanych stanowili mieszkańcy Dynowa (58,6%), osoby deklarujące miejsce
zamieszkania inne niż Dynów stanowiły 41,4%.
Wykres 6. Miejsce zamieszkania

41,40%
58,60%

Dynów
Inne

Źródło: Badanie ankietowe
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5.2. Wyniki badania
Pierwsze pytanie w ankiecie dotyczyło ogólnej opinii mieszkańców na temat życia w gminie.
Z odpowiedzi wyłania się w miarę optymistyczny obraz – łącznie odpowiedzi „bardzo dobrze” i „dobrze”
udzieliło 38% ankietowanych, „średnio 31%. 31% ankietowanych stwierdziło, że w Gminie Miejskiej
Dynów mieszka się źle. Odpowiedzi „bardzo źle” nie było.
Wykres 7. Ogólna ocena życia w gminie

35,00%

31,00%

31,00%

31,00%

30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
7,00%

10,00%
5,00%
0,00%

bardzo dobrze

dobrze

średnio

źle

Źródło: Badanie ankietowe

Następnie kwestia ta została pogłębiona o wskazanie najważniejszych problemów społecznych,
gospodarczych oraz problemów związanych ze środowiskiem naturalnym, zagospodarowaniem
przestrzennym i stanem infrastruktury technicznej w Gminie Miejskiej Dynów, ze wskazaniem osiedla.
Odpowiedzi zostały zaznaczone „dla całej gminy” i dla Osiedla 4.
W zakresie problemów społecznych, za najważniejsze problemy uznano: ubóstwo, bezrobocie, niski
poziom integracji mieszkańców Gminy oraz niewielką aktywność mieszkańców w życiu publicznym i
kulturalnym.
Wykres 8. Wskazanie najpoważniejszych problemów społecznych Gminy Miejskiej Dynów

12
11

12

bezrobocie

9

10

7

8

6

ubóstwo

5

6
4

2
niewielka aktywność
mieszkańców w życiu
publicznym i kulturalnym

1

2
0

Osiedle 1 Osiedle 2 Osiedle 3 Osiedle 4

Cała
Gmina

Źródło: Badanie ankietowe

32

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2017-2023

Ankietowani najczęściej wskazywali całą Gminę jako miejsce o największym natężeniu problemów
społecznych, środowiskowych, gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych oraz technicznych.
Wykres 9. Jakie są Państwa zdaniem najważniejsze problemy środowiskowe Gminy?

Cała Gmina
19

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

18

9

8

2

zanieczyszczenie
powietrza

zły stan
zanieczyszczenie nieekologiczne brak lub zły stan
zbiorników i
gleb w tym
zachowania
terenów
cieków
dzikie wysypiska
niektórych
zielonych
wodnych,
śmieci
mieszkańców
zanieczyszczenie
wody

Źródło: Badanie ankietowe

Wśród problemów środowiskowych wskazywano jako najważniejsze problemy: zanieczyszczenie
powietrza, nieekologiczne zachowania mieszkańców, zanieczyszczenie gleb, dzikie wysypiska śmieci
oraz zanieczyszczenie wód powierzchniowych. Problemy te zdaniem respondentów są
charakterystyczne dla całej Gminy.
Wykres 10. Jakie są Państwa zdaniem problemy gospodarcze w Gminie?

Cała Gmina
19
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

18

8

niska
przedsiębiorczość
mieszkańców

słaba kondycja
ekonomiczna
istniejących
przedsiębiorstw

9

brak
brak stałych miejsc
wykwalifikowanych
pracy
pracowników
dostosowanych do
profilu
zawodowego
mieszkańców
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Źródło: Badanie ankietowe
Na pytanie Jakie występują problemy gospodarcze? ankietowani najczęściej odpowiadali, że są to
„niska przedsiębiorczość mieszkańców” i „brak stałych miejsc pracy dostosowanych do profilu
zawodowego mieszkańców”. Problemy dotyczą całej Gminy i trudno wskazać konkretną lokalizację.
Jakie są Państwa zdaniem najważniejsze problemy przestrzenno-funkcjonalne Gminy? – to
kolejne pytanie jakie znalazło się w ankiecie.
Liczba
Problemy
odpowiedzi
Braki lub zła jakość infrastruktury technicznej: kolejowej, drogowej, wodnokanalizacyjne,
18
energetyczne, teleinformatyczne, internetowej, gazowe, ciepłownicze.
Zły stan, brak lub mała dostępność do infrastruktury społecznej: placówki edukacyjne 11
szkoły, placówki opiekuńcze - żłobki, domy opieki dla osób starszych, niepełnosprawnych.
Zły stan, brak lub mała dostępność do obiektów kulturalnych, miejsc spotkań dla
mieszkańców (np. organizacji pozarządowych, seniorów, młodzieży, kółek zainteresowań
8
innych).
Brak lub niewystarczający stopień zagospodarowania miejsc publicznie dostępnych
7
(deptaki, parki, muszle koncertowe, ścieżki rowerowe, zalew, tereny wzdłuż rzeki inne).
Niedostosowanie miejsc publicznie dostępnych do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak
6
podjazdów, wind, inne).
Niedostosowanie miejsc publicznych dla rodziców z dzieckiem w wózku (brak podjazdów,
wind, miejsc dla rodzica z dzieckiem w tym przewijanie i karmienie, ogólnodostępnych
3
placów zabaw inne).
Źródło: Badanie ankietowe
Respondenci wskazywali na złą jakość lokalnych dróg, niedostateczną ilość chodników dla pieszych.
Dużo odpowiedzi dotyczyło braków lub złego stanu infrastruktury społecznej.
W odniesieniu do budynków i budowli odpowiedzi również dotyczyły całej Gminy. Odpowiedzi na pytanie
Jakie są Państwa zdaniem najważniejsze problemy dotyczące budynków i budowli w Gminie? –
prezentuje poniższy wykres.
Wykres 11. Najważniejsze problemy dotyczące budynków i budowli w Gminie

Cała Gmina
25
20
15
10
5
0

21
13
9

zły stan budynków
publicznych

zły stan
komunalnych
budynków
mieszkalnych

braki w
wyposażeniu
budynków w
rozwiązania
energooszczędne i
proekologiczne

Źródło: Badanie ankietowe
Na pytanie czy Gmina Miejska Dynów wymaga programu ożywienia społeczno-gospodarczego,
społecznego i przestrzenno-środowiskowego ankietowani najczęściej udzielali odpowiedzi
„zdecydowanie tak” i „raczej tak” (w sumie 96,6%).
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Wykres 12. Ocena konieczności wdrożenia programu ożywienia społeczno-gospodarczego

3,40%

34,50%

zdecydowanie tak
62,10%

raczej tak
zdecydowanie nie

Źródło: Badanie ankietowe
Następnie poproszono ankietowanych o wskazanie tych grup społecznych, które ich zdaniem powinny
być głównymi odbiorcami działań rewitalizacyjnych w Gminie Miejskiej Dynów.
Respondenci mogli wskazać więcej niż jedną grupę. W odpowiedziach wskazano przede wszystkim na
osoby bezrobotne (62,1%) oraz na rodziny z małymi dziećmi (51,7%). Na kolejnych miejscach znaleźli
się seniorzy (34,5%) oraz młodzież (po 31%).
Wykres 13. Wskazanie grup społecznych, które powinny być głównymi odbiorcami działań
rewitalizacyjnych w Gminie

osoby zagrożone patologiami
osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem
społecznym

3,40%

10,30%

osoby bezrobotne

osoby niepełnosprawne

62,10%

6,90%

seniorzy

34,50%

młodzież

dzieci

rodziny z małymi dziećmi

31%

17,20%

51,70%

Źródło: Badanie ankietowe
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I.6. W YNIKI W ARSZATU DIAGNOSTYCZNEGO
W ramach projektu przeprowadzone zostały konsultacje społeczne / warsztaty diagnostycznoprojektowe z udziałem różnych podmiotów, które zostały poprzedzone diagnozą ilościową obszaru
przewidzianego do rewitalizacji, opracowaniem obiektywnych kryteriów wyboru obszaru, hierarchii
potrzeb i dalej projektów rewitalizacyjnych, jako istotnego elementu całościowej wizji rozwoju miasta.
W ramach prac nad LPR we wszystkich etapach tj. diagnozowania, programowania, wdrażania,
monitorowania i ewaluacji zostały zastosowane działania aktywizujące i zachęcające do
udziału mieszkańców, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz innych interesariuszy. Został
zapewniony realny wpływ na kształt tworzonego programu rewitalizacji na kilka sposobów. Planowane
do wykorzystania partycypacyjne metody konsultacji, stosowane na każdym kluczowym etapie prac nad
programem były następujące:


badania ankietowe;



warsztaty diagnostyczno-projektowe i spotkania konsultacyjne służące poznaniu potrzeb i
oczekiwań interesariuszy oraz zapewnieniu spójności planowanych działań z tymi potrzebami i
oczekiwaniami.

W dniu 05.03.2017 r. odbył się w Dynowie warsztat diagnostyczny, którego celem była identyfikacja
obszarów problemowych wraz ze wskazaniem głównych problemów, jakie na nich występują. Program
warsztatu był następujący:


omówienie podstaw prawnych prowadzenia prac nad programem rewitalizacji;



omówienie stanu prac nad programem;



identyfikacja obszarów problemowych.

W trakcie warsztatu uczestnikom warsztatów została przedstawiona tematyka rewitalizacji oraz zostały
przedstawione podstawowe definicje. Następnym etapem warsztatu była prezentacja wstępnych
wyników analizy diagnostycznej. Po prezentacji uczestnicy w grupach identyfikowali obszary
problemowe.
Zdaniem uczestników warsztatu najpilniejszej interwencji rewitalizacyjnej wymaga miejscowość
Centrum Dynowa od stacji kolejki wąskotorowej do ulicy Bartkówka. W trakcie warsztatu w następnej
części uczestnicy zidentyfikowali problemy na wyznaczonym obszarze zdegradowanym i rewitalizacji:




w sferze społecznej:
-

wysokie bezrobocie;

-

niewystarczająca liczba ofert pracy na lokalnym rynku

-

niski poziom przedsiębiorczości

-

bardzo ograniczone możliwości zapewnienia schronienia osobom będącym w trudnej
sytuacji losowej;

-

ograniczona oferta zajęć i imprez kulturalnych;

-

ograniczona oferta zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych;

-

brak mieszkań socjalnych, komunalnych, chronionych

-

niska aktywność obywatelska;

-

niski stopień integracji społeczności lokalnych;

w sferze środowiskowej:
-

niska świadomość ekologiczna mieszkańców.
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w sferze technicznej i przestrzenno-funkcjonalnej:
-

niezadowalająca ilość miejsc parkingowych;

-

niezadowalający standard istniejących parkingów

-

niezadowalający stan techniczny dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich;

-

niewystarczająca ilość chodników wzdłuż ciągów komunikacyjnych;

-

niewystarczająco rozwinięta sieć kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej;

-

niedostatecznie rozwinięta infrastruktura sportowo-rekreacyjna;

-

niezagospodarowane pod względem rekreacyjnym tereny nad Sanem;

-

niewystarczająca powierzchnia urządzonych terenów zielonych - wymagające
uzupełnienia i urządzenia tereny zieleni miejskiej;

-

niewystarczająca liczba obiektów małej architektury w przestrzeni publicznej;

-

niska estetyka przestrzeni publicznej;

-

zaniedbane, niezagospodarowane tereny w mieście wymagające działań
rewitalizacyjnych;

w sferze technicznej:
-

niezadowalający stan techniczny i estetyczny budynków użyteczności publicznej;

-

brak zaplecza dla prowadzenia działalności kulturalnej i funkcjonowania organizacji
pozarządowych wraz z salą widowiskowo-koncertową (Centrum aktywizacji społecznej)
oraz zły stan obiektu biblioteki;

-

niezadowalający stan zachowania obiektów zabytkowych;

-

niezadowalający standard mieszkań w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

-

wysoka energochłonność wielorodzinnych budynków mieszkalnych będących w zasobach
wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni.

w sferze gospodarczej:
-

niski poziom rozwoju przedsiębiorczości na terenie miasta

-

mało wykorzystany potencjał środowiskowy i kulturowy do rozwoju turystyki (dolina Sanu,
kolejka wąskotorowa).

-

słaba promocja potencjału turystycznego gminy.

I.7. DELIMITACJA OBSZARÓW ZDEGRADOW ANYCH I DO REW IT ALIZACJI
W powyższych rozdziałach przeanalizowano obszar miasta Dynów, w celu określenia, na których
terenach występuje nasilenie problemów w sferach społecznej, gospodarczej, przestrzennofunkcjonalnej, technicznej i środowiskowej. Większość danych analizowano w podziale na ulice miasta,
dzięki czemu można dość dokładnie nakreślić lokalizację negatywnych zjawisk. Poniższa tabela
obrazuje porównanie wartości każdego ze wskaźników do wartości dla całego miasta. W przypadku,
gdy wartość wskaźnika dla konkretnej ulicy była gorsza niż wartość dla miasta wpisano wartość 1, a
gdy była lepsza wpisano 0, co oznacza brak degradacji. Należy pamiętać, że wartość „gorsza” to, w
zależności od wskaźnika, wartość wyższa (np. liczba osób korzystających z pomocy społecznej) lub
niższa (np. liczba przyłączy do sieci kanalizacyjnej) niż dla miasta.
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1

1

1

0

0

1

Bartkówka

973

1

1

1

1

1

1

0

0

1

Bławatkowa

26

1

0

0

1

1

0

1

1

1

Błonie

75

0

0

0

1

1

0

1

1

1

Dworska

105

1

0

0

1

0

0

1

1

1

Działowa

18

1

0

0

1

1

0

0

0

1

Fermstalowska

20

1

0

0

1

1

1

1

1

1

Gajowa
Gen.
Sikorskiego

12

1

0

0

1

1

1

0

0

1

383

0

0

1

1

1

0

0

0

1

Głęboka

42

1

0

0

1

1

1

1

1

1

Graniczna

16

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Gruntowa

27

0

0

1

1

1

1

1

1

1

Grunwaldzka

561

0

0

0

1

1

0

0

0

1

Handlowa

128

1

1

1

1

0

1

0

0

0

Igioza

41

1

0

1

1

1

1

1

1

1

Jaklów
Jana III
Sobieskiego

33

1

0

0

1

1

1

1

1

1

16

1

0

0

1

1

0

1

1

1

Jana Pawła II

86

0

0

0

1

0

0

0

0

0

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

191

0

0

0

1

1

1

1

1

1

134

1

0

0

1

0

1

0

0

0

Kolejowa

34

1

1

0

1

0

1

0

0

0

Konopnickiej

37

1

0

0

1

1

0

1

1

1

Kościuszki

10

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Krzywa
Ks. Józefa
Ożoga

0

0

0

1

1

0

0

1

Kaniowiec
Karolówka
Kazimierza
Wielkiego

Łazienna

0

0

Liczba ludności w 2017 r.

Powierzchnia dróg do remontu na
100 mieszkańców

0

Długość do remontu na 100
mieszkańców

0

Liczba przyłączy do sieci
kanalizacyjnej na 100 mieszkańców

Liczba przyłączy do sieci
wodociągowej na 100 mieszkańców

0

Liczba osób korzystających ze
świadczeń pomocy społecznej w
przeliczeniu na 100 mieszkańców

737

Liczba rodzin korzystających ze
świadczeń pomocy społecznej ze
względu na niepełnosprawność w
przeliczeniu na 100 mieszkańców

1 Maja

Ulica

Przyrost naturalny 2014 na 100
mieszkańców

Liczba organizacji pozarządowych
na 100 mieszkańców

Liczba podmiotów gospodarczych w
przeliczeniu na 100 mieszkańców

Tabela 19. Delimitacja obszaru zdegradowanego – porównanie wskaźników do wartości dla miasta.
Oznaczenia: 1 – degradacja, 0 – brak degradacji

206

1

1

1

0

0

0

0

0

1

126

0

1

0

1

0

1

0

0

0
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Matejki

35

0

0

0

1

1

0

1

0

1

170

1

1

1

0

0

0

0

0

0

Ogrodowa

42

0

1

0

1

1

0

1

1

1

Pawia

89

1

0

0

1

1

0

1

1

1

Piłsudskiego

503

1

0

1

1

1

1

0

0

1

Piotra Skargi

21

0

0

0

1

1

0

1

1

1

Plażowa

27

1

1

1

1

1

1

0

0

0

Plebańska

15

1

0

0

1

1

0

1

1

1

Podgórska

245

1

0

0

1

1

0

1

1

1

Podwale

109

1

1

0

1

0

0

0

0

0

Polna

273

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Potok

22

1

0

0

1

1

0

0

0

0

Rogozów

13

0

0

0

1

1

1

1

1

1

Rynek

78

1

1

1

0

0

0

0

0

0

Sanowa

30

1

1

0

1

1

0

0

0

0

Sienkiewicza

38

1

0

0

1

0

0

1

1

0

Słoneczna

24

1

0

0

1

0

0

0

0

1

Stawiska

26

1

0

0

1

1

0

1

1

1

Strażacka

13

1

1

1

1

0

0

1

1

0

Szeroka

10

1

0

0

1

1

1

0

0

1

Szkolna

45

1

1

1

0

0

0

0

0

0

Wąska

9

1

0

0

1

0

1

1

1

1

Węgierska

88

0

0

1

1

1

1

0

0

1

Wierzbowa

25

1

0

0

1

1

0

1

1

1

Witosa

10

1

0

0

1

1

1

1

0

0

Wuśki

91

1

0

1

1

1

1

1

1

1

Zamkowa

72

1

0

0

1

0

0

0

0

0

Zarzeki

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Zielona

12

1

0

0

1

0

0

1

1

1

Źródlana

12

1

0

0

1

1

0

1

1

1

Żurawiec

2

1

0

0

1

1

1

1

1

1

Mickiewicza

Źródło: opracowanie własne.

Następnie zsumowano liczbę wskaźników gorszych od wartości dla gminy w podziale na sferę
społeczną, pozostałe sfery oraz łączną liczbę sfer. Efektem tego jest poniższa tabela. Najwięcej
wskaźników o wartościach gorszych niż wartość dla gminy miały ulice: Bartkówka, Graniczna,
Handlowa, Kaniowiec, Plażowa, Strażacka i Zarzeki. Pod względem innych sfer najbardziej
zdegradowane były ulice: Fermstalowska, Głęboka, Graniczna, Gruntowa, Igioza, Jaklów, Kaniowiec,
Karolówka, Rogozów, Wuśki, Zarzeki i Żurawiec. Biorąc pod uwagę wszystkie wskaźniki najbardziej
zdegradowane są ulice: Graniczna, Kaniowiec, Zarzeki, Igioza i Wuśki.
Przy określeniu granic obszaru zdegradowanego kierowano się także innymi wiadomościami na temat
poszczególnych ulic i konkretnych obszarów, np. lokalizacją obiektów ważnych dla lokalnej
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społeczności czy liczbą ludności mieszkającej przy konkretnych ulicach. Z tego też powodu, ulice,
których wartość wskaźnika wyszła negatywnie z powodu bardzo małej liczby ludności (np. dwie lub
cztery osoby, taką ulicą była np. ul. Kaniowiec) i znajdowały się w oddaleniu od reszty ulic
zdegradowanych (np. ul. Graniczna), wyłączono z zasięgu obszaru zdegradowanego. Ponadto
wyłączono z obszaru zdegradowanego rejon okolic rynku (ul. Rynek, ul. Handlowa, ul. Kazimierza
Wielkiego), gdyż obszar proces rewitalizacji na tym terenie zaczął się już w 2012 r. w ramach RPO
Województwa Podkarpackiego.
Tabela 20. Delimitacja obszaru zdegradowanego – suma wskaźników o wartościach gorszych niż wartość
dla całej gminy miejskiej Dynów

1 Maja
Bartkówka

Suma
Suma
Suma
wskaźników o
wskaźników o
wskaźników o
wartościach
wartościach
Liczba ludności
wartościach
gorszych niż dla gorszych niż dla
2017
gorszych niż dla
gminy w
gminy we
gminy w sferze
pozostałych
wszystkich
społecznej
sferach
sferach
737
1
3
4
973

4

3

7

Bławatkowa

26

2

4

6

Błonie

75

1

4

5

Dworska

105

2

3

5

Działowa

18

2

2

4

Fermstalowska

20

2

5

7

Gajowa

12

2

3

5

383

2

2

4

Głęboka

42

2

5

7

Graniczna

16

4

5

9

Gruntowa

27

2

5

7

Grunwaldzka

561

1

2

3

Handlowa

128

4

1

5

Igioza

41

3

5

8

Jaklów

33

2

5

7

Jana III Sobieskiego

16

2

4

6

Jana Pawła II

86

1

0

1

Kaniowiec

4

4

5

9

Karolówka

191

1

5

6

Kazimierza Wielkiego

134

2

1

3

Kolejowa

34

3

1

4

Konopnickiej

37

2

4

6

Kościuszki

10

1

0

1

0

0

3

0

Ks. Józefa Ożoga

206

3

1

4

Łazienna

126

2

1

3

35

1

3

4

170

3

0

3

Gen. Sikorskiego

Krzywa

Matejki
Mickiewicza
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Ogrodowa

42

2

4

6

Pawia

89

2

4

6

Piłsudskiego

503

3

3

6

Piotra Skargi

21

1

4

5

Plażowa

27

4

2

6

Plebańska

15

2

4

6

Podgórska

245

2

4

6

Podwale

109

3

0

3

Polna

273

0

0

0

Potok

22

2

1

3

Rogozów

13

1

5

6

Rynek

78

3

0

3

Sanowa

30

3

1

4

Sienkiewicza

38

2

2

4

Słoneczna

24

2

1

3

Stawiska

26

2

4

6

Strażacka

13

4

2

6

Szeroka

10

2

3

5

Szkolna

45

3

0

3

Wąska

9

2

4

6

Węgierska

88

2

3

5

Wierzbowa

25

2

4

6

Witosa

10

2

3

5

Wuśki

91

3

5

8

Zamkowa

72

2

0

2

Zarzeki

12

4

5

9

Zielona

12

2

3

5

Źródlana

12

2

4

6

Żurawiec

2

2

5

7

Źródło: opracowanie własne.

Obszar zdegradowany zajmuje 217 ha powierzchni, co stanowi 8,89% powierzchni gminy i jest
zamieszkiwany przez 1547 osób, co stanowi 24,87% ludności gminy miejskiej Dynów. Tym samym
spełnia warunki ustawowe dla obszaru rewitalizacji.
Obowiązkowo obszar rewitalizacji musi wykazać się także przynajmniej 4 wskaźnikami (w 4
kategoriach) gorszymi od wartości referencyjnych określonych w „Instrukcji przygotowywania
programów rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020”.
Sprawdzono wartość wskaźników dla omawianego obszaru zdegradowanego – wartości wskaźników
przedstawia poniższa tabela. Z uwagi na to, że obszar zdegradowany spełnia 5 z 4 wymaganych
wskaźników uznano, że obszar rewitalizacji powinien obejmować cały obszar zdegradowany.
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Tabela 21. Porównanie wartości wskaźników dla obszaru zdegradowanego i rewitalizacji do wartości
referencyjnych określonych w „Instrukcji przygotowywania programów rewitalizacji w zakresie
wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020”
Kategoria:
Kategoria:
Kategoria:
Kategoria:
Kategoria:
Pomoc
Podmioty
Ochrona
Demografia
Edukacja
społeczna
gospodarcze
środowiska
Liczba
zarejestrowanych
Przyrost
Liczba osób
podmiotów
naturalny w
korzystającyc
Odsetek
gospodarczych w
przeliczeniu
h z pomocy
ludności
Wynik
rejestrze REGON
na 100 osób
społecznej w
korzystające
egzaminów 6w przeliczeniu na
wg
przeliczeniu
j z sieci
klasisty
100 osób wg
faktycznego
na 100 osób
wodociągow
faktycznego
miejsca
wg miejsca
ej
miejsca
zamieszkania zamieszkania
zamieszkania –
obszar miejski

Obszar
rewitalizacji

-0,38
(2014 rok)

9,95
(2014 rok)

65,84%
(2014 rok)

7,37
(2014 rok)

17,6%
(2014 rok)

0,07 (2014
rok)

6,1 (2014 rok)

67,7% (2014
rok)

10,2 (2014 rok)

80,2%
(2014 rok)

Wskaźnik
referencyjny

Województwo
Podkarpackie

Źródło: opracowanie własne.

Zasięgi przestrzenne obszaru zdegradowanego i rewitalizacji
Na podstawie powyższych analiz określono, że obszar rewitalizacji obejmie swym zasięgiem cały
obszar zdegradowany. W skład obszaru zdegradowanego i rewitalizacji wchodzą (idąc od północy):























Teren kolejki wąskotorowej,
Ul. Grunwaldzka: numery: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 30, 34a, 34b oraz cmentarz
katolicki,
Ul. Fermstalowska,
Boisko przy ul. 1 Maja,
Ogródki działkowe przy ul. Wierzbowej,
Ul. Podwale 2, 4, 6, 8, 10, 10a, 12, 14, 16, 24, 25, 30, 32, 38, 40, 42, 44, 44a, 44a, 4668b,
Ul. Mickiewicza 1-26,
Ul. Ks. Ożoga 11 (stacja Pogotowia Ratunkowego), 12a (Dom Pogodnej Starości im.
św. Brata Alberta) i 32 (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej) oraz boisko,
Ul. Jana Pawła II 2, 8, 10, 12, 15 (przedszkole),
Ul. Szkolna 1-6 oraz kompleks Zespołu Szkół,
Ul. Strażacka 1 (Remiza),
Ul. Sanowa,
Ul. Łazienna 8, 10-70,
Ul. Zielona,
Ul. Piłsudskiego,
Ul. Wąska,
Ul. Wuśki 1-8a,
Ul. Głęboka,
Ul. Rogozów,
Ul. Jaklów 1a, 2, 3, 4, 6, 8, 10,
Ul. Plażowa,
Ul. Bartkówka (prócz numerów: 14, 14a, 16, 16a, 18, 19, 21, 29, 30).
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Rysunek 10. Obszar zdegradowany w mieście Dynów

Źródło: opracowanie własne.
Rysunek 11. Obszar zdegradowany i rewitalizacji w mieście Dynów
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Źródło: Opracowanie własne

I.8. SKALA I CHARAKTER POTRZEB REW ITALIZACYJNYCH
Osiągnięcie wizji będzie możliwe, jeżeli gmina sprosta większości zidentyfikowanym potrzebom
rewitalizacyjnym. Identyfikacja potrzeb rewitalizacyjnych nastąpiła w oparciu o przeprowadzoną
diagnozę, w tym badania społeczne ilościowe i jakościowe oraz przeprowadzoną wizję lokalną.
Zidentyfikowane potrzeby rewitalizacyjne:

-

zmniejszenie skali ubóstwa i bezrobocia wśród mieszkańców;
aktywizacja zawodowa i rozwijanie przedsiębiorczości mieszkańców;
zwiększenie dostępności do infrastruktury społecznej;
zapewnienie schronienia osobom będącym w trudnej sytuacji losowej;
rozwijanie oferty zajęć i imprez kulturalnych oraz sportowo-rekreacyjnych;
aktywizacja społeczna mieszkańców;
zwiększenie poziomu integracji mieszkańców;


-

-

-

w sferze technicznej i przestrzenno-funkcjonalnej:

poprawa stanu technicznego i estetyki budynków użyteczności publicznej;
rozwijanie zaplecza dla prowadzenia działalności kulturalnej i funkcjonowania organizacji
pozarządowych wraz z salą widowiskowo-koncertową (Centrum aktywizacji społecznej) oraz
poprawa stanu technicznego biblioteki;
utrzymanie w dobrym stanie technicznym obiektów zabytkowych;
poprawa stanu technicznego i standardu budynków mieszkalnych;
rozwijanie bazy mieszkań socjalnych;
uporządkowanie przestrzeni publicznych;
poprawa stanu technicznego ciągów pieszo-jezdnych, zwiększanie ilości i standardu parkingów i
miejsc parkingowych;
rozwijanie infrastruktury ochrony środowiska, m.in. sieci kanalizacyjnych;
rewitalizowanie i budowanie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, kultury;
zagospodarowanie pod względem rekreacyjnym terenów nad Sanem;
uporządkowanie przestrzeni publicznych.


-

w sferze środowiskowej:

zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców.


-

w sferze społecznej:

w sferze gospodarczej:

ożywienie gospodarcze rewitalizowanych miejsc,
wykorzystanie potencjału historycznego, turystycznego oraz przyrodniczego dla rozwoju
rewitalizowanych miejsc;
promowanie potencjału turystycznego gminy.
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II.

OPIS POW IĄZAŃ LOKALNEGO PROGRAMU REW ITALIZACJI Z DOKUM ENTAMI
STRATEGICZNYMI GMINY, W TYM STRATEGIĄ RO ZW OJU GMINY, STUDIUM
UW ARUNKOW AŃ I KIERUN KÓW ZAGOSPODAROW ANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY ORAZ STRATEGIĄ ROZW IĄZYW ANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Lokalny Program Rewitalizacji to jeden z podstawowych programów operacyjnych gminy. Planowane
działania w ramach LPR powinny wpisywać się w rozwojową politykę prowadzoną przez Gminę oraz
wizję, która przedstawia pożądany efekt całego procesu. Jednocześnie planowane działania
rewitalizacyjne powinny być spójne z założeniami głównych dokumentów planistycznych
i strategicznych obowiązujących w gminie.
Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Dynów do roku 2026
Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Dynów do roku 2026 to jeden z podstawowych dokumentów
planowania rozwoju gminy. Dokument ten został przyjęty uchwałą Rady Miasta Dynów nr ///// w dn.
13.06.2017r. W dokumencie została dokonana analiza sytuacji społeczno-gospodarczej całej gminy,
wykonano analizę SWOT, a także określono misję, która brzmi następująco:
Miasto Dynów to atrakcyjne miejsce do zamieszkania, pracy, wypoczynku i inwestowania, czyste i
zadbane, z bogatą ofertą edukacyjną, rekreacyjno-sportową, turystyczną oraz kulturalną,
gwarantujące swoim mieszkańcom wygodę i wysoki komfort życia, ceniące swoją tożsamość.
To miasto bogate aktywnością i kreatywnością swoich mieszkańców.
Strategia określa także wizję rozwojową dotyczącą obszaru Miasta, na którym zajdą pozytywne
przemiany, tj. sfery:
 zaspokojenie potrzeb mieszkańców,
 potencjały i zasoby Gminy,
 gospodarka i promocja Gminy.
Na podstawie analizy oraz projekcji misji i wizji zostały wytyczony obszar priorytetowy obejmujący
centrum Dynowa w kierunku Bartkówki.
Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Dynów do roku 2026 wskazuje na kluczowe potrzeby i oczekiwania
mieszkańców, dlatego też spójność LPR z tym dokumentem jest niezwykle ważna.
Opracowana Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Dynów do roku 2026 w liście priorytetowych
programów inwestycyjnych wskazuje m.in. zadanie realizacyjne:

 Kontynuacja rewitalizacji miasta – budowa i organizacja centrum aktywizacji społecznej z zapleczem
dla prowadzenia działalności kulturalnej i funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz centrum
rekreacji (stadion, bieżnia itp. wraz z zapleczem).
 Rewitalizacja przestrzeni publicznych miasta – poprawa estetyki i funkcjonalności poprzez budowę
parkingów i przebudowę/remonty dróg, chodników i oświetlenia ulicznego.
 Dalsza rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta: poprawa estetyki, budowa i instalowanie
elementów małej architektury, zamiana napowietrznej sieci energetycznej na kablową (podziemną),
porządkowanie przestrzeni cmentarzy komunalnych, zabezpieczenie i zagospodarowanie brzegów
Sanu, zagospodarowywanie terenów zaniedbanych, niewykorzystywanych, uzupełnianie i
urządzanie terenów zielonych.
 Kontynuacja rewitalizacji miasta – budowa centrum aktywizacji społecznej z zapleczem dla
funkcjonowania organizacji pozarządowych.
Zapisy LPR stanowią uszczegółowienie założeń polityki strategicznej rozwoju gminy. Dlatego też
Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Dynów do roku 2026 jest komplementarna z celami LPR.
Zapisana w LPR wizja, cel nadrzędny oraz cele strategiczne i operacyjne z kierunkami działań
rewitalizacyjnych są zbieżne z założeniami i zapisami Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Dynów do roku
2026 oraz stanowią o ich uszczegółowieniu.
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Dynów na lata 2014-2025
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Dynów na lata 2014-2025 to jeden
z podstawowych dokumentów planowania rozwoju gminy. Dokument ten został przyjęty uchwałą nr
XXXVIII/219/13 Rady Miasta Dynów z dnia 28 listopada 2013 r.
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Strategia wskazuje na kluczowe kwestie społeczne, z jakimi borykają się mieszkańcy miasta, na ich
niezaspokojone potrzeby oraz wytycza kierunki działań na rzecz niwelowania zjawisk społecznie
niepożądanych, dolegliwych i negatywnych, a także zajmuje się tworzeniem mechanizmów
wzmacniających efektywność dokonywanych zmian. Działania strategiczne są kierowane głównie ku
środowiskom, które pozostają na marginesie życia społecznego, wykluczonych społecznie lub
zagrożonych tym zjawiskiem.
Misją pomocy społecznej jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej osób korzystających z różnych
form zabezpieczenia społecznego poprzez udostępnienie im istniejących oraz rozwijanie nowych usług
i form oparcia społecznego, realizowanych poprzez podmioty publiczne i niepubliczne, grupy
samopomocy i wysoko wykwalifikowaną kadrę i wolontariat.
Opracowana Strategia w liście priorytetowych programów inwestycyjnych wskazuje m.in. cel: 1.
Wspieranie osób i rodzin w trudnych sytuacjach życiowych, w wysiłkach zmierzających do uzyskania
zdolności do samodzielnego funkcjonowania oraz redukowanie zjawiska ubóstwa, 2. Przeciwdziałanie
bezrobociu – aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych oraz eliminowanie negatywnych
skutków psychospołecznych bezrobocia, 3. Ochrona warunków i jakości życia oraz statutu społecznego
osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób ze schorzeniami psychicznymi, 4.
Budowa systemu wsparcia dla osób w wieku poprodukcyjnym.
Zapisana w LPR wizja, cel nadrzędny oraz cele strategiczne i operacyjne z kierunkami działań
rewitalizacyjnych są zbieżne z założeniami i zapisami Gminnej Strategi Rozwiązywania Problemów
Społecznych Miasta Dynów na lata 2014-2025 oraz stanowią o ich uszczegółowieniu.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego to jeden z podstawowych
dokumentów planowania rozwoju gminy. Dokument ten został przyjęty uchwałą Rady Miasta Dynów nr
XXXXI/260/02 w dn. 9 października 2002 r.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego wskazuje obszary zabudowane
wymagające uporządkowania i rehabilitacji. Jako tereny wymagające przekształceń i rehabilitacji
wskazuje się w pierszej kolejności:


Obszar kształtowania „centrum” (obszar z zachowanym dawnym układem urbanistycznym –
jako wymagający rewaloryzacji i programu rewitalizacji starówki)



Obszar dawnej zabudowy siedliskowej w Bartkówce i Karolówce.

Zapisana w LPR wizja, cel nadrzędny oraz cele strategiczne i operacyjne z kierunkami działań
rewitalizacyjnych są zbieżne z założeniami i zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego oraz stanowią o ich uszczegółowieniu.
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III.

OPIS W IZJI STANU OBSZAR U PO PRZEPROW ADZENIU REW ITALIZACJI

Wizja przedstawia pożądany obraz rzeczywistości, który ma być osiągnięty poprzez realizację działań
zapisanych w LPR. Jest ona opisem wizerunku obszaru rewitalizacji w przyszłości, przy założeniu
wystąpienia korzystnych uwarunkowań. Wizja jest możliwie szczegółową „fotografią” stanu i sytuacji
obszaru rewitalizacji w 2023 roku. Jest to koncepcja, która powinna być motywująca, sformułowana
w sposób pozytywny, z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań. Jest ukierunkowana prognostycznie,
tak, więc wskazuje generalny kierunek jej rozwoju.
Podsumowując, wizja stanowi wzorzec określający stan i tożsamość obszaru rewitalizacji po realizacji
zapisów LPR.
Wizja obszaru rewitalizacji w Gminie Miejskiej Dynów:
Działania rewitalizacyjne będą służyć poprawie warunków życia mieszkańców oraz ożywieniu
społeczno-gospodarczemu rewitalizowanego obszaru Dynowa. Zaplanowane inwestycje, realizowane
zarówno przez Gminę Miejską Dynów, jak i innych Interesariuszy wpłyną pozytywnie na standard i
jakość życia mieszkańców oraz gości. Poprawa warunków technicznych, przestrzennych i
infrastrukturalnych na rewitalizowanym obszarze będzie sprzyjać rozwojowi społecznemu miasta oraz
rozwojowi gospodarczemu.
Zwiększy się poziom integracji mieszkańców, co w konsekwencji podniesie ich zdolność
samoorganizacji i kreowania oddolnych inicjatyw społecznych. Wzrost aktywności obywatelskiej to też
większa odpowiedzialność i zaangażowanie mieszkańców za rozwój gminy, większe poczucie
tożsamości z miejscem, udział w życiu społeczno-kulturalnym. Te aspekty, oprócz warunków
materialnych, są coraz częściej dostrzegane przez mieszkańców, jako równie ważne.
Ważnym aspektem działań rewitalizacyjnych będzie większe wykorzystanie istniejących potencjałów
miasta związanych z przyrodą, historią, turystyką, co przekładać się będzie na wzrost społecznogospodarczy.
Powyższa wizja odnosi się do zdiagnozowanych potrzeb mieszkańców rewitalizacji, odpowiada na
problemy opisane w diagnozie. Na podstawie rozmów z mieszkańcami podczas spotkań diagnostycznoprojektowych, można stwierdzić mocne więzi z miejscem zamieszkiwania oraz poczucie
odpowiedzialności by miasto rozwijało się w sposób zrównoważony z poszanowaniem środowiska
naturalnego.
Oprócz braków w podstawowej infrastrukturze, mieszkańcy dostrzegają też braki w przestrzeni miasta,
m.in. niedostatek miejsc spotkań i wydarzeń lokalnych, miejsc skierowanych do konkretnych grup
odbiorców, np. odrębnych dla młodzieży, małych dzieci i seniorów. Dotyczy to infrastruktury rekreacyjnosportowej, kultury, ale też związanych z opieką i pomocą społeczną.
Zdaniem uczestników konsultacji społecznych (ankiety, wywiady, warsztaty diagnostyczno-projektowe)
odbiorcami działań rewitalizacyjnych powinny być objęte zwłaszcza rodziny z małymi dziećmi, osoby
niepełnosprawne i młodzież. Wysokie bezrobocie, zwłaszcza młodzieży, kobiet wychowujących dzieci,
czy długotrwale bezrobotnych wymagają działań sprzyjających rozwojowi kompetencji tych osób i
przyjmowaniu postaw przedsiębiorczych.
Przedstawiona Wizja odnosi się do zdiagnozowanych potrzeb mieszkańców obszaru rewitalizacji.
Odpowiada na problemy opisane w diagnozie oraz wskazane w pogłębionej analizie obszaru
rewitalizacji. Jest odpowiedzią na to, jak mieszkańcy chcieliby widzieć Gminę po przeprowadzonych
działaniach rewitalizacyjnych. Kluczowym zagadnieniem jest zniwelowanie zjawisk kryzysowych oraz
wykorzystanie potencjału obszaru rewitalizacji w celu podniesienia jakości życia mieszkańców.
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IV.

CELE REW ITALIZACJI O RAZ ODPOW IADAJĄCE IM KIERUNKI DZIAŁAŃ
SŁUŻĄCYCH ELIMINACJI LUB OGRANICZENIU NEG ATYW NYCH ZJAW ISK

Wizja przedstawia pożądany stan obszarów rewitalizacji w przyszłości. Aby jego osiągnięcie było
możliwe konieczne jest wyznaczenie celów rewitalizacji, które będą kierunkowały podejmowane
działania. Poniżej prezentowana jest zakładana struktura rezultatów LPR.
Rysunek 12. Struktura rezultatów LPR

Wizja
Cel nadrzędny rewitalizacji
Podsystem społeczny

Podsystem przestrzennofunkcjonalny

Podsystem gospodarczy

Cele strategiczne

Cele strategiczne

Cele strategiczne

Cele operacyjne

Cele operacyjne

Cele operacyjne

Kierunki działań

Kierunki działań

Kierunki działań

Cel nadrzędny rewitalizacji:
Obszar rewitalizacji Miasta Dynów to atrakcyjne miejsce do zamieszkania, pracy, wypoczynku i
inwestowania, czyste i zadbane, z bogatą ofertą edukacyjną, rekreacyjno-sportową, turystyczną
oraz kulturalną, gwarantujące swoim mieszkańcom wygodę i wysoki komfort życia, ceniące
swoją tożsamość. To miasto bogate aktywnością i kreatywnością swoich mieszkańców.
Wyznaczony cel nadrzędny kierunkuje proces wyprowadzania obszaru rewitalizacji ze stanu
kryzysowego. Wynika on ze zidentyfikowanych problemów i potrzeb rewitalizacyjnych i ma przyczynić
się do odnowy oraz ożywienia podobszarów rewitalizacji. Powinien być on realizowany wspólnie z
wszystkimi interesariuszami LPR.
Interesariuszami LPR, zgodnie z Ustawą o rewitalizacji są:


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



inni mieszkańcy Gminy Miejskiej Dynów,



podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą,



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



jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,



organy władzy publicznej.
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Cele rewitalizacji wskazują na rezultaty o kluczowym znaczeniu oraz długiej perspektywie czasowej.
Ukierunkowują działania, których zadaniem jest wyprowadzanie obszaru rewitalizacji ze stanu
kryzysowego, a w rezultacie poprawy jego sytuacji, co w konsekwencji przekłada się na całą gminę.
Uszczegółowieniem celów strategicznych są cele operacyjne i przypisane im kierunki działań.
Cele operacyjne wskazują na sposób osiągnięcia celów strategicznych w zakresie przedsięwzięć
właściwych dla wychodzenia z sytuacji kryzysowej obszaru rewitalizacji.
Przedsięwzięcia rewitalizacyjne odnoszą się do zidentyfikowanych na etapie diagnozy i jej pogłębienia
problemów oraz potencjałów obszarów rewitalizacji. Skupiają się na priorytetach rewitalizacji, jakimi jest
poprawa warunków i jakości życia mieszkańców poprzez zintegrowane działania w podsystemach:
społecznym, przestrzenno-funkcjonalnym i technicznym oraz gospodarczym. Wiele z zaplanowanych
projektów rewitalizacyjnych, ze względu na swój charakter i skalę będzie przyczyniać się do realizacji
wielu celów operacyjnych, a nawet strategicznych.
Cele wyznaczone w poszczególnych podsystemach zostały przedstawione w poniższej tabeli.
Tabela 22. Struktura celów strategicznych i operacyjnych w poszczególnych podsystemach

Podsystem

Społeczny

Przestrzennofunkcjonalny i
techniczny

Gospodarczy

Cele strategiczne

1. Poprawa poziomu
zaspokojenia potrzeb
mieszkańców

2. Rozwój zasobów
technicznych oraz
zachowany ład
przestrzenny i
estetyka miasta

3. Wykorzystany
potencjał turystyczny
i historyczny dla
rozwoju
gospodarczego
obszaru rewitalizacji

Cele operacyjne
1.1. Poprawa sytuacji materialnej
mieszkańców.
1.2. Poprawa jakości życia osób
wymagających opieki.
1.3. Szeroka i atrakcyjna oferta kulturalna,
sportowa i rekreacyjna.
1.4. Podniesienie poziomu zaangażowania
społecznego, aktywności obywatelskiej i
integracji mieszkańców.
2.1. Poprawa stanu technicznego,
funkcjonalności i estetyki obiektów
użyteczności publicznej oraz przestrzeni
publicznych.
2.2. Poprawa stanu rozwoju infrastruktury
wodno-kanalizacyjnej.
2.3. Rozwinięta infrastruktura kultury oraz
turystyczna i sportowo-rekreacyjna.
2.4. Poprawa warunków zamieszkiwania i
zwiększenie dostępności mieszkań.
3.1. Stworzone warunki do rozwoju
przedsiębiorczości i aktywizacji
zawodowej.
3.2. Rozwinięta oferta turystyczna i
efektywna promocja miasta.

Źródło: Opracowanie własne

W Lokalnym Programie Rewitalizacji zostały wyznaczone 3 cele strategiczne w trzech podsystemach.
Wyznaczone cele skupiają się na niwelowaniu zdiagnozowanych zjawisk kryzysowych oraz
wzmacnianiu istniejących potencjałów.
Podsystem społeczny
Aspekt społeczny jest priorytetowy w procesie prowadzenia rewitalizacji, dlatego też niezwykle ważne
jest jego uwzględnienie we wszystkich wyznaczonych celach, które będą służyły osiągnięciu
sformułowanej wizji obszaru po przeprowadzonym procesie rewitalizacji. Sformułowana wizja zakłada
aktywizację społeczno-kulturalną i zawodową mieszkańców oraz zwiększenie poziomu integracji
różnych grup społecznych, co będzie służyło wzrostowi poziomu kapitału społecznego i ludzkiego.
Niezwykle ważnym aspektem poruszanym w wizji jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
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dlatego ten element również został zawarty w sformułowanych celach. Należy również pamiętać, że
problemy społeczne dotyczą określonych grup społecznych. W związku z tym, ważne jest, aby
działaniami rewitalizacyjnymi objąć wszystkie grupy zagrożone wykluczeniem społecznym.
Tabela 23. Kierunki działań oraz przypisane zjawiska kryzysowe i potencjały do celu strategicznego 1

Cel strategiczny 1.: Poprawa poziomu zaspokojenia potrzeb mieszkańców
Cel operacyjny 1.1.: Poprawa sytuacji materialnej mieszkańców.
Kierunki działań

Powiązanie
kryzysowymi

Aktywizacja
osób
bezrobotnych
w
kierunku
poszukiwania pracy (współorganizowanie kursów,
szkoleń,
doradztwa,
promowanie
zawodów
atrakcyjnych na rynku pracy).
wysokie bezrobocie;
niewystarczająca liczba ofert pracy na lokalnym rynku;
niski poziom przedsiębiorczości;
bardzo ograniczone możliwości zapewnienia schronienia
osobom będącym w trudnej sytuacji losowej;
szkolenia zawodowe realizowane przez PUP i WUP
Rzeszów;
dofinansowanie przez PUP aktywizacji zawodowej tj. stażu
i prac społ. użytecznych;
realizacja przez PUP i Gminę projektów finansowanych
przez Fundusz Pracy, Europejski Fundusz Społeczny (np.
w ramach POKL), w tym dla osób niepełnosprawnych;
wspieranie tworzenia i utrzymania miejsc pracy dla osób
niepełnosprawnych przez PFRON;

1.1.1.

ze

zjawiskami

Powiązanie z potencjałami





+
+
+
+

+
+

organizacja prac interwencyjnych;
istniejący potencjał dla rozwoju turystyki;

Cel operacyjny 1.2.: Poprawa jakości życia osób wymagających opieki.
Kierunki działań

Powiązanie
kryzysowymi

Pozyskanie mieszkań chronionych, kryzysowych i
socjalnych poprzez adaptację niezagospodarowanych
zasobów.
1.2.2. Rozszerzanie zasięgu oferty spędzania czasu dla osób
starszych.
 ograniczona oferta zajęć i imprez kulturalnych;
 ograniczona oferta zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych;
 brak mieszkań socjalnych, komunalnych, chronionych;
+ dostępne tereny pod budownictwo mieszkaniowe socjalne;
+ wysoki poziom zgazyfikowania Gminy;
+ wysoki stopień elektryfikacji Gminy;
+ funkcjonujące na terenie Gminy lokalne instytucje kultury
(Miejski Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna
w Dynowie);
+ organizowanie cyklicznych imprez masowych;
+ funkcjonujące zespoły artystyczne;
1.2.1.

ze

zjawiskami

Powiązanie z potencjałami

Cel operacyjny 1.3.: Szeroka i atrakcyjna oferta kulturalna, sportowa i rekreacyjna.
Kierunki działań

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

Podejmowanie
działań
związanych
z
zagospodarowaniem terenów nad Sanem na cele
rekreacyjne.
Systematyczne uzupełnianie wyposażenia i rozwój
zaplecza technicznego do prowadzenia działalności
kulturalnej (organizacji imprez, wydarzeń kulturalnych).
Rozwijanie oferty ogólnodostępnych zajęć.
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Cel strategiczny 1.: Poprawa poziomu zaspokojenia potrzeb mieszkańców
Powiązanie
kryzysowymi

ze

zjawiskami





ograniczona oferta zajęć i imprez kulturalnych;
ograniczona oferta zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych
niezagospodarowane pod względem rekreacyjnym tereny
nad Sanem;

Powiązanie z potencjałami

+
+
+
+
+
+
+

Kierunki działań

1.4.1.
1.4.2.

funkcjonujące szkolne koło Caritas i klub wolontariatu;
funkcjonujący Uniwersytet Trzeciego Wieku;
funkcjonujący Związek Emerytów i Rencistów;
funkcjonujące Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”;
funkcjonująca Szkoła Muzyczna I stopnia;
rosnąca liczba czytelników biblioteki;
bezpłatny dostęp do Internetu w bibliotece
i centrum miasta;
+ dysponowanie terenami dla rozwoju bazy sportowosportowej;
Cel operacyjny 1.4.: Podniesienie poziomu zaangażowania społecznego, aktywności obywatelskiej i
integracji mieszkańców

Powiązanie
ze
zjawiskami
kryzysowymi
Powiązanie z potencjałami

Organizacja imprez integrujących mieszkańców.
Organizacja imprez integrujących mieszkańców
reprezentujących różne pokolenia.
 niska aktywność obywatelska;
 niski stopień integracji społeczności lokalnych;
+ funkcjonujące szkolne koło Caritas i klub wolontariatu;
+ funkcjonujący Uniwersytet Trzeciego Wieku;
+ funkcjonujący Związek Emerytów i Rencistów;
+ funkcjonujące Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”;
+ funkcjonująca Szkoła Muzyczna I stopnia;
+ rosnąca liczba czytelników biblioteki;
+ bezpłatny dostęp do Internetu w bibliotece
i centrum miasta;
+ działające zespoły ludowe i sportowe;
+ istniejące zabytki kultury i historii;
+ rozwinięta działalność instytucji pomocy społecznej (Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej, Towarzystwo Pomocy im. św.
Brata Alberta, Koło w Dynowie, Zakład OpiekuńczoLeczniczy w Dynowie);

Źródło: Opracowanie własne

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

51

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2017-2023

Tabela 24. Kierunki działań oraz przypisane zjawiska kryzysowe i potencjały do celu strategicznego 2

Cel strategiczny 2.: Rozwój zasobów technicznych oraz zachowany ład przestrzenny i estetyka
miasta
Cel operacyjny 2.1.: Poprawa stanu technicznego, funkcjonalności i estetyki obiektów użyteczności
publicznej oraz przestrzeni publicznych.
Kierunki działań

2.1.1. Rewitalizacja przestrzeni publicznych miasta – poprawa
estetyki i funkcjonalności poprzez budowę parkingów i
przebudowę/remonty dróg, chodników i oświetlenia
ulicznego.
Powiązanie
ze
zjawiskami  niezadowalająca ilość miejsc parkingowych;
kryzysowymi
 niezadowalający standard istniejących parkingów
 niezadowalający stan techniczny i estetyczny budynków
użyteczności publicznej;
 niezadowalający stan techniczny dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich;
 niewystarczająca ilość chodników wzdłuż ciągów
komunikacyjnych;
Powiązanie z potencjałami
+ systematyczna poprawa infrastruktury technicznej (w
latach 2007-2015 gmina zrealizowała ze środków UE oraz
krajowych 11 projektów inwestycyjnych o łącznej wartości
26 524 152,95 PLN;
+ systematyczna poprawa stanu środowiska przyrodniczego
(w gminie funkcjonuje rozbudowany system selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych);
+ wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe gminy;
+ przyjęta decyzja w sprawie budowy obwodnicy miasta;
Cel operacyjny 2.2.: Poprawa stanu rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.
Kierunki działań
Powiązanie
kryzysowymi

ze

2.2.1.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja i
rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych.
2.2.2.Modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej.
zjawiskami  niewystarczająco rozwinięta sieć kanalizacji sanitarnej i
kanalizacji deszczowej;

Powiązanie z potencjałami

+

+

systematyczna poprawa infrastruktury technicznej (w
latach 2007-2015 gmina zrealizowała ze środków UE oraz
krajowych 11 projektów inwestycyjnych o łącznej wartości
26 524 152,95 PLN;
systematyczna poprawa stanu środowiska przyrodniczego
(w gminie funkcjonuje rozbudowany system selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych);

Cel operacyjny 2.3.: Rozwinięta infrastruktura kultury oraz turystyczna i sportowo-rekreacyjna.
Kierunki działań
2.3.1. Organizacja przestrzeni wraz infrastrukturą do
organizacji wydarzeń życia rekreacyjno-kulturalnego
(m.in. tereny nad Sanem).
2.3.2. Modernizacja i budowa infrastruktury turystycznej i
rekreacyjnej.
2.3.3. Modernizacja istniejących boisk sportowych oraz
budowa nowych ogólnodostępnych obiektów i elementów
infrastruktury sportowej.
Powiązanie
ze
zjawiskami  niedostatecznie rozwinięta infrastruktura sportowokryzysowymi
rekreacyjna;
 brak zaplecza dla prowadzenia działalności kulturalnej i
funkcjonowania organizacji pozarządowych wraz z salą
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widowiskowo-koncertową
(Centrum
aktywizacji
społecznej) oraz zły stan obiektu biblioteki;
 niezagospodarowane pod względem rekreacyjnym tereny
nad Sanem;
 niewystarczająca powierzchnia urządzonych terenów
zielonych - wymagające uzupełnienia i urządzenia tereny
zieleni miejskiej;
 niewystarczająca liczba obiektów małej architektury w
przestrzeni publicznej;
 niska estetyka przestrzeni publicznej;
 zaniedbane, niezagospodarowane tereny w mieście
wymagające działań rewitalizacyjnych.
 niezadowalający stan zachowania obiektów zabytkowych;
Powiązanie z potencjałami
+ systematyczna poprawa infrastruktury technicznej (w
latach 2007-2015 gmina zrealizowała ze środków UE oraz
krajowych 11 projektów inwestycyjnych o łącznej wartości
26 524 152,95 PLN;
+ walory turystyczne – zabytki, krajobraz, przyroda;
+ łatwa komunikacja z sąsiednimi gminami;
+ rozwinięta infrastruktura społeczna (edukacja, ochrona
zdrowia, kultura, sport i rekreacja);
+ wysoki poziom standardu technicznego
i estetyka większości obiektów oświatowych;
+ istniejące w Gminie obiekty sportowo-rekreacyjne;
+ zmieniający się (korzystnie dla zdrowia) styl życia
mieszkańców w związku z rosnącą dostępnością
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej;
Cel operacyjny 2.4.: Poprawa warunków zamieszkiwania i zwiększenie dostępności mieszkań
Kierunki działań
2.4.1. Modernizacja energetyczna wielorodzinnych
budynków mieszkalnych będących w zasobach
wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni.
2.4.2. Pozyskanie mieszkań chronionych, kryzysowych i
socjalnych poprzez adaptację niezagospodarowanych
zasobów.
Powiązanie
ze
zjawiskami  niezadowalający standard mieszkań w wielorodzinnych
kryzysowymi
budynkach mieszkalnych.
 wysoka energochłonność wielorodzinnych budynków
mieszkalnych
będących
w
zasobach
wspólnot
mieszkaniowych i spółdzielni;
Powiązanie z potencjałami

+
+

dostępne tereny pod budownictwo mieszkaniowe
socjalne;
dostępne tereny na cele inwestycyjne.

Źródło: Opracowanie własne

Podsystem gospodarczy
Realizacja celów w podsystemie gospodarczym przyczyni się do ożywienia ekonomicznego, a także na
całym rewitalizowanym obszarze. Poprawa warunków materialnych mieszkańców obszaru przyczyni się
z kolei do poprawy ich warunków socjalno-bytowych. Jednocześnie realizacja działań w podsystemie
gospodarczym będzie miała wpływ na integrację wśród mieszkańców oraz ich zrzeszanie się w formalne
i nieformalne grupy społeczne.
Tabela 25. Kierunki działań oraz przypisane zjawiska kryzysowe i potencjały do celu strategicznego 3

Cel strategiczny 3.: Wykorzystany potencjał turystyczny i historyczny dla rozwoju
gospodarczego obszaru rewitalizacji
Cel operacyjny 3.1.: Stworzone warunki do rozwoju przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej.
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Cel strategiczny 3.: Wykorzystany potencjał turystyczny i historyczny dla rozwoju
gospodarczego obszaru rewitalizacji
Kierunki działań

Powiązanie
kryzysowymi

ze

zjawiskami

Powiązanie z potencjałami

3.3.1. Stworzone warunki do rozwoju przedsiębiorczości i
aktywizacji zawodowej.
3.3.2. Rozwinięta oferta turystyczna i efektywna promocja
miasta
 niski poziom rozwoju przedsiębiorczości na terenie
miasta
 mało wykorzystany potencjał środowiskowy i
kulturowy do rozwoju turystyki (dolina Sanu, kolejka
wąskotorowa).
 słaba promocja potencjału turystycznego gminy;
+ wsparcie udzielane podmiotom gospodarczym
inwestującym na terenie miasta;
+ dobra dostępność komunikacyjna;
+ walory turystyczne – zabytki, krajobraz, przyroda;
+ łatwa komunikacja z sąsiednimi gminami;
+ rozwinięta infrastruktura społeczna (edukacja, ochrona
zdrowia, kultura, sport i rekreacja);
+ dostępność taniej siły roboczej wynikająca z wysokiego
poziomu bezrobocia;
+ dostępność usług bankowych;
+ dostępność usług doradczych przy pozyskiwaniu
środków dla przedsiębiorców;

Źródło: Opracowanie własne
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OPIS PRZEDSIĘW ZIĘĆ R EW ITALIZACYJNYCH

V.

Nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych został przeprowadzony w dniach 02.04.2017 r. - 05.05.2017 r.
metodą uspołecznioną, co oznacza, że każdy interesariusz procesu rewitalizacji mógł przedstawić swój
pomysł na działania rewitalizacyjne. Wypełnione karty można było złożyć w Urzędzie Miasta Dynów,
drogą elektroniczną – wysyłając formularz mailem lub wypełniając go w wersji papierowej.
Łącznie zostało złożonych 11 kart.
V.1. OPIS
PLANOW ANYCH
REW ITALIZACYJNYCH

POD STAW OW YCH

PRZEDSIĘW ZIĘĆ

Realizacja celów możliwa będzie przede wszystkim poprzez wdrożenie przedsięwzięć rewitalizacyjnych
o charakterze społecznym, a także przestrzenno-funkcjonalnym i gospodarczym. Lokalnym Program
Rewitalizacji zakłada realizację 9 przedsięwzięć, które przyczynią się w dużej mierze do zniwelowania
negatywnych zjawisk społecznych zdiagnozowanych na obszarze rewitalizacji oraz dodatkowo
przyczynią się do uporządkowania ładu przestrzennego i ożywienia gospodarczego. Realizacja
przedsięwzięć zwiększy poziom integracji mieszkańców, w tym integracji międzypokoleniowej, zwiększy
ich aktywność społeczną i zawodową, a także zwiększy poziom odpowiedzialności za dbałość o
przestrzeń publiczną oraz za podejmowane przedsięwzięcia.
Tabela 26. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 1: Budowa budynku socjalnego (mieszkalnego
wielorodzinnego) wraz z zapleczem gospodarczym i infrastrukturą techniczną przy ul. Błonie w Dynowie

Tytuł

Lokalizacja
Podmiot realizujący
Potencjalni partnerzy
Powiązanie z
problemami

Opis przedsięwzięcia

Budowa budynku socjalnego (mieszkalnego wielorodzinnego) wraz
z zapleczem gospodarczym i infrastrukturą techniczną przy ul.
Błonie w Dynowie.
Dynów, ul. Błonie
Gmina Miejska Dynów ul. Rynek 2
36-065 Dynów
Nie dotyczy
- brak mieszkań socjalnych, komunalnych, chronionych;
- niezadowalający standard mieszkań w wielorodzinnych budynkach
mieszkalnych.
Na terenie Gminy Miejskiej Dynów brakuje mieszkań socjalnych dla osób
w trudnej sytuacji życiowej, zapotrzebowanie na takie mieszkania jest
bardzo duże. Realizacja przedsięwzięcia „Budowa budynku socjalnego
(mieszkalnego wielorodzinnego) wraz z zapleczem gospodarczym i
infrastrukturą techniczną przy ul. Błonie w Dynowie” pozwoli na
zaspokojenie potrzeb zdefiniowanych grup docelowych.
Podejmowane w ramach projektu działania pozwolą na udostępnienie
odpowiednio przygotowanej infrastruktury dla osób wymagających
pomocy. Realizacja zadania polegająca na udostępnieniu odpowiedniej
infrastruktury odnosi się do aspektów społecznych i wpływa na poprawę
jakości życia mieszkańców Dynowa.
Przedmiotowy projekt jest elementem realizacyjnym Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2017-2023. Projekty zawarte w
Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Dynów, odzwierciedlają
najpotrzebniejsze projekty inwestycyjne i ze sfery społecznej, które należy
zrealizować w celu polepszenia jakości życia mieszkańców i podniesienia
konkurencyjności miasta. Zadania inwestycyjne ujęte w LPR w tym projekt
pt. „Budowa budynku socjalno-komunalnego dla osób w trudnej sytuacji
życiowej przy ul. Błonie w Dynowie” wynikają z potrzeb i oczekiwań
różnych grup mieszkańców, którzy uczestniczyli w pracach przy
opracowaniu LPR Miasta Dynów i konsultowali jego zakres.
Na terenie miasta Dynów można zaobserwować zjawiska
charakterystyczne dla obszarów kryzysowych, definiowanych w
Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w
programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 3 lipca 2015 r. i
Instrukcji przygotowania programów rewitalizacji w zakresie wsparcia w
ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 12 lipca 2016 r. Występujące w
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ich obrębie negatywne zjawiska ze sfery przestrzennej, gospodarczej i
społecznej, mogą w dłuższej perspektywie prowadzić do dysproporcji w
poziomie życia mieszkańców i w dostępie do podstawowych usług
publicznych, w tym zjawisk związanych z patologiami społecznymi oraz
zjawiskiem wykluczenia społecznego. Na uwagę zasługuje również
niezadowalający stan infrastruktury technicznej.
Projekt obejmuje zadanie związane z budową infrastruktury i przestrzeni
publicznej na obszarze miasta, który został określony jako obszar
wymagający podjęcia natychmiastowych działań rewitalizacyjnych.
Zakres planowanych działań:

Beneficjenci
przedsięwzięcia
Szacunkowe ramy
finansowe
Okres realizacji
Potencjalne źródła
finansowania
Sposób oceny i miary
Rezultaty

Zadanie obejmuje budowę budynku socjalnego (mieszkalnego
wielorodzinnego) wraz z zapleczem gospodarczym i infrastrukturą
techniczną. Budynek będzie czterokondygnacyjny z 30 mieszkaniami.
Gmina Miejska Dynów, mieszkańcy gminy.
2 000 000 zł
2019 - 2020
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020. Priorytet VI, Działanie 6.3. Rewitalizacja przestrzeni
regionalnej.
Budżet Gminy Miejskiej Dynów.
Umowy zawarte z osobami korzystającymi z obiektu powstałego w
ramach realizacji projektu.
1. Liczba osób korzystających z wybudowanej infrastruktury
zlokalizowanej na rewitalizowanym obszarze - [os.] - 90

Źródło: Opracowanie własne na podstawie karty przedsięwzięcia

Tabela 27. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 2: Rozbudowa, przebudowa i dostosowanie do standardów
obiektu Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Dynowie wraz z robotami zewnętrznymi

Tytuł

Lokalizacja
Podmiot realizujący

Potencjalni partnerzy
Powiązanie z
problemami

Opis przedsięwzięcia

Rozbudowa, przebudowa i dostosowanie do standardów obiektu
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Dynowie wraz z robotami
zewnętrznymi.
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Dynowie
ul. Ks. Ożoga 32, 36-065 Dynów
Powiat Rzeszowski
ul. Grunwaldzka 15,
35-959 Rzeszów
Nie dotyczy
- bardzo ograniczone możliwości zapewnienia schronienia osobom
będącym w trudnej sytuacji losowej;
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Dynowie to placówka o profilu ogólnym,
specjalizująca się w schorzeniach ortopedycznych. Zakład zapewnia
całodobową opiekę lekarsko - pielęgniarską, kompleksową opiekę
rehabilitacyjną, opiekę psychologiczną, terapię zajęciową i zajęciowo rekreacyjną.
Realizacja przedsięwzięcia „Rozbudowa, przebudowa i dostosowanie do
standardów obiektu Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Dynowie wraz z
robotami zewnętrznymi" zapewni długookresową perspektywę
uwzględniającą zaspokojenie potrzeb zdefiniowanych grup docelowych,
w tym wypadku osób ze schorzeniami ortopedycznymi.
Podejmowane w ramach projektu działania pozwolą na udostępnienie
odpowiednio przygotowanej infrastruktury dla osób wymagających
leczenia i rehabilitacji.
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Realizacja zadania polegająca na poprawie jakości oferowanych usług
medycznych przez ZOL w Dynowie odnosi się do aspektów społecznych
i wpływa na poprawę jakości życia mieszkańców w regionie.
Głównym celem przedsięwzięcia jest ograniczenie występujących
nierówności w dostępie do opieki zdrowotnej poprzez lepsze
dostosowanie usług świadczonych w ZOL w Dynowie w odniesieniu do
zdefiniowanych potrzeb w regionie. Realizacja projektu umożliwi
osiągniecie celów długoterminowych tj.:
 dostosowanie placówki do zmieniających się potrzeb
i standardów,
 podniesienie warunków leczenia/opieki nad pacjentami,
 zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług świadczonych
dla osób ze schorzeniami ortopedycznymi z regionu,
 zwiększenie dostępności do obiektów opieki zdrowotnej dla osób
niepełnosprawnych,
 poprawa wizerunku przedmiotowej placówki poprzez wykonanie
prac budowlanych w obiekcie i prac zewnętrznych na terenie
obiektu.
Przedsięwzięcie polegało będzie na rozbudowie, przebudowie
i dostosowaniu do standardów obiektu Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
w Dynowie wraz z robotami zewnętrznymi.
Mieszkańcy Powiatu Rzeszowskiego – szczególnie osoby ze
schorzeniami ortopedycznymi;
Powiat Rzeszowski;

Beneficjenci
przedsięwzięcia
Szacunkowe ramy
finansowe
Okres realizacji
Potencjalne źródła
finansowania

10 000 000,00 zł
II kwartał 2020 – IV kwartał 2022
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020. Priorytet VI, Działanie 6.3. Rewitalizacja przestrzeni
regionalnej.
Budżet Powiatu Rzeszowskiego
Rejestr osób korzystających z usług Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego,
Liczba osób korzystających z infrastruktury objętej zakresem projektu [os.]. ???

Sposób oceny i miary
Rezultaty

Źródło: Opracowanie własne na podstawie karty przedsięwzięcia

Tabela 28. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 3: Budowa kanalizacji sanitarnej w Dynowie przy ul.
Bartkówka

Tytuł
Lokalizacja
Podmiot realizujący
Potencjalni partnerzy
Powiązanie
problemami

z

Budowa kanalizacji sanitarnej w Dynowie przy ul. Bartkówka
Dynów, ul. Bartkówka, ul. Plażowa
Gmina Miejska Dynów ul. Rynek 2, 36-065 Dynów
Nie dotyczy
- niewystarczająco rozwinięta sieć kanalizacji sanitarnej i kanalizacji
deszczowej;
- niezadowalający standard mieszkań w wielorodzinnych budynkach
mieszkalnych.
Kanalizacja na terenie gminy Miejskiej Dynów:

Opis przedsięwzięcia

1.
Długość sieci kanalizacyjnej: 35 km (w tym: 34,5 km kanalizacji
grawitacyjnej, 0,5 km kanalizacji ciśnieniowej),
2.
Liczba osób podłączonych do sieci - 4 930,
3.
Ilość gospodarstw przyłączonych do sieci kanalizacyjnej: 841
budynków.
Obecny stan systemu kanalizacyjnego Miasta Dynów jest efektem
szeregu realizacji budów, przebudów i modernizacji poszczególnych
odcinków sieci. Na terenie miasta występuje sieć kanalizacji licząca 35
km długości. Kanalizacja sanitarna wykonana jest z PCV o średnicach od
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fi 200 do fi 400 mm. Przyłącza kanalizacyjne wykonane są z rur PCV o
średnicy fi 160 mm. Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej stanowią typowe
studzienki betonowe o średnicach fi 800 i fi 1000 mm z wyprofilowaną
kinetą. Przejścia przez rzeki wykonano z rurociągów PCV. Przekroczenia
głównych dróg wykonano metodą przewiertu. Głębokości ułożenia
rurociągów na terenie miasta wynoszą od 1,2 do 5,0 m p.p.t. W zależności
od posiadanych środków finansowych istniejąca sieć jest sukcesywnie
rozbudowywana.
Przeważająca ilość ścieków wprowadzanych do kanalizacji pochodzi z
gospodarstw domowych. Do sieci kanalizacyjnej podłączone są również
zakłady pracy i inne podmioty, w tym lokale gastronomiczne, handlowe i
usługowe, warsztaty samochodowe, zakłady produkcyjne, stacje paliw,
szkoły, urzędy, dworzec PKS, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe
(budynki wielorodzinne), klub sportowy i inne. Stopień skanalizowania za
2014: 66,3% (GUS, BDL)
Poziom skanalizowania w stosunku do średniej wojewódzkiej jest dość
wysoki (66,3%) - nie jest to jednak stan zadowalający dla mieszkańców
czy innych podmiotów związanych z gminą.
Cel przedsięwzięcia:
Cele projektu są zbieżne z celem Działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni
regionalnej:
Ograniczone
problemy
społeczne
na
terenach
zdegradowanych. W ramach Działania 6.3 realizowane mogą być projekty
dotyczące ograniczenia istotnych problemów zidentyfikowanych w
Programie rewitalizacji obejmujących obszary miejskie poprzez budowę,
przebudowę, rozbudowę podstawowej infrastruktury komunalnej tj.
przewodów lub urządzeń wodociągowych, ciepłowniczych, elektrycznych,
gazowych i teletechnicznych na obszarze objętym projektem w celu
zapewnienia dostępu wszystkich obiektów i terenów rewitalizowanych do
podstawowych usług komunalnych.
Cele projektu są zbieżne z celem Działania 4.3 Gospodarka wodnościekowa, poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa: Zwiększony odsetek
ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków.
Ponadto wpisują się w „Strategię Rozwoju Województwa - Podkarpackie
2020”, w sposób szczególny w 3.4. Funkcje obszarów wiejskich, CEL:
Obszary wiejskie - wysoka jakość przestrzeni do zamieszkania, pracy i
wypoczynku, 3.4.1. Rozwój infrastruktury technicznej umożliwiający
wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich.
Zakres planowanych działań:
Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Dynowie przy ul.
Bartkówka wraz z przyłączami domowymi, sieciowymi pompowniami
ścieków, pompowniami przydomowymi, odtworzeniem nawierzchni oraz
zabezpieczeniem lub przełożeniem istniejącej infrastruktury, z którą
projektowana sieć kanalizacyjna koliduje oraz budowę przejścia pod
dnem rzeki San kanałem sanitarnym w rejonie ulic Plażowej i Bartkówka
w Dynowie.
Kanalizacja sanitarna:
 Długość kanalizacji grawitacyjnej z przyłączami: ok. 16 km,
 Długość kanalizacji ciśnieniowej: ok. 2 km,
 Przepompownie - 5 szt.,
 Przepompownia przydomowa - 1 szt.,
Przejście dnem Sanu:
 Parametry techniczne rurociągów grawitacyjnych: śr. 200 mm,
długość ok. 450 m,
 Parametry techniczne rurociągów ciśnieniowych: śr. 90 mm,
długość - ok. 500 m.
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Beneficjenci
przedsięwzięcia
Szacunkowe ramy
finansowe
Okres realizacji
Potencjalne źródła
finansowania

Sposób oceny i miary
Rezultaty

Gmina Miejska Dynów, mieszkańcy gminy.
9 900 000 zł
2019-2020
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020. Priorytet VI, Działanie 6.3. Rewitalizacja przestrzeni
regionalnej.
Budżet Gminy Miejskiej Dynów
Umowy zawarte z osobami korzystającymi z infrastruktury powstałj w
ramach realizacji projektu
1. Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego
oczyszczania ścieków (os.),
2. Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego
oczyszczania ścieków (os.). - 700

Źródło: Opracowanie własne na podstawie karty przedsięwzięcia

Tabela 29. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 4: Rewitalizacja Miasta Dynów - etap II

Tytuł
Lokalizacja
Podmiot realizujący

Potencjalni partnerzy

Powiązanie z
problemami

Opis przedsięwzięcia

Rewitalizacja Miasta Dynów - etap II
Dynów, obszar rewitałizowany
Gmina Miejska Dynów ul. Rynek 2
36-065 Dynów
Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w
Rzeszowie
Powiat Rzeszowski - Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
- ograniczona oferta zajęć i imprez kulturalnych;
- ograniczona oferta zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych;
- niska aktywność obywatelska;
- niski stopień integracji społeczności lokalnych;
- niezadowalająca ilość miejsc parkingowych;
- niezadowalający standard istniejących parkingów;
- niezadowalający stan techniczny i estetyczny budynków użyteczności
publicznej;
- niezadowalający stan techniczny dróg gminnych, powiatowych i
wojewódzkich;
- niewystarczająca ilość chodników wzdłuż ciągów komunikacyjnych;
- niedostatecznie rozwinięta infrastruktura sportowo-rekreacyjna;
- brak zaplecza dla prowadzenia działalności kulturalnej i
funkcjonowania organizacji pozarządowych wraz z salą
widowiskowo-koncertową (Centrum aktywizacji społecznej) oraz zły
stan obiektu biblioteki;
- niezagospodarowane pod względem rekreacyjnym tereny nad
Sanem;
- niewystarczająca powierzchnia urządzonych terenów zielonych wymagające uzupełnienia i urządzenia tereny zieleni miejskiej;
- niewystarczająca liczba obiektów małej architektury w przestrzeni
publicznej;
- niska estetyka przestrzeni publicznej;
- zaniedbane, niezagospodarowane tereny w mieście wymagające
działań rewitalizacyjnych;
- niezadowalający stan zachowania obiektów zabytkowych;
- niski poziom rozwoju przedsiębiorczości na terenie miasta.
Przedmiotowy projekt jest elementem realizacyjnym Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2017-2023. Projekty zawarte w
Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Dynów, odzwierciedlają
najpotrzebniejsze projekty inwestycyjne i ze sfery społecznej, które należy
zrealizować w celu polepszenia jakości życia mieszkańców i podniesienia
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konkurencyjności miasta. Zadania inwestycyjne ujęte w LPR w tym projekt
pt. „Rewitalizacja miasta Dynów - etap II” wynikają z potrzeb i oczekiwań
różnych grup mieszkańców, którzy uczestniczyli w pracach przy
opracowaniu LPR Miasta Dynów i konsultowali jego zakres.
Na terenie miasta Dynów można zaobserwować zjawiska
charakterystyczne dla obszarów kryzysowych, definiowanych w
Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w
programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 3 lipca 2015 r. i
Instrukcji przygotowania programów rewitalizacji w zakresie wsparcia w
ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 12 lipca 2016 r. Występujące w
ich obrębie negatywne zjawiska ze sfery przestrzennej, gospodarczej i
społecznej, mogą w dłuższej perspektywie prowadzić do dysproporcji w
poziomie życia mieszkańców i w dostępie do podstawowych usług
publicznych, w tym zjawisk związanych z patologiami społecznymi oraz
zjawiskiem wykluczenia społecznego. Na uwagę zasługuje również
niezadowalający stan infrastruktury technicznej.
Cel przedsięwzięcia:
Realizacja projektów w ramach osi priorytetowej VI Spójność
przestrzenna i społeczna przyczyniać się będzie do realizacji celów
głównych Umowy Partnerstwa tj. poprawy spójności społecznej i
terytorialnej oraz zwiększenia konkurencyjności gospodarki, jak również
jej celów szczegółowych tj. ograniczenia ryzyka wykluczenia społecznego
spowodowanego dysproporcjami w dostępie do usług, włączenia
społeczności zamieszkałych obszary peryferyjne i zdegradowane oraz
lepszych kompetencji kadr gospodarki. Jednym z kluczowych elementów
wpływających na zrównoważony rozwój województwa jest dobrze
rozwinięta, spełniająca oczekiwania odbiorców infrastruktura publiczna.
Wszelkie nierówności w dostępie do usług społecznych są jedną z
przyczyn pogłębiającego się wykluczenia społecznego.
Cele projektu są zbieżne z celem Działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni
regionalnej:
Ograniczone
problemy
społeczne
na
terenach
zdegradowanych - ograniczenie istotnych problemów zidentyfikowanych
w Programie Rewitalizacji.
Przedmiotowy projekt jest odpowiedzią na potrzebę ożywienia
gospodarczego i społecznego Dynowa poprzez zwiększenie potencjału
turystycznego i kulturalnego miasta, nadania obiektom i terenom
zdegradowanym nowych funkcji, poprawę stanu infrastruktury technicznej
i jej dostosowanie do potrzeb mieszkańców, przy równoczesnej trosce o
ochronę stanu środowiska naturalnego i zabytków, zachowanie
unikalnego ładu architektonicznego i zrównoważony rozwój gospodarczo
społeczny.
Projekt obejmuje zadania związane z budową, rozbudową, przebudową i
modernizacją infrastruktury i przestrzeni publicznych na obszarze miasta,
który został
określony
jako
obszar
wymagający
podjęcia
natychmiastowych działań rewitalizacyjnych.
Celem bezpośrednim projektu jest dostosowanie obszaru objętego
przedmiotowym projektem do potrzeb gospodarczych, społecznych,
kulturowych i turystycznych oraz mieszkalnych - odnowienie pod
względem technicznym i funkcjonalnym oraz społecznym.
Zakres rzeczowy obejmuje:
1. Rozbudowę budynku użyteczności publicznej o salę
wielofunkcyjną - centrum edukacji/aktywizacji społecznej wraz z
parkingiem;
2. Modernizację stadionu miejskiego poprzez budowę trybun ze
szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, budowę
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Beneficjenci
przedsięwzięcia
Szacunkowe ramy
finansowe
Okres realizacji
Potencjalne źródła
finansowania
Sposób oceny i miary
Rezultaty

parkingu, przebudowę i budowę ogrodzenia, budowę oświetlenia,
wykonanie murawy;
3. Utworzenie strefy rekreacyjnej wraz z budową parkingu przy
ośrodku turystycznym „Błękitny San”;
4. Utworzenie strefy rekreacyjnej dla rodzin z dziećmi i seniorów
wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, rozbudową sali spotkań,
budową placu zabaw, budową parkingów i drogi łączącej te
obiekty, budową infrastruktury komunalnej tj. budowy przejścia
pod dnem rzeki San kolektora wodociągowego wraz z rozbudową
sieci wodociągowej przy ul. Bartkówka;
5. Przebudowę dróg i chodników wraz z infrastrukturą komunalną w wyznaczonym obszarze rewitalizacji;
6. Przebudowę zdegradowanego budynku poprzemysłowego na
cele prowadzenia działalności gospodarczej.
Gmina Miejska Dynów, mieszkańcy gminy.
10 526 000 zł
2018-2019
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020. Priorytet VI, Działanie 6.3. Rewitalizacja przestrzeni
regionalnej.
Budżet Gminy Miejskiej Dynów
Ewidencja użytkowników wybudowanej infrastruktury.
Liczba osób korzystających z wybudowanej infrastruktury zlokalizowanej
na rewitalizowanym obszarze - [os.]. - 4500

Źródło: Opracowanie własne na podstawie karty przedsięwzięcia

Tabela 30. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 5: Modernizacja zabytkowej linii Przeworskiej Kolei
Dojazdowej Przeworsk - Dynów- remont odcinka w km 42+680- 46+190 na terenie Miasta Dynów

Tytuł
Lokalizacja
Podmiot realizujący

Modernizacja zabytkowej linii Przeworskiej Kolei Dojazdowej
Przeworsk - Dynów- remont odcinka w km 42+680- 46+190 na terenie
Miasta Dynów
Remont Linii Przeworskiej Kolei Dojazdowej Przeworsk - Dynów w km
42+680 do tj. od granicy Miasta Dynów z Gminą Dynów(obszar objęty
rewitalizacją) do ul. Kolejowa w Dynowie km 46+190
Beneficjentem projektu będzie Powiat
Przeworski,
realizatorem
jednostka organizacyjna Powiatu Przeworskiego Powiatowy Zarząd Dróg
w Przeworsku (PZD) - zarządca Przeworskiej Kolei Dojazdowej,
działający na podstawie Uchwały Nr VII/17/99 Rady Powiatu
Przeworskiego z dnia 09.03.1999 r w sprawie utworzenia Powiatowego
Zarządu Dróg w Przeworsku. Realizator projektu (PZD) odpowiedzialny
będzie za kierowanie i koordynowanie pracami w ramach projektu.
Powiat Przeworski, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk

Potencjalni partnerzy
Powiązanie z
problemami

Opis przedsięwzięcia

Nie dotyczy
- niedostatecznie rozwinięta infrastruktura sportowo-rekreacyjna;
- niezadowalający stan zachowania obiektów zabytkowych;
- mało wykorzystany potencjał środowiskowy i kulturowy do rozwoju
turystyki (dolina Sanu, kolejka wąskotorowa);
- słaba promocja potencjału turystycznego gminy.
Kolejka wąskotorowa jest ponad 110-letnim zabytkiem, wpisanym do
rejestru zabytków pod numerem A463, obejmuje ona trasę 46 km wraz z
towarzyszącymi obiektami i taborem, urządzeniami technicznymi i
inżynieryjnymi wraz z jedynym na kolejach wąskotorowych tunelem
(długość 602 m.) w Polsce i najdłuższym w Europie. Linia jest jedną z
najwcześniej wybudowanych na terenie Polski. Trasa kolei wąskotorowej
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jest uznawana za najpiękniejszą pod kątem turystycznym, jeśli chodzi o
koleje wąskotorowe, ponieważ występuje tutaj każdy typ krajobrazu.
Obecnie na terenie kolejki organizowane są imprezy cieszące się
powodzeniem wśród mieszkańców regionu i turystów. Już sama
możliwość skorzystania z przejażdżki zabytkową kolejką wąskotorową
jest wielką atrakcją turystyczną dla wielu osób. Znaczna część pasażerów
przyjeżdża specjalnie po to tylko, aby skorzystać z tej okazji. Przejazd
kolejką umożliwia poznanie atrakcji turystycznych i kulturowych
znajdujących się na jej szlaku, głownie w miejscowościach: Przeworsk,
Kańczuga, Łopuszka Mała, Bachórz, Dynów oraz Pogórza Dynowskiego
i atrakcji turystycznych części Przeworsko-Dynowskiego Obszaru
Wsparcia. W chwili obecnej kolejka pełni funkcję przewozów o
charakterze użyteczności publicznej szczególnie wykonywanych w
soboty i w niedzielę (weekendy), stanowiących istotne uzupełnienie dla
transportu kołowego. Upływ czasu spowodował, że stan techniczny kolei
wąskotorowej bezwzględnie wymaga modernizacji celem dalszego
funkcjonowania kolejki i poprawienia bezpieczeństwa ruchu oraz
zwiększenia atrakcyjności oferty transportu kolejowego. Realizacja
projektu dotyczy rewitalizacji zabytkowej linii Przeworskiej Kolei
Dojazdowej Przeworsk-Dynów na odcinku biegnącym w granicach
administracyjnych miasta Przeworska.
Szlak kolejowy na terenie miasta Dynowa jest w bardzo złym stanie
technicznym. Niewłaściwe nachylenia łuków poziomych i pionowych, brak
podbudowy z tłucznia i klińca oraz oznakowania szlaku kolejowego i
nawierzchni na przejazdach kolejowych stanowią zagrożenie dla
bezpieczeństwa przewozów. Beneficjent wnioskuje o kompleksowe ujęcie
całej linii położonej w granicach administracyjnych Miasta Dynowa ze
względu na uzasadnioną konieczność realizacji wskazanego projektu
całościowo, za czym przemawia bardzo zły stan techniczny torowiska
zagrażający bezpieczeństwu pasażerów. Za takim wpisaniem projektu w
program rewitalizacji przemawia, również fakt, że linia kolei wąskotorowej
jest jedną z głównych atrakcji turystycznych i kulturowych Podkarpacia jak
i też miasta Dynowa wpisaną do rejestru zabytków. Ponadto stanowi
ważny element materialnego dziedzictwa kulturowego, którego ochrona i
zachowanie przyczyni się do efektywnego wykorzystania jej potencjału w
osiągnięciu korzyści społecznych oraz gospodarczych w wymiarze
regionalnym.
Cel przedsięwzięcia:
Ceł ogólny projektu:
Poprawa istniejących powiązań komunikacyjnych regionu poprzez
modernizację Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy – Dynów jako
wielofunkcyjnego czynnika rozwoju obszaru objętego inwestycją
zwiększenie jego konkurencyjności w wymiarze gospodarczym jak i
społecznym.
Cele szczegółowe:
1. podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru poprzez
realizację spójnego terytorialnie projektu ukierunkowanego na
zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz jakości i
efektywności przewozów kolejowych na szlaku Kolei Dojazdowej
Przeworsk Wąskotorowy- Dynów - teren Miasta Dynowa,
2. zrównoważony rozwój obszaru poprzez poprawę warunków do
prowadzenia działalności gospodarczej oraz polepszenie poziomu życia i
pracy jego mieszkańców,
3. ukazanie społeczności lokalnej możliwości zmian jakości życia
przeciętnego mieszkańca, podkreślenie korzyści społecznych,
gospodarczych i przestrzennych wynikających z realizacji spójnego
terytorialnie przedsięwzięcia.
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Zmodernizowana linia kolei wąskotorowej stanowić będzie ważny
element systemu transportowego w regionie, zwiększy atrakcyjność
oferty transportu kolejowego oraz poprawi dostępność transportową
województwa w ruchu kolejowym, poprawi jego bezpieczeństwo oraz
jakość i efektywność przewozów kolejowych, co wpłynie na podniesienie
konkurencyjności kolei w stosunku do innych rodzajów transportu.
Realizacja inwestycji na terenie administracyjnym Dynowa będzie jednym
z kilku etapów rewitalizacji całej kolei wąskotorowej wraz z niezbędną
infrastrukturą.
Zakres planowanych działań:
Robotv remontowe na torowisku beda obejmować:

















roboty pomiarowe,
demontaż nawierzchni torowej,
roboty ziemne,
odtworzenie istniejącego rowu odwadniającego, budowa warstwy
ochronnej gr. 10 cm (dostawa i zabudowa niesortuj,
dostawa i zabudowa tłucznia (dolna warstwa tłucznia oraz
balastowanie torów),
ułożenie nawierzchni torowej (z wykorzystaniem istniejących
szyn),
ułożenie nawierzchni torowej na obiektach mostowych,
ułożenie nawierzchni torowej na obiektach mostowych o
nawierzchni podsypkowej,
ułożenie odbojnic na obiektach mostowych,
ułożenie prowadnic na łukach,
dostawa i zabudowa oznakowania niezbędnego do prowadzenia
ruchu,
karczowanie krzewów i wycinka gałęzi drzew,
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, opracowanie
dokumentacji powykonawczej,
oznakowanie szlaku kolejowego,
budowa przejazdów kolejowych.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia prędkości oraz do
poprawy bezpieczeństwa przez zmianę przytwierdzenia bezpośredniego
szyn na klasyczne.
Beneficjenci
przedsięwzięcia
Szacunkowe ramy
finansowe
Okres realizacji
Potencjalne źródła
finansowania

Sposób oceny i miary
Rezultaty

Powiat Przeworski, mieszkańcy Dynowa, turyści.
6 162 054 zł
Kw II 2019 - Kw IV 2022
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020. Priorytet VI, Działanie 6.3. Rewitalizacja przestrzeni
regionalnej.
Budżet Powiatu Przeworskiego
Wykaz sprzedanych biletów
Liczba osób korzystających z infrastruktury objętej zakresem projektu [os.]. - 1500

Źródło: Opracowanie własne na podstawie karty przedsięwzięcia

Tabela 31. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 6: Remont budynku lokomotywowni Dynów

Tytuł

Remont budynku lokomotywowni Dynów
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Lokalizacja

Podmiot realizujący

Potencjalni partnerzy
Powiązanie z
problemami

ul. Kolejowej 2 na działce nr 1578/2, obręb 1
Miejscem realizacji przedsięwzięcia jest miasto Dynów, powiat
rzeszowski, Gmina Miejska Dynów.
Budynek stacji wąskotorowej
Przeworsk-Dynów zlokalizowany jest przy ul. Kolejowej 2 na działce nr
1578/2, obręb 1. Budynek Lokomotywowni stanowi jeden z 13 budynków
znajdujących się przy linii kolei wąskotorowej Przeworsk-Dynów. Obiekt
zlokalizowany jest w północnej części działki będącej terenem stacji
końcowej kolejki dojazdowej Przeworsk - Dynów. Obiekt usytuowany jest
równolegle do torów w odległości 63 m od budynku stacyjnego „Dynów”.
Beneficjentem projektu będzie Powiat
Przeworski,
realizatorem
jednostka organizacyjna Powiatu Przeworskiego Powiatowy Zarząd Dróg
w Przeworsku (PZD) - zarządca Przeworskiej Kolei Dojazdowej,
działający na podstawie Uchwały Nr VII/17/99 Rady Powiatu
Przeworskiego z dnia 09.03.1999 r w sprawie utworzenia Powiatowego
Zarządu Dróg w Przeworsku. Realizator projektu (PZD) odpowiedzialny
będzie za kierowanie i koordynowanie pracami w ramach projektu.
Powiat Przeworski, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk
Nie dotyczy
- niedostatecznie rozwinięta infrastruktura sportowo-rekreacyjna;
- niezadowalający stan zachowania obiektów zabytkowych;
- mało wykorzystany potencjał środowiskowy i kulturowy do rozwoju
turystyki (dolina Sanu, kolejka wąskotorowa);
- słaba promocja potencjału turystycznego gminy.
Budynek Lokomotywowni stanowi element infrastruktury kolejki
wąskotorowej Przeworsk-Dynów (kompleks całościowo wpisany do
zabytku pod A463) obejmuje trasę 46 km wraz z towarzyszącymi
obiektami i taborem, urządzeniami technicznymi i inżynieryjnymi (jedyny
na kolejach wąskotorowych tunel w Polsce i najdłuższy w
Europie).Budynek wybudowany współcześnie w latach 80-tych XX wieku.
Budynek stanowi hala jednonawowa o konstrukcji stalowej, w północnej
części znajduję się część warsztatowo socjalna. Od strony zachodniej
zlokalizowana jest podpiwniczona dobudówka przepompowni wcześniej
wykorzystywanej do podawania wody do parowozów. Obecnie
nieużytkowana. W obiekcie w osi budynku znajduje się kanał rewizyjny.
Konstrukcja budynku:

Opis przedsięwzięcia











fundamenty-betonowe
słupy stalowe 1220
konstrukcja dachu 1220
płatwie ceownik 100
pokrycie -eternit falisty
ściany-bloczki PGD gr. 15 cm
strop w części 2 kondygnacyjnej- ceramiczny
brama wjazdowa o konstrukcji stalowej
okna w części hali częściowo stalowe pojedynczo szklone,
częściowo w formie pustaków szklanych, w części 2 kondygnacyjnej
drewniane skrzynkowe, w bardzo złym stanie,

budynek posiada izolację przeciwwilgociową poziomą.
Ogólny stan techniczny budynku dobry, za wyjątkiem pokrycia dachu.
Cel przedsięwzięcia:
Cel główny: Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa
kulturowego Przeworskiej Kolei Dojazdowej w celu efektywnego
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wykorzystania jej potencjału w osiągnięciu korzyści społecznych oraz
gospodarczych w wymiarze regionalnym.
Cele szczegółowe:
 Poprawa stanu technicznego i estetycznego budynku
lokomotywowni kolei pełniącej funkcję warsztatowo-magazynową
obsługi lokomotyw oraz wagonów kolejki poprzez wykonanie prac
w celu zatrzymania procesów destrukcyjnych i przywrócenie
zabytkowemu budynkowi w jak największym stopniu pierwotnych
walorów estetycznych.
 Podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości Dynów a
także wzrost liczby turystów korzystających z oferty linii kolei
wąskotorowej.
Zakres planowanych działań:
Zakres robót remontowych - stan surowy.
Obiekt został wybudowany współcześnie i nie posiada elementów
podlegających konserwacji z punktu widzenia ochrony zabytków.

Konstrukcja.
Wzmocnienie elementów konstrukcji dachu przez wymianę płatwie
podłużnych oraz wprowadzenie krzyżowych stężeń połaciowych.

Pokrycie dachu.
wykonanie ocieplenia z wełny mineralnej gr. 20 cm
wykonanie podsufitki z blachy trapezowej Tl8
wykonanie pokrycia dachowego z blacho dachówki

Izolacje przeciwwilgociowe.
Z uwagi na stan izolacji wynikający z ekspertyzy mykologicznej w
ścianach zewnętrznych i wewnętrznych należy wykonać izolacje poziomą
metodą iniekcji ciśnieniowej na poziomie posadzki.
W części warsztatowo-magazynowej z pom. socjalnym i WC należy
wykonać nowe izolacje poziome. Izolację poziomą należy wykonać w
dobudówce pompowni.

Istniejący kanał instalacji wodnej zasilający parowozy.
Zasypać piaskiem zagęszczonym i wykonać warstwy posadzkowe na
podłożu z chudego betonu gr. 10 cm. Na chudym betonie izolacja z papy
termozgrzewalnej połączona z istniejącą izolacją, na tym warstwa
styropianu gr. 5 cm, wylewka zbrojona siatką 06, co 10 cm gr. 10 cm.
Warstwę wykończeniową wykonać jak na pozostałej części hali.



Ściany zewnętrzne.
Ocieplenie z warstwy styropianu o gr. 10 cm pokrytej tynkiem
krzemianowym wykonanym wg systemu producenta.

Zakres remontu - prace wykończeniowe.
Należy przeprowadzić naprawę istniejących posadzek betonowych.
W części 2 kondygnacyjnej posadzki z płytek gresowych klejonych do
wylewki wyrównawczej układanej na folii.
Ściany wewnętrzne tynkowane zaprawą wapienno cementową.
Ślusarka okienna- stalowa szyby zespolone, wykonana wg wymiarowania
ujętego w rysunkach zestawiania stolarki.
Stolarka okienna w części warsztatowo socjalnej podlega na wymianie na
okna PCV.
Szklenie okien - szybami zespolonymi o współczynniku przenikania ciepła
K= 1,1 W/m2K.
W otworach ściany wschodniej zamontować bloczki szklane o wymiarach
20 x 20 cm.
Brama wjazdowa - stalowa z furtką ocieplana. Z zakupu zgodnie z
wymiarami podanymi w zestawienie ślusarki.

Instalacje:
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Instalacja wodna - należy wykonać przyłącza do istniejącej sieci gminnej
0110 zgodnie z warunkami Zakładu Gospodarki Komunalnej.
Kanalizacja sanitarna - odprowadzenie ścieków komunalnych do
szczelnego zbiornika wybieralnego o pojemności 5,4 m3. Odprowadzenie
wód opadowych na teren z powodu braku sieci kanalizacji opadowej na
działce.
Ogrzewanie - obiekt będzie użytkowany wyłącznie w sezonie letnim w
czasie pracy kolejki, przewiduje się ogrzewanie elektryczne
podtrzymujące dyżurną temperaturę 5°C. Kubatura hali będzie
podgrzewana dmuchawami zaopatrzonymi w termostaty. Pom. socjalne,
WC, warsztaty i magazyny, będą ogrzewane grzejnikami olejowymi
zaopatrzonymi w termostaty.
Instalacja elektryczna - z uwagi na stan techniczny istniejącą instalację
należy zdemontować w całości:
zasilanie instalacji ogrzewania
oświetlenie wewnętrzne
oświetlenie zewnętrzne (nad bramą wjazdową)
zasilanie gniazd wtykowych ( w tym dwa gniazda siłowe)
W obiekcie nie przewiduje się wykorzystania wysokoefektywnych źródeł
zasilania w ciepło i energię elektryczną.
Zagospodarowanie terenu - obiekt usytuowany jest przy torowisku stacji
kolejowej Dynów, tory znajdują się po stronie zachodniej i południowej,
jedno żeberko wprowadzone jest do budynku lokomotywowni. Od strony
północnej i wschodniej, przylega teren zielony ze starodrzewem. W
sąsiedztwie budynku przebiega sieć uzbrojenia: - wodociąg 0110 - sieci
gminnej - wodociąg lokalny zasilany z istn. ujęcia wody (obecnie
nieczynny).
Drogę dojazdową stanowi utwardzona droga biegnąca po zachodniej
stronie torów, w kierunku budynku stacji Dynów, odległość obiektu od
drogi - 15 m.
W odległości 4 m od budynku zlokalizowano szczelny zbiornik wybieralny,
opróżniany z drogi utwardzonej.
Wokół budynku należy wykonać opaskę z płyt chodnikowych o szerokości
50 cm, ograniczoną krawężnikiem gazonowym.
Opaskę przed bramą wjazdową należy poszerzyć do szerokości 1,5 m.
Beneficjenci
przedsięwzięcia
Szacunkowe ramy
finansowe
Okres realizacji
Potencjalne źródła
finansowania

Sposób oceny i miary
Rezultaty

Powiat Przeworski, mieszkańcy Dynowa, turyści.
550 056,00 zł
Kw. III 2020 - Kw. IV 2021
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020. Priorytet VI, Działanie 6.3. Rewitalizacja przestrzeni
regionalnej.
Budżet Powiatu Przeworskiego
Rejestr osób odwiedzających obiekt
Liczba osób korzystających z infrastruktury objętej zakresem projektu [os.]. 1500

Źródło: Opracowanie własne na podstawie karty przedsięwzięcia

Tabela 32. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 7: Remont budynku Stacja Dynów ze zmianą przeznaczenia
części pomieszczeń na toalety dla pasażerów.

Tytuł
Lokalizacja

Remont budynku Stacja Dynów ze zmianą przeznaczenia części
pomieszczeń na toalety dla pasażerów.
Miejscem realizacji przedsięwzięcia jest miasto Dynów, powiat
rzeszowski, Gmina Miejska Dynów.
Budynek stacji wąskotorowej
Przeworsk-Dynów zlokalizowany jest przy ul. Kolejowej 2 na działce nr
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Podmiot realizujący

1578/2, obręb 1. Budynek Stacja Dynów stanowi jeden z 13 budynków
stacyjnych znajdujących się przy linii kolei wąskotorowej PrzeworskDynów. Budynek dworca kolejowego Dynów położony jest w linii torów
Przeworskiej Kolei Dojazdowej na końcowej stacji kolejki.
Beneficjentem projektu będzie Powiat Przeworski, realizatorem jednostka
organizacyjna Powiatu Przeworskiego Powiatowy Zarząd Dróg w
Przeworsku (PZD) - zarządca Przeworskiej Kolei Dojazdowej, działający
na podstawie Uchwały Nr VII/17/99 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia
09.03.1999 r w sprawie utworzenia Powiatowego Zarządu Dróg w
Przeworsku. Realizator projektu (PZD) odpowiedzialny będzie za
kierowanie i koordynowanie pracami w ramach projektu.
Powiat Przeworski, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk

Potencjalni partnerzy
Powiązanie z
problemami

Opis przedsięwzięcia

Nie dotyczy
- niedostatecznie rozwinięta infrastruktura sportowo-rekreacyjna;
- niezadowalający stan zachowania obiektów zabytkowych;
- mało wykorzystany potencjał środowiskowy i kulturowy do rozwoju
turystyki (dolina Sanu, kolejka wąskotorowa);
- słaba promocja potencjału turystycznego gminy.
Budynek Stacja Dynów stanowi element infrastruktury kolejki
wąskotorowej Przeworsk-Dynów (kompleks całościowo wpisany do
zabytku pod A463) obejmuje trasę 46 km wraz z towarzyszącymi
obiektami i taborem, urządzeniami technicznymi i inżynieryjnymi (jedyny
na kolejach wąskotorowych tunel w Polsce i najdłuższy w Europie).
Budynek wzniesiono w 1887 r. w ramach budowy kolejki wąskotorowej
Przeworsk Dynów metodą tradycyjną. Budynek położony jest w linii torów
kolei dojazdowej na km 45.855 (oś bud. dworca). Jest to końcowa stacja
kolejowa na Przeworskiej Kolei Dojazdowej. Stacja kolejowa położona
jest w dolinie rzeki San w południowej części miasta Dynów, w lewo od
szosy Dynów-Brzozów. Budynek dworca położony jest w linii torów w
odległości ok. 8m w prawo od toru bocznego. Budynek wzniesiony w
tradycyjnej konstrukcji. Budynek dwukondygnacyjny na cokole z
piaskowca, częściowo podpiwniczony, kryty dachem dwuspadowym z
ryzalitem w osi budynku, co wyróżnia go z pośród innych dworców kolei
wąskotorowej (ryzalit w części środkowej i dwie piętrowe nawy boczne i
parterową częścią z podcieniem od strony torów). Fundamenty to ława
murowana z kamienia polnego i łamanego. Ściany murowane z cegły
ceramicznej na zaprawie cementowo-wapniowej. Elewacje zewnętrzne
tynkowane i malowane. Strop w części z użytkowym poddaszem
drewniany. Belki oparte na ścianach nośnych budynku. Dach w
konstrukcji drewnianej, z okapem na wysuniętych krokwiach, kryty
dachówką ceramiczną. Stolarka okienna sześciokwaterowa.
Teren oraz budynek jest użytkowany do celów komunikacji publicznej kolejowej. Dojazd istniejącą drogą publiczną utwardzoną — ul. Kolejowa,
od zachodniej strony budynku. Brak chodników utwardzonych.
Zasadniczo budynek jest obiektem użyteczności publicznej - usługi
transportowe. Pomieszczenia parteru w większości użytkowane jako
zamknięte pomieszczenia pomocnicze i magazynowe do obsługi ruchu
kolejowego oraz jako lokale mieszkaniowe. Piętro budynku użytkowane
jest jako lokale mieszkaniowe. Poddasze nieużytkowe. Stan techniczny
budynku można określić jako średni, miejscowo zły. W roku 2016 został
przeprowadzony I etap prac remontowych w zakresie remontu więźby
dachowej i wymianę jej elementów w niezbędnym zakresie wymianę
pasów nadrynnowych, wymianie rynien, wymianę rur spustowych
i przemurowanie kominów. Kolejne etapy prac remontowych konieczne
ze względu na postępującą coraz szybciej degradację zabytku. Obecny
stan obiektu wymaga podjęcia pilnych prac konserwatorskich i robót
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budowlanych w zakresie niezbędnym do utrzymania dobrego stanu
technicznego całego budynku.
Cel główny: Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa
kulturowego Przeworskiej Kolei Dojazdowej w celu efektywnego
wykorzystania jej potencjału w osiągnięciu korzyści społecznych oraz
gospodarczych w wymiarze regionalnym.
Cele szczegółowe:
1. Remont budynku Stacji Dynów ze zmianą przeznaczenia części
pomieszczeń na toalety dla pasażerów poprzez wykonanie prac
konserwatorsko-budowlanych w celu zatrzymania procesów
destrukcyjnych.
2. Podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości Przeworsk, a
także wzrost liczby turystów korzystających z oferty linii kolei
wąskotorowej.
2. Beneficjent zamierza przeprowadzić prace konserwatorskie
i remontowe doprowadzając budynek do prawidłowego stanu
technicznego oraz jednocześnie wykonać ogólnodostępne
pomieszczenia sanitarne stosowne do funkcji budynku. Pracom
wyżej wymienionym towarzyszyć będą niezbędne z powodów
prawnych i technicznych prace w zakresie zagospodarowania
terenu. Przywrócony zostanie historyczny układ zieleni wzdłuż
peronu. Ponadto inwestor zamierza wykonać elementy
zagospodarowania i małej architektury zapewniające obsługę ruchu
turystycznego - miejsca postojowe, ławki, stojaki rowerowe, kosze
na śmieci.
Prace konserwatorskie i remontowe polegać będą na:
 wykonaniu
izolacji
poziomych
i
pionowych
murów
fundamentowych,
 wykonaniu izolacji termicznych murów fundamentowych,
 pracach konserwatorskich i remoncie elewacji budynku,
 pracach konserwatorskich i remoncie wnętrz budynku,
 remoncie i w razie konieczności wymianie stolarki drzwiowej
i okiennej budynku,
Prace budowlane niezbędne dla wykonania pomieszczeń
higieniczno-sanitarnych obejmować będą:
 przebudowę pomieszczeń południowej, parterowej części
budynku, w tym zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego
oraz wykonanie nowych otworów drzwiowych,
 wykonanie podłóg na gruncie z niezbędnymi izolacjami,
 wykonanie nowych ścianek działowych w konstrukcji lekkiej,
 wykończenie wnętrz higieniczno-sanitarnych wg. wymogów
przepisów,
 wbudowanie niezbędnego wyposażenia sanitarnego i armatury,
 budowę nowego przewodu kominowego wentylacji mechanicznej
ponad dach,
 budowę instalacji elektrycznych, wodociągowych, gazowych,
ogrzewania, wentylacyjnych, kanalizacyjnych w zakresie
niezbędnym.
Przebudowa budynku niezbędna dla spełnienia wymogów
przepisów techniczno-budowlanych obejmować będzie:
 wykonanie klapy wyłazowej na poddasze nad parterową częścią
budynku,
 wykonanie uchwytów linowych na dachu,
 przebudowę instalacji wewnętrznych w ogólnodostępnych
częściach budynku,
 budowę instalacji wewnętrznych w ogólnodostępnych częściach
budynku, w niezbędnym zakresie.
 wykonanie instalacji odgromowej
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Prace w zakresie zagospodarowania terenu polegać będą na:
 tymczasowo budowie przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz
zbiornika bezodpływowego,
 docelowo budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej do planowanej
sieci kanalizacji sanitarnej,
 wykonaniu przyłączy kanalizacji deszczowej oraz budowie dołów
chłonnych dla zagospodarowania wód opadowych na własnej
działce,
 wykonaniu utwardzonych nawierzchni pozwalających na dostęp
osób niepełnosprawnych do wejścia głównego oraz wejść
pomocniczych,
 wykonaniu w niewielkim zakresie niwelacji terenu, o ile jest to
niezbędne dla realizacji wyżej wymienionych prac,
 wykonaniu oświetlenia dojścia do wejścia głównego,
 wykonaniu 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych
z nawierzchnią z prefabrykatów betonowych ażurowych
przerośniętych trawą, w tym 1 dla osób niepełnosprawnych,
 wykonaniu elementów małej architektury dla obsługi ruchu
turystycznego - ławek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych,
 aranżacji zieleni wzdłuż peronu wg. wzoru historycznego w formie
kwater, w tym usunięcia krzewów wtórnie tam wprowadzonych
oraz wykonania niskiej barierki wg. wzoru historycznego wokół
kwater.
Beneficjenci
przedsięwzięcia
Szacunkowe ramy
finansowe
Okres realizacji
Potencjalne źródła
finansowania
Sposób oceny i miary
Rezultaty

Powiat Przeworski, mieszkańcy Dynowa, turyści.
2 180 052,00 zł
Kw. III 2020 - Kw. IV 2022
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020. Priorytet VI, Działanie 6.3. Rewitalizacja przestrzeni
regionalnej.
Budżet Powiatu Przeworskiego
Rejestr osób korzystających z budynku,
Wykaz sprzedanych biletów
Liczba osób korzystających z infrastruktury objętej zakresem projektu [os.]. - 2000

Źródło: Opracowanie własne na podstawie karty przedsięwzięcia

Tabela 33. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 8: Nadbudowa budynku mieszkalnego

Tytuł
Lokalizacja
Podmiot realizujący
Potencjalni partnerzy
Powiązanie z
problemami

Opis przedsięwzięcia

Nadbudowa budynku mieszkalnego
Dynów ul. Fermstalowska 25, działka nr 6301/2
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Przeworsku
37-200 Przeworsk ul. M. Konopnickiej 15
Nie dotyczy.
- niezadowalający standard mieszkań w wielorodzinnych budynkach
mieszkalnych;
- wysoka energochłonność wielorodzinnych budynków mieszkalnych
będących w zasobach wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni.
Obecnie w istniejącym budynku jednopiętrowym jest zlokalizowanych 10
lokali mieszkalnych, w tym lokale socjalne, o łącznej powierzchni 324,9
m2, oraz 68,50 m2 powierzchni wspólnych: łazienki i wc. Nadbudowa
budynku o jedno piętro pozwoli na uzyskanie 10-ciu lokali socjalnych, co
pozwoli na częściowe rozwiązanie braku mieszkań dla osób bezrobotnych
i samotnych o niskich dochodach.
Cel przedsięwzięcia:
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Tytuł

Nadbudowa budynku mieszkalnego
Budowa 10-ciu lokali mieszkalnych-socjalnych o łącznej powierzchni
lokali 167,7 m2, i pomieszczeń sanitarnych łazienek i W.C o łącznej
powierzchni pomieszczeń 23,5 m 2, oraz korytarzy o powierzchni 55,4 m 2.
Zakres planowanych działań:
Nadbudowa istniejącego budynku mieszkalnego o jedną kondygnację w
celu pozyskania lokali mieszkalnych socjalnych.

Beneficjenci
przedsięwzięcia
Szacunkowe ramy
finansowe
Okres realizacji
Potencjalne źródła
finansowania

Sposób oceny i miary
Rezultaty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Przeworsku, mieszkańcy Dynowa
1 000 000 zł
II kwartał 2019 r. - II kwartał 2022 r
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020. Priorytet VI, Działanie 6.3. Rewitalizacja przestrzeni
regionalnej.
Budżet Spółdzielni Mieszkaniowej w Przeworsku
Wykaz mieszkańców zameldowanych w budynku mieszkalnym.
Liczba mieszkańców budynku objętego zakresem projektu - os. - 30

Źródło: Opracowanie własne na podstawie karty przedsięwzięcia
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Tabela 34. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 9: Siła kobiety w życiu codziennym

Tytuł
Lokalizacja
Podmiot realizujący
Potencjalni partnerzy

Powiązanie z
problemami

Opis przedsięwzięcia

Siła kobiety w życiu codziennym
Ul. Ks. J. Ożoga 6, 36-065 Dynów
Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie
Ul. Ks. Ożoga 10, 26-065 Dynów
OSP w Dynowie
- wysokie bezrobocie;
- niewystarczająca liczba ofert pracy na lokalnym rynku;
- niski poziom przedsiębiorczości;
- niski poziom rozwoju przedsiębiorczości na terenie miasta;
- mało wykorzystany potencjał środowiskowy i kulturowy do rozwoju
turystyki (dolina Sanu, kolejka wąskotorowa).
Liczną grupą wśród czytelników Miejskiej Biblioteki publicznej w Dynowie
są kobiety, w szczególności bezrobotne, nieaktywne zawodowo, matki
wychowujące dzieci. Jest to nie tylko grupa kobiet niepracujących, są to
też osoby, które nisko oceniają własną wartość. Celem przedsięwzięcia
jest twórcze zagospodarowaie czasu wolnego celem pobudzenia do
kratatywności i zdobycia motywacji do działań w kierunku samorealizacji,
samoakceptacji i rozwoju własnej osobowości, także pod kontem
zdobycia dodatkowych środków do życia.
W ramach projektu zostaną zrealizowane warsztaty w MBP w Dynowie
przy współpracy z partnerami:
Carvingu,
Rękodzieła artystycznego,
Warsztaty VENDO,
Z pomocą tych inicjatyw wspomniana grupa kobiet będzie miała
możliwość uczestnictwa w ciekawych zajeciach, które maja na celu
zmotywować do działania i wpłynąć na poprawę własnej samooceny, a
także na sytuację materialną swoją i najbliższych.
Rezultatem podjetych działań ma być:
Wzrost samooceny, poczucia własnej wartości uczestniczek,
Wystawa prac uczestniczek warsztatów.

Beneficjenci
przedsięwzięcia
Szacunkowe ramy
finansowe
Okres realizacji
Potencjalne źródła
finansowania

Sposób oceny i miary
Rezultaty

Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie, mieszkanki Dynowa
72 000,00 zł
2018 - 2023
Działanie 7.1 – Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy projekty konkursowe. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Budżet Gminy Miejskiej Dynów.
Listy obecności uczestniczek warsztatów.
Liczba kobiet uczestniczących w warsztatach – os. - 180

Źródło: Opracowanie własne na podstawie karty przedsięwzięcia

Tabela 35. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 10: „Pogórzanin" kulturalny rozkład jazdy w zupełnie starym
stylu

Tytuł
Lokalizacja
Podmiot realizujący
Potencjalni partnerzy

"Pogórzanin" kulturalny rozkład jazdy w zupełnie starym stylu
Ul. Kolejowa w Dynowie
Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie
1. Miejski Ośrodek Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku;
2. Gminna Biblioteka Publiczna w Dynowie z/s Bachorzu;
3. Ośrodek Kultury Miasta i Gminy Kańczuga, Gminny Ośrodek
Kultury w Jaworniku Polskim, Gminny Ośrodek Kultury w
Hyżnem;
4. Starostwo Powiatowe w Przeworsku;
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Powiązanie z
problemami

Opis przedsięwzięcia

5. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie;
6. Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Dynowie.
- niska aktywność obywatelska;
- niski stopień integracji społeczności lokalnych;
- niski poziom rozwoju przedsiębiorczości na terenie miasta
- mało wykorzystany potencjał środowiskowy i kulturowy do rozwoju
turystyki (dolina Sanu, kolejka wąskotorowa);
- słaba promocja potencjału turystycznego gminy.
Stacja kolejki wąskotorowej w Dynowie wymaga działań wielu partnerów
lokalnych gdyż jest to ważne miejsce dla dziedzictwa kulturowego
regionu. Niestety od wielu lat obserwujemy degradacje infrastruktury
stacji. Pomimo tego grupy mieszkańców Dynowa starają się rozwijać tam
działalność edukacyjną poprzez realizację wielkich widowisk plenerowych
De-Novo, warsztatów artystycznych, wystaw, koncertów. Niestety od
2015 r. brak środków z zewnątrz na działania kulturalno-edukacyjne
wstrzymała ten wyjątkowy proces animacji kulturalnej wokół stacji kolejki
wąskotorowej w Dynowie. Planowane rzedsięwzięcie z pewnością
wpłynie znacząco na zwrócenie uwagi na to wyjątkowe miejsce oraz uda
się pozyskać nowych sponsorów, darczyńców i media.
MOK w Dynowie oraz domy kultury usytuowane w miejscowościach na
trasie kolejki wąskotorowej Przeworsk - Dynów chcą od kwietnia do
września 2019 r. przygotować atrakcyjny program edukacji kulturalnej,
który zostanie włączony w harmonogram przejazdu kolejki w każdy
weekend czerwca i zwieńczony wspólnym wielkim wydarzeniem na stacji
w Dynowie w terminie od 30.06. do 01.07.2019., które przeniesie nas w
czasy świetności wąskotorówki.
"Kulturalny rozkład jazdy" to działanie, w którym edukacja kulturalna to
metoda animacji, w tym przypadku jej celem będzie zintegrowanie i i
ożywienie działań wokół kolejki wąskotorowej na trasie Przeworsk Dynów.
Dzięki współpracy z pięcioma domami kultury chcemy umożliwić
mieszkańcom miejscowości położonych wzdłuż torów kontakt z artystami,
ale również z historią kolejki, ludźmi tam pracującymi, przywołać klimat
początku lat XX w. Projekt umożliwi realizację nowej wspólnej inicjatyw,
która ukazuje ważne miejsce dla regionalnej historii i dziedzictwa
kulturowego. Podczas wszystkich weekendów czerwca odbędą się
wystawy, prezentacje artystyczne, widowiska plenerowe, koncerty,
zabawy integracyjne z dziećmi, warsztaty i szereg działań promocyjnych.
Głównym problemem, z którym chcemy zmierzyć się realizując niniejszy
projekt to brak współpracy pomiędzy domami kultury w zakresie edukacji
historycznej i kulturowej związanej z kolejką wąskotorową PrzeworskDynów. Jako mieszkańcy regionu mamy świadomość walorów
turystyczno kulturowych kolejki, ale brakuje nam współpracy, aby
rozbudzić zainteresowanie nią wśród samych mieszkańców miejscowości
usytuowanych na jej trasie.
Cele:
1. Stworzenie mieszkańcom regionu możliwości edukacji
historycznej
i
kulturowej
poprzez
uczestnictwa
w
międzypokoleniowym działaniu wokół kolejki wąskotorowej
Przeworsk – Dynów;
2. Wywołanie
aktywności
mieszkańców
miejscowości
usytuowanych na trasie kolejki wąskotorowej linii Przeworsk Dynów w celu popularyzacji jej historii, ludzi z nią związanych,
walorów turystyczno - kulturowych;
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3. Umożliwienie dzieciom, młodzieży, seniorom aktywności
kulturalnej w zakresie: muzyki, literatury, sztuk scenicznych i
plastycznych ściśle związanych z historią kolejki wąskotorowej;
4. Kształcenie umiejętności pozyskiwania trwałego wsparcia
społecznego w celu kulturowego ożywienia miejsc (dworców)
ważnych dla miejscowości usytuowanych na trasie kolejki;
5. Nawiązanie współpracy pomiędzy domami kultury na trasie
kolejki wąskotorowej w celu wypracowania form i metod edukacji
kulturowej na przyszłe lata.
Efekty:
Wypracowanie, opisanie i udokumentowanie modelu działań pomiędzy 5
domami kultury z edukacji kulturalnej związanej z wąskotorówką
Zakres planowanych działań:

Beneficjenci
przedsięwzięcia
Szacunkowe ramy
finansowe
Okres realizacji
Potencjalne źródła
finansowania
Sposób oceny i miary

Rezultaty

1. Spotkanie z partnerami projektu;
2. Cykl działań na stacjach na trasie kolejki wąskotorowej Przeworsk
- Dynów, maj-czerwiec (Przeworsk, Kańczuga, Jawornik Polski,
Bachórz, Hyżne i ostatnia stacja Dynów);
3. Wielki finał działań na stacji kolejki wąskotorowej w Dynowie:
przełom czerwca i lipca/ spektakl plenerowy, koncerty, wystawy.
Wspólna integracja wszystkich partnerów;
4. Spotkanie podsumowujące dla wszystkich partnerów: dyskusja,
dyplomy i podziękowania: wrzesień.
Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie, mieszkańcy Dynowa
50000
Kwiecień 2019 – wrzesień 2019
PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
2017 Edukacja kulturalna
Budżet Gminy Miejskiej Dynów.
Liczba sprzedanych biletów na trasie Przeworsk-Dynów;
Badania ankietowe
Liczba inicjatyw realizowanych w partnerstwie z podmiotami
prowadzącymi działalność na trasie Przeworsk-Dynów.
Liczba osób korzystających z kolejki wąskotorowej – os. - 1500

Źródło: Opracowanie własne na podstawie karty przedsięwzięcia

Przedstawione powyżej przedsięwzięcia zostały ocenione merytorycznie i przyjęte jako spójny
i powiązany pakiet przedsięwzięć podstawowych (bez wyodrębnienia przedsięwzięć uzupełniających).
Przedsięwzięcia infrastrukturalne finansowane z EFRR są komplementarne z priorytetami
inwestycyjnymi EFS i powiazane z realizacją celów w zakresie włączenia społecznego i walki
z ubóstwem, a także przyczyniają się do zwiększenia możliwości znalezienia zatrudnienia.
V.2.

OPIS
PLANOW ANYCH
REW ITALIZACYJNYCH

UZU PEŁNIAJĄCYCH

PRZEDSIĘW ZIĘĆ

Poza przedsięwzięciami głównymi planowana jest również realizacja przedsięwzięć uzupełniających.
W ich realizacji zostanie uwzględniony szeroki aspekt partnerstwa z innymi podmiotami. Na etapie LPR
nie są znane ich ramy finansowe oraz zakres organizacyjno-techniczny. Głównym założeniem
przedsięwzięć uzupełniających będzie aktywizacja mieszkańców, a także wzmacnianie poczucia
tożsamości lokalnej. Jednocześnie planowane działania przyczynią się do zwiększenia poziomu
integracji mieszkańców, w tym integracji międzypokoleniowej.
Utworzenie nowych, atrakcyjnych przestrzeni publicznych stworzy możliwości do organizacji imprez
i wydarzeń o charakterze społeczno-kulturalnym. Jednocześnie zwiększą się możliwości spędzania
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czasu wolnego dla wszystkich grup społecznych, w tym grup szczególnie narażonych na wykluczenie
społeczne. W związku z tym planowane jest:
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Tabela 36. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne uzupełniające nr 1: Widowisko plenerowe „Dynowskie
Sobótki”

Tytuł
Lokalizacja
Podmiot realizujący
Potencjalni partnerzy

Powiązanie z
problemami

Opis przedsięwzięcia

Widowisko plenerowe „Dynowskie Sobótki”
Ul. Plażowa 9 w Dynowie
Ul. Sanowa w Dynowie/ tzw. zakole Sanu
Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie
Ul. Ks. Ożoga 10, 26-065 Dynów
1. Zespół Szkół w Dynowie;
2. Jednoski Ochotniczych Straży Pożarnych;
3. Koła Gospodyń Wiejskich;
4. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół";
5. Chór „Akord";
6. Uniwersytet Złotej Jesieni;
7. Kapela Ludowa „Dynowianie";
8. Kapela Ludowa „Pogórzanie".
- niska aktywność obywatelska;
- niski stopień integracji społeczności lokalnych;
- niski poziom rozwoju przedsiębiorczości na terenie miasta
- mało wykorzystany potencjał środowiskowy i kulturowy do rozwoju
turystyki (dolina Sanu, kolejka wąskotorowa);
- słaba promocja potencjału turystycznego gminy.
Planowana przez nas impreza plenerowa, widowisko „dynowskie Sobótki”
angażuje w realizację duże międzypokoleniowe grupy mieszkańców (ok.
160 osób), w tym osoby z terenu o utrudnionym dostępnie do kultury, z
terenów wiejskich. Widowisko planowane w plenerze w bliskiej odległości
od rzeki San stwarza warunki nie tylko integracji pomiędzy młodzieżą i
seniorami, ale również ożywienia i promocji miejsca jakim jest rzeka San.
CELE I EFEKTY:
1. OPISYWANIE OBRZĘDÓW
Kolejny raz chcemy zająć się obrzędowością ludową tym razem obecną
w "Sobótkach" (widowisko plenerowe/etnoperformens/ czerwiec 2017 r.2020).
Aby odkryć potencjał mieszkańców stworzymy warunki pogłębionego,
empatycznego zrozumienia ich doświadczenia oraz włączymy szerszą
społeczność (publiczność) w proces "bycia razem".
W 2016 r. podjęliśmy się pierwszy raz realizacji "Sobótek" bez środków
finansowych z zewnątrz przy niewielkim wkładzie finansowym z MOK. W
krótkim czasie (2 miesiące) udało nam się zebrać i przygotować
oryginalny materiał muzyczny i tekstowy wynikający po części z
wywiadów z seniorkami, członkiniami Chóru Akord i Uniwersytetu Złotej
Jesieni. Ponadto zgromadziliśmy dużą grupę młodzieży, z którą dynowscy
nauczyciele i muzycy stworzyli muzykę do tekstu J. Kochanowskiego
"Pieśń świętojańska o Sobótce" oraz tekstów lokalnych poetów. Niestety
nie udało się udokumentować całej pracy oraz samego widowiska z
powody braku środków. W związku z tym w ramach niniejszego działania
pragniemy poszerzyć proces dokumentacji (rejestracja video, publikacja
Online) naszych działań oraz przygotować bogatszy treściowo i
muzycznie etnoperformens wzmacniając więzi międzypokoleniowe
naszej społeczności.
Natomiast podczas II etapu projektu chcemy zorganizować spotkania i
warsztaty edukacyjne na terenie 4 wsi. To wszystko pozwoli na ukazanie
całego spektrum możliwości jakie niesie w pracy animatora kultury
korzystanie z metod badawczych. Ukażemy również w jaki sposób dom
kultury może stać się nie tylko animatorem kultury ale również jej
badaczem.
DOKUMENTACJA: Przygotujemy i zamieścimy w Internecie publikację
Online (KATALOG ISSU), w której wyjaśnimy w jaki sposób dom kultury
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może korzystać z etnografii performatywnej (na przykładzie realizacji
dwóch etnoperformensów "Wesela" i "Sobótek". Znajdą się tam
rekomendacje i wnioski dla wszystkich, którzy będą chcieli podjąć się
podobnych działań w swoich społecznościach. Ponadto na bieżąco
będziemy prowadzić bloga, dokumentując nasze działania (teksty, foto,
video).
Zakres planowanych działań:
1. Spotkania z partnerami projektu;
2. Cykl
warsztatów
tematycznych (muzycznych,
tanecznych, scenograficznych, teatralnych) ze specjalistami z
Dynowa, Podkarpacia i spoza naszego regionu;
3. Próby generalne do widowiska „Sobótki”/ łączenie grup
warsztatowych w sceny do widowiska, przygotowania
techniczne do widowiska, przygotowanie terenu;
4. Premiera widowiska Sobótki/ czerwiec 2017,2018, 2019, 2020
5. Cykl spotkań na terenie 4 wsi sąsiadujących z Dynowem, w tym
warsztaty antropologii praktycznej dla dzieci/ promocja efektów
widowiska Sobótki. Prezentacja materiałów foto i video;
6. Spotkanie podsumowujące z uczestnikami, partnerami,
sponsorami/ dyplomy i podziękowania.
Beneficjenci
przedsięwzięcia
Szacunkowe ramy
finansowe
Okres realizacji

Potencjalne źródła
finansowania
Sposób oceny i miary
Rezultaty

Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie, mieszkańcy Dynowa
60000
Rozpoczecie:
 2018/ czerwiec - październik
 2019/ czerwiec - październik
 2020/czerwiec – październik
Zakończenie:
 Październik 2020 roku
PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
2017 Edukacja kulturalna
Budżet Gminy Miejskiej Dynów.
Listy obecności uczestniczek warsztatów.
Liczba osób uczestniczących w Widowisku plenerowym „Dynowskie
Sobótki” – os.
Liczba uczestników spotkań i warsztatów – os. 1200

Źródło: Opracowanie własne na podstawie karty przedsięwzięcia

VI.

MECHANIZMY
INTEGROW ANIA
REW ITALIZACYJNYCH

DZIAŁAŃ

ORAZ

PRZ EDSIĘW ZIĘĆ

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


Kompleksowości,



Komplementarności przestrzennej,



Komplementarności problemowej,



Komplementarności międzyokresowej,



Komplementarności proceduralno-instytucjonalnej,



Komplementarności źródeł finansowania,



Koncentracji.

76

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2017-2023

Rysunek 13. Schemat integrowania działań rewitalizacyjnych

1. Zasada kompleksowości – co oznacza, że w Programie rewitalizacji działania ujęte są w sposób
kompleksowy nie pomijając aspektu społecznego, gospodarczego i przestrzennego (w tym również
infrastrukturalnego, środowiskowego i kulturowego) związanego zarówno z danym obszarem, jak i
jego otoczeniem. Program złożony jest z różnorodnych przedsięwzięć mających przyczynić się w
założeniu do kompleksowej interwencji na rzecz obszaru zdegradowanego. Program wyklucza
realizację indywidualnych inwestycji nieskutkujących zmianami strukturalnymi w obszarze
rewitalizacji.
2. Zasada komplementarności przestrzennej – polega na uwzględnieniu przy realizacji przedsięwzięć
rewitalizacyjnych ciągłości przestrzeni i relacji przestrzennych łączących obszary rewitalizacji
z pozostałymi częściami gminy. Istotne jest traktowanie przestrzeni jako całości i zapobieganie
realizacji projektów realizacyjnych w sposób punktowy. Efekty działań rewitalizacyjnych powinny
również pozytywnie wpływać na całe otoczenie, a w konsekwencji na cała gmina.
Zaplanowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne będą realizowane na obszarze rewitalizacji
i charakteryzują się komplementarnością przestrzenną. Planowane działania mają przede
wszystkim wymiar społeczny. Zostały one wypracowane w odpowiedzi na zdiagnozowane
problemy. Planowane działania będą oddziaływały na cały obszar rewitalizacji. Wszystkie działania
będą prowadzone w taki sposób, aby niwelować zjawiska kryzysowe, a nie przenosić je w inne
miejsca czy też doprowadzać do niepożądanych efektów takich jak segregacja społeczna czy
wykluczenie.
3. Zasada komplementarności problemowej – polega na konieczności realizacji przedsięwzięć
rewitalizacyjnych, które się wzajemnie dopełniają pomiędzy różnymi sferami tematycznymi.
Dodatkowo zasada ta wyraża się tym, że poszczególne przedsięwzięcia wpisują się w kierunki
działań przewidziane do rewitalizacji, a co za tym idzie również w cele operacyjne i strategiczne.
W związku z tym, że cele przypisane są bezpośrednio do podsystemów część projektów wpisuje
się w więcej niż jeden cel. Wzajemne dopełnianie się przedsięwzięć oraz powiązanie ich z celami
tematycznymi zapobiega zjawisku fragmentaryzacji, a sam program będzie oddziaływał na obszar
rewitalizacji w sposób kompleksowy, zaś przyczyny zjawisk kryzysowych będą traktowane
całościowo.
Tabela 37. Komplementarność projektów rewitalizacyjnych z celami LPR

Przedsięwzięcie
Budowa budynku socjalnego
(mieszkalnego
wielorodzinnego) wraz z

Cel strategiczny
1.:
Poprawa
poziomu
zaspokojenia
potrzeb
mieszkańców

Cel operacyjny
1.2.: Poprawa jakości życia osób
wymagających opieki.
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Przedsięwzięcie
zapleczem gospodarczym i
infrastrukturą techniczną
przy ul. Błonie w Dynowie.
Rozbudowa, przebudowa i
dostosowanie do standardów
obiektu Zakładu OpiekuńczoLeczniczego w Dynowie wraz
z robotami zewnętrznymi.
Budowa kanalizacji sanitarnej
w Dynowie przy ul.
Bartkówka

Rewitalizacja Miasta Dynów etap II

Modernizacja zabytkowej linii
Przeworskiej Kolei
Dojazdowej PrzeworskDynów- remont odcinka w km
42+680- 46+190 na terenie
Miasta Dynów

Remont budynku
lokomotywowni Dynów

Remont budynku stacja
Dynów ze zmianą
przeznaczenia części
pomieszczeń na toalety dla
pasażerów.

Nadbudowa budynku
mieszkalnego
Siła kobiety w życiu
codziennym

Cel strategiczny
2.:
Rozwój
zasobów
technicznych oraz zachowany
ład przestrzenny i estetyka
miasta
1.:
Poprawa
poziomu
zaspokojenia
potrzeb
mieszkańców

Cel operacyjny
2.4.:
Poprawa
warunków
zamieszkiwania i zwiększenie
dostępności mieszkań

2.:
Rozwój
technicznych oraz
ład przestrzenny
miasta
1.:
Poprawa
zaspokojenia
mieszkańców
2.:
Rozwój
technicznych oraz
ład przestrzenny
miasta

zasobów
zachowany
i estetyka

2.2.: Poprawa stanu rozwoju
infrastruktury
wodnokanalizacyjnej.

poziomu
potrzeb

1.3.: Szeroka i atrakcyjna oferta
kulturalna,
sportowa
i
rekreacyjna
2.1.:
Poprawa
stanu
technicznego, funkcjonalności i
estetyki obiektów użyteczności
publicznej
oraz
przestrzeni
publicznych
2.3.: Rozwinięta infrastruktura
kultury oraz turystyczna i
sportowo-rekreacyjna.
2.3.: Rozwinięta infrastruktura
kultury oraz turystyczna i
sportowo-rekreacyjna.

zasobów
zachowany
i estetyka

2.:
Rozwój
zasobów
technicznych oraz zachowany
ład przestrzenny i estetyka
miasta
3.: Wykorzystany potencjał
turystyczny i historyczny dla
rozwoju
gospodarczego
obszaru rewitalizacji
2.:
Rozwój
zasobów
technicznych oraz zachowany
ład przestrzenny i estetyka
miasta
3.: Wykorzystany potencjał
turystyczny i historyczny dla
rozwoju
gospodarczego
obszaru rewitalizacji
2.:
Rozwój
zasobów
technicznych oraz zachowany
ład przestrzenny i estetyka
miasta
3.: Wykorzystany potencjał
turystyczny i historyczny dla
rozwoju
gospodarczego
obszaru rewitalizacji
2.:
Rozwój
zasobów
technicznych oraz zachowany
ład przestrzenny i estetyka
miasta
1.:
Poprawa
poziomu
zaspokojenia
potrzeb
mieszkańców

1.2.: Poprawa jakości życia osób
wymagających opieki.

3.1.: Stworzone warunki do
rozwoju przedsiębiorczości i
aktywizacji zawodowej.
2.3.: Rozwinięta infrastruktura
kultury oraz turystyczna i
sportowo-rekreacyjna.
3.1.: Stworzone warunki do
rozwoju przedsiębiorczości i
aktywizacji zawodowej.
2.3.: Rozwinięta infrastruktura
kultury oraz turystyczna i
sportowo-rekreacyjna.
3.1.: Stworzone warunki do
rozwoju przedsiębiorczości i
aktywizacji zawodowej.
2.4.:
Poprawa
warunków
zamieszkiwania i zwiększenie
dostępności mieszkań
1.4.:
Podniesienie
poziomu
zaangażowania
społecznego,
aktywności
obywatelskiej
i
integracji mieszkańców
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Przedsięwzięcie

Widowisko plenerowe
„Dynowskie Sobótki”

"Pogórzanin" kulturalny
rozkład jazdy w zupełnie
starym stylu

Cel strategiczny
1.:
Poprawa
poziomu
zaspokojenia
potrzeb
mieszkańców
3.: Wykorzystany potencjał
turystyczny i historyczny dla
rozwoju
gospodarczego
obszaru rewitalizacji
1.:
Poprawa
poziomu
zaspokojenia
potrzeb
mieszkańców
3.: Wykorzystany potencjał
turystyczny i historyczny dla
rozwoju
gospodarczego
obszaru rewitalizacji

Cel operacyjny
1.4.:
Podniesienie
poziomu
zaangażowania
społecznego,
aktywności
obywatelskiej
i
integracji mieszkańców
3.1.: Stworzone warunki do
rozwoju przedsiębiorczości i
aktywizacji zawodowej.
1.4.:
Podniesienie
poziomu
zaangażowania
społecznego,
aktywności
obywatelskiej
i
integracji mieszkańców
3.1.: Stworzone warunki do
rozwoju przedsiębiorczości i
aktywizacji zawodowej.

Źródło: Opracowanie własne

4. Zasada komplementarności międzyokresowej – polega na ocenie działań rewitalizacyjnych
zrealizowanych w latach 2007-2013 oraz na zachowaniu ciągłości programowej. Wybrane do
realizacji działania, chociaż nowe, w pewnej mierze stanowią już podjęte działania i inicjatywy we
wcześniejszym okresie.
5. Zasada komplementarności proceduralno-instytucjonalnej – oznacza konieczność zaprojektowania
systemu zarządzania programem rewitalizacji, który pozwoli na efektywne współdziałanie na
jego rzecz różnych instytucji oraz wzajemne uzupełnianie się i spójność procedur.
Zasada ta została spełniona poprzez zaprojektowanie kompleksowego systemu zarządzania LPR.
Struktura zarządzania LPR składać się będzie z następujących komórek: Burmistrz Miasta Dynowa,
Referat Referat Inwestycji, Remontów, Gospodarki Przestrzennej, samodzielne stanowisko ds.
funduszy unijnych, promocji miasta i turystyki, Referat Rozwoju Gospodarczego – Operatora
Programu oraz Komitetu Rewitalizacji. Szczegółowy opis struktury zarządzania realizacją LPR
przedstawiony został w kolejnym rozdziale IX.
6. Zasada komplementarności źródeł finansowania – oznacza, że przedsięwzięcia rewitalizacyjne są
komplementarne po kątem źródeł finansowania. Planowane do realizacji przedsięwzięcia
uwzględniają ich finansowanie z różnych źródeł wzajemnie się dopełniających. Uwzględnione jest
finansowanie ze źródeł publicznych (krajowych, unijnych, środków własnych) oraz prywatnych bez
ryzyka podwójnego finansowania.
Przedsięwzięcia infrastrukturalne finansowane z EFRR są komplementarne z priorytetami
inwestycyjnymi EFS i powiązane z realizacją celów w zakresie włączenia społecznego i walki
z ubóstwem, a także przyczyniają się do zwiększenia możliwości znalezienia zatrudnienia.
7. Zasada koncentracji – oznacza prowadzenie działań rewitalizacyjnych na terenach o istotnym
znaczeniu dla rozwoju gminy, obejmujących całość lub część obszaru zdegradowanego w
miejscach szczególnej koncentracji negatywnych zjawisk.
Wszystkie planowane działania rewitalizacyjne zlokalizowane są na obszarze rewitalizacji i są
kierowane do grup szczególnie narażonych na działanie zjawisk kryzysowych. Działania te są
skoncentrowane terytorialnie.
VII.

INDYKTYW NE RAMY FINANSOW E

W procesie wdrażania przedsięwzięć rewitalizacyjnych kluczowa jest dywersyfikacja źródeł
finansowania. Finansowanie z różnych źródeł (komplementarność finansowa) sprawia, że realizacja
przedsięwzięć rewitalizacyjnych będzie efektywna i bezpieczna (zwiększa szanse na powodzenie i
pełną realizację założeń). Dywersyfikacja źródeł finansowania daje możliwość korzystania zarówno z
funduszy komercyjnych, jak i niekomercyjnych. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne mogą być realizowane
przez różnorodne grupy podmiotów tj. przez podmioty z sektora publicznego, prywatnego
i pozarządowego.
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Do pierwszego rodzaju źródeł finansowania (tj. komercyjnych) zalicza się przede wszystkim kredyty,
pożyczki, obligacje komunalne. Ponadto wskazuje się, że niektóre działania mogą być wspierane przez
środki własne przedsiębiorstw i innych podmiotów prywatnych i pozarządowych. Na etapie realizacji
zapisów LPR bardzo istotna jest współpraca różnych podmiotów gwarantująca powodzenie wdrażanych
projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
Wspomniany drugi rodzaj obejmuje źródła niekomercyjne. Wśród nich największe znaczenie mają
środki własne budżetu gminy, fundusze europejskie, środki budżetu Państwa. Należy wspomnieć o tym,
że fundusze europejskie są wyposażone w dedykowane działania, które można wykorzystać planując i
realizując działania rewitalizacyjne.
Poniższa tabela prezentuje przedsięwzięcia rewitalizacyjne wraz z wartością, okresem realizacji oraz
źródłami finansowania.

80

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2017-2023
Tabela 38. Udział środków finansowych z różnych źródeł w realizacji poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych
Środki
Środki
Środki unijne w zł
unijne w %
własne
Budżet
Wartość
(publiczne
Źródła finansowania
państwa w
Przedsięwzięcie
ogółem
lub
EFS
%
EFRR
EFS
EFRR
prywatne)
w%
Budowa budynku
socjalnego
(mieszkalnego
wielorodzinnego) wraz z Regionalny Program Operacyjny
dla
Województwa
zapleczem
2000000,00 0
95%
0%
5%
0%
1900000,00
Podkarpackiego
na
lata 2014gospodarczym i
infrastrukturą techniczną 2020. Priorytet VI, Działanie 6.3.
Rewitalizacja
przestrzeni
przy ul. Błonie w
regionalnej.
Dynowie.
Budżet Gminy Miejskiej Dynów.
Rozbudowa, przebudowa
Regionalny Program Operacyjny
i dostosowanie do
dla
Województwa
standardów obiektu
Podkarpackiego
na
lata 2014- 10000000,00 0
Zakładu Opiekuńczo95%
0%
5%
0%
9500000,00
Leczniczego w Dynowie 2020. Priorytet VI, Działanie 6.3.
Rewitalizacja
przestrzeni
wraz z robotami
regionalnej.
zewnętrznymi.
Budżet Powiatu Rzeszowskiego.
Regionalny Program Operacyjny
dla
Województwa
Budowa kanalizacji
Podkarpackiego na lata 2014sanitarnej w Dynowie
9900000,00 0
95%
0%
5%
0%
9405000
2020. Priorytet VI, Działanie 6.3.
przy ul. Bartkówka
Rewitalizacja
przestrzeni
regionalnej.
Budżet Gminy Miejskiej Dynów
Regionalny Program Operacyjny
dla
Województwa
Podkarpackiego na lata 2014Rewitalizacja Miasta
95%
0%
5%
0%
9999700
2020. Priorytet VI, Działanie 6.3. 10526000,00 0
Dynów - etap II
Rewitalizacja
przestrzeni
regionalnej.
Budżet Gminy Miejskiej Dynów
Modernizacja zabytkowej Regionalny Program Operacyjny
linii Przeworskiej Kolei
dla
Województwa
6162054,00 0
95%
0%
5%
0%
5853951,3
Dojazdowej Przeworsk- Podkarpackiego na lata 2014Dynów- remont odcinka 2020. Priorytet VI, Działanie 6.3.

Budżet
państwa
w zł

Środki własne
(publiczne lub
prywatne) w
zł

0

100000

0

500000

0

495000

0

526300

0

308102,7

81

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2017-2023
Środki
unijne w %
Przedsięwzięcie

Źródła finansowania

w km 42+680- 46+190 na Rewitalizacja
przestrzeni
terenie Miasta Dynów
regionalnej.
Budżet Powiatu Przeworskiego
Regionalny Program Operacyjny
dla
Województwa
Podkarpackiego na lata 2014Remont budynku
lokomotywowni Dynów 2020. Priorytet VI, Działanie 6.3.
Rewitalizacja
przestrzeni
regionalnej.
Budżet Powiatu Przeworskiego
Regionalny Program Operacyjny
Remont budynku Stacja dla
Województwa
Dynów ze zmianą
Podkarpackiego na lata 2014przeznaczenia części
2020. Priorytet VI, Działanie 6.3.
pomieszczeń na toalety Rewitalizacja
przestrzeni
dla pasażerów.
regionalnej.
Budżet Powiatu Przeworskiego
Regionalny Program Operacyjny
dla
Województwa
Podkarpackiego na lata 2014Nadbudowa budynku
2020. Priorytet VI, Działanie 6.3.
mieszkalnego
Rewitalizacja
przestrzeni
regionalnej.
Budżet Spółdzielni
Mieszkaniowej w Przeworsku
Działanie 7.1 – Poprawa sytuacji
osób bezrobotnych na rynku
pracy - projekty konkursowe.
Regionalny Program Operacyjny
Siła kobiety w życiu
dla
Województwa
codziennym
Podkarpackiego na lata 20142020.
Budżet Gminy Miejskiej Dynów
Budżet Gminy Miejskiej Dynów.

EFRR

Budżet
państwa w
%

Środki
własne
(publiczne
lub
prywatne)
w%

550056,00 0

95%

0%

2180052,00 0

95%

1000000,00 0

Wartość
ogółem

EFS

72000,00 85%

Środki unijne w zł

Środki własne
(publiczne lub
prywatne) w
zł

EFS

EFRR

Budżet
państwa
w zł

5%

0%

522553,2

0

27502,8

0%

5%

0%

2071049,4

0

109002,6

95%

0%

5%

0%

950000

0

50000

0%

0%

15,00%

61200

0

0

10800
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Środki
unijne w %
Źródła finansowania

Przedsięwzięcie

"Pogórzanin" kulturalny
rozkład jazdy w zupełnie
starym stylu

PROGRAM
MINISTRA
KULTURY I DZIEDZICTWA
NARODOWEGO 2017 Edukacja
Kulturalna

Wartość
ogółem

EFS

EFRR

Budżet
państwa w
%

Środki
własne
(publiczne
lub
prywatne)
w%

Środki unijne w zł

EFS

EFRR

Budżet
państwa
w zł

Środki własne
(publiczne lub
prywatne) w
zł

50000,00 0

0%

80,00%

20,00%

0,00%

0

40000

10000

60000,00 0

0%

80,00%

20,00%

0,00%

0

48000

12000

Budżet Gminy Miejskiej Dynów.

Widowisko plenerowe
„Dynowskie Sobótki”

PROGRAM
MINISTRA
KULTURY I DZIEDZICTWA
NARODOWEGO 2017 Edukacja
kulturalna
Budżet Gminy Miejskiej Dynów

42500162,00

-

-

-

61200,00 40202253,90

88000,00

2148708,00

Źródło: Opracowanie własne
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MECHANIZMY W ŁĄCZANIA MIESZKAŃCÓW , PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH
PODMIOTÓW ORAZ GRUP AKTYW NYCH NA TERENIE GMINY W PROCES
REW ITALIZACJI

VIII.

VIII.1.
7.1.1.

PODSTAW OW E ZAŁOŻENIA PARTYCYPACJI
Podstawowe założenia partycypacji

Ustawa o rewitalizacji1 wyraźnie zaznacza, że przeprowadzanie zarówno prac wstępnych, jak i samej
rewitalizacji powinno zachodzić w sposób jawny, przejrzysty, z aktywnym udziałem interesariuszy –
poprzez opiniowanie - uczestnictwo w konsultacjach i w pracach nad programem rewitalizacji.
Również „Instrukcja dotycząca przygotowania projektów rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz preferencji dla
projektów mających na celu przywrócenia ładu przestrzennego”2 podkreśla, że partycypacja społeczna
nie powinna ograniczać się jedynie do informacji i konsultacji podejmowanych przez władze lokalne
działań, ale także dążyć do współdecydowania i kontroli obywatelskiej. Wiąże się to z włączaniem
obywateli na każdym możliwym stopniu tworzenia programów rewitalizacji i realizacji działań w nich
opisanych. Dzięki temu możliwe jest stworzenie efektywnego, bo odpowiadającego na potrzeby i
oczekiwania interesariuszy, programu rewitalizacji.
Program Rewitalizacji został dopasowany do potrzeb lokalnej społeczności dzięki przeprowadzeniu
pogłębionej diagnozy, która uwzględniała perspektywy różnych grup wiekowych, a także dzięki
przeprowadzonym warsztatom. Część projekcyjna programu opracowywana była w dużej mierze przez
interesariuszy, co skutkować będzie pozytywnym nastawieniem do działań realizowanych w ramach
poszczególnych projektów. Aktywny udział różnych grup interesariuszy przewiduje się także w etapach
wdrażania i monitorowania Lokalnego Programu Rewitalizacji. W przyszłości partycypacja będzie miała
charakter kontroli obywatelskiej.
7.1.2.

Główne zasady partycypacji w ramach projektu

Podczas opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji przyjęto następujące zasady dotyczące
organizacji i przebiegu partycypacji społecznej:
Zaangażowanie społeczności przez cały czas trwania projektu.
Włączenie w proces rewitalizacji różnych grup interesariuszy.
Równouprawnienie wszystkich uczestników konsultacji.
Dwustronny przepływ informacji – koncentracja na dojrzałych formach partycypacji
(współdecydowanie i kontrola obywatelska).
5. Wieloaspektowość partycypacji.
6. Jawność przebiegu partycypacji oraz jej efektów.
7. Responsywność i dopasowanie form oraz treści partycypacji do potrzeb interesariuszy.
1.
2.
3.
4.

7.1.3.

Główne zasady partycypacji w ramach projektu

Wieloaspektowość procesu rewitalizacji rodzi potrzebę aktywnego udziału wszystkich grup
interesariuszy w jego planowaniu. Co do obszaru rewitalizacji różne osoby i podmioty mają bowiem
różne potrzeby, preferencje, różne oczekiwania i punkty widzenia. Zaplanowano organizację prac nad
Lokalnym Programem Rewitalizacji w sposób umożliwiający aktywne włączenie się grup interesariuszy:


różnych grup mieszkańców (rodziny z dziećmi, młodzież, seniorzy, osoby zagrożone
wykluczeniem społecznym),



przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych (m.in. szkół
i przedszkoli, MOPS)



przedsiębiorców i pracodawców,

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777)
Instrukcja dotycząca przygotowania projektów rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Rzeszów 2017
1
2
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działaczy organizacji pozarządowych (w tym działających w sferze kultury, sportu oraz
działających na rzecz dziedzictwa historycznego i tradycji lokalnych),



przedstawicieli kościołów i związków wyznaniowych.

Szczególną uwagę przywiązywać się będzie do aktywnego udziału bezpośrednich odbiorców działań
na obszarze rewitalizacji, a więc jego mieszkańców, właścicieli, zarządców i użytkowników wieczystych
nieruchomości oraz przedsiębiorców prowadzących działalność na tym terenie. Rewitalizacja
wyznaczonego obszaru będzie miała znaczenie dla rozwoju całej gminy, toteż partycypacja będzie mieć
charakter otwarty.
VIII.2.
TECHNIKI
I
AKTYW IZACYJNE
7.1.4.

NARZĘDZIA

PARTYCYPACYJNE

ORAZ

DZIAŁANIA

Działania promocyjno-informacyjne

Informacje o postępach prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji były na bieżąco publikowane na
stronie internetowej Urzędu Miejskiego Dynów: www.dynow.pl
Niezbędnym etapem przygotowawczym do partycypacji społecznej w przygotowywaniu i wdrażaniu
Lokalnego Programu Rewitalizacji jest rozpowszechnianie informacji dotyczących procesu rewitalizacji
i zachęcenie mieszkańców do aktywnego udziału w pracach. Dzięki nowoczesnemu kanałowi
komunikacji, jakim jest m.in. Internet zwiększono zasięg działań informacyjno-promocyjnych – pozwoliło
to dotrzeć do większej liczby mieszkańców.
7.1.5.

Badania społeczne

W dniach od 21.02.2017r. do 07.03.2017r. przeprowadzone zostało badanie opinii mieszkańców gminy.
Zrealizowano je poprzez metodę mixed-mode, która łączy techniki ankiet papierowych (SAQ) oraz
internetowych do samodzielnego wypełnienia (CASI).
Trafność postawionej diagnozy zależy w dużym stopniu od opinii i preferencji mieszkańców. Zebranie
ankiet umożliwia także weryfikację i uzupełnienie otrzymanych danych. Wybór obszaru
zdegradowanego i do rewitalizacji w dużej mierze wyniknął z uzyskanych w ankietach odpowiedzi.
Badanie opinii lokalnych społeczności wytwarza pozytywne nastawienie do samego procesu
rewitalizacji i przeprowadzanych w jego ramach prac. Ankiety do samodzielnego wypełnienia pozwoliły
na uzyskanie rzeczywistych opinii lokalnej społeczności, bez efektu ankieterskiego, którego ryzyko
występuje przy angażowaniu w przeprowadzanie badania ankieterów. Dzięki zastosowaniu ankiet
internetowych respondenci mogli podzielić się opinią w dogodnym dla nich miejscu i czasie. Dodatkowo,
ankiety internetowe wiążą się ze zwiększonym poczuciem anonimowości, co zwiększa poziom
szczerości udzielanych odpowiedzi.
7.1.6.

Spotkanie konsultacyjne nr 1 - warsztat diagnostyczny

W dniu 14.02.2017 r. w Urzędzie Miasta Dynów odbyło się spotkanie robocze Zespołu ds. Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2017-2023. Celem spotkania było zaprezentowanie
członkom Zespołu harmonogramu działań związanych z opracowaniem LPR, zapoznanie z problemtyka
rewitalizacji oraz przygotowanie warsztatu diagnostycznego zaplanowanego na 05.03.2017r.
Warsztat diagnostyczny odbył się 5 marca 2017 r. o godzinie 17 w Sali narad UM w Dynowie. Podczas
spotkania zaprezentowano etapy prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji, i podstawowe
informacje o samym procesie rewitalizacji. Pokazano również wstępne wyniki diagnozy opierające się
zarówno na analizie danych zastanych jak i opracowaniu badań ankietowych. Uczestnicy warsztatów
zostali poproszeni o wskazanie obszarów zdegradowanych oraz kolejności, według której powinny być
poddane procesowi rewitalizacji, a następnie o wskazanie obszarów do rewitalizacji i
scharakteryzowaniu ich pod względem funkcji, jaką pełnią oraz pod względem ich potencjałów.
Warsztaty diagnostyczne są formą jakościowego badania potrzeb i preferencji społeczności lokalnych,
pokrewną metodologii action research. Technika ta ma charakter partycypacyjny i aktywizujący,
wykorzystuje efektu synergii, zwiększonej motywacji i poczucia bezpieczeństwa uczestników
warsztatów. Przeprowadzenie spotkania umożliwiło uzupełnienie analiz o dane jakościowe. Warsztaty
miały charakter otwarty, co pozwoliło na zestawienie różnych punktów widzenia.
W warsztacie uczestniczyło 60 osób. Ponadto po warsztacie do Urzędu Miasta wpłynęła petycja od
mieszkańców Osiedla Bartkówka dotycząca rozszerzenia obszaru rewitalizacji, którą podpisało 386
osób. Petycja została uwzględniona.
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Zdjęcie 1. Warsztat diagnostyczno-projektowy

Źródło: http://www.dynow.pl/dla-mieszkancow/rewitalizacja/

7.1.7.

Spotkanie konsultacyjne nr 2 – warsztat projektowy

Warsztat strategiczny odbył się 2 kwietnia 2017 r. w Sali narad UM w Dynowie o godz. 17. Stanowił on
kontynuację prac podjętych podczas warsztatu diagnostycznego. Na spotkaniu pojawiły się także osoby
nieobecne na wcześniejszym spotkaniu, dlatego przypomniano podstawowe informacje o procesie
rewitalizacji. Ponadto zaprezentowano wynik poprzedniego warsztatu i analiz opartych o dane zastane
oraz petycję mieszkańców Osiedla Bartkówka – wyznaczony obszar zdegradowany i do rewitalizacji. W
warsztacie uczestniczyło 25 osób.
Przedstawiono problemy występujące na tym terenie w sferach: społecznej, gospodarczej,
środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. Uczestnicy warsztatów zostali następnie
poproszeni o określenie wizji obszaru w 2023 r. oraz działań, jakie należy podjąć, by wizję zrealizować.
Działania te przyporządkowywane były do poszczególnych sfer rewitalizacji: społecznej, gospodarczej,
technicznej, środowiskowej oraz przestrzenno-funkcjonalnej. Na zakończenie spotkania
zaprezentowano uczestnikom kartę projektów i poinformowano o możliwości wypełnienia w formie
papierowej lub elektronicznej.
Dzięki pracy grupowej swoją opinią mogli podzielić się uczestnicy o różnych punktach widzenia, co
wpłynęło na weryfikację pojedynczo zgłaszanych propozycji oraz końcowe wypracowanie konsensusu.
Warsztaty przyczyniły się także do aktywizacji interesariuszy rewitalizacji. Dzięki warsztatom finalna
część Lokalnego Programu Rewitalizacji – wizja obszaru i projekty do realizacji są efektem
wypracowanym przez mieszkańców. Prace odbywały się w partnerstwie między władzami
samorządowymi a obywatelami. Do Urzędu wpłynęło 11 kart projektów.
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Zdjęcie 2. Spotkanie konsultacyjne II

Źródło: http://www.dynow.pl/dla-mieszkancow/rewitalizacja/
Zdjęcie 3. Spotkanie konsultacyjne II

Źródło: http://www.dynow.pl/dla-mieszkancow/rewitalizacja/

7.1.8.

Konsultacje społeczne – zgłaszanie uwag on-line, papierowo

W dniach 05.03.2017 r. – 19.03.2017 r.. odbyły się konsultacje społeczne obszaru rewitalizacji. Uwagi
można było zgłaszać on-line poprzez zakładkę „Rewitalizacja” na stronie internetowej Gminy,
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korespondencyjnie za pomocą poczty elektronicznej, a także bezpośrednio w Urzędzie Miasta.
Informacje o konsultacjach zostały opublikowane na stronie www Gminy. W ramach ww. form nie
wpłynęła żadna uwaga.
W dniach /// r. odbyły się konsultacje społeczne projektu LPR Gminy Miejskiej Dynów na lata 20172023. Uwagi można było zgłaszać on-line poprzez zakładkę „Rewitalizacja” na stronie internetowej
Gminy, korespondencyjnie za pomocą poczty elektronicznej, a także bezpośrednio w Urzędzie Miasta.
Informacje o konsultacjach zostały opublikowane na stronie www Gminy. W ramach ww. form nie
wpłynęła żadna uwaga.
VIII.3.

ETAP W DRAŻANIA I OCENY LOKALNEGO PROGRAMU REW ITALIZACJI

Wdrażanie, monitoring oraz ocena Lokalnego Programu Rewitalizacji będzie realizowana z możliwie
najszerszym udziałem interesariuszy, którzy będą źródłem pełnej informacji o sytuacji społecznogospodarczej oraz o zmianach, które zaszły na podobszarach rewitalizacji. Związane jest to przede
wszystkim z koniecznością powodzenia realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w długookresowej
perspektywie, zwłaszcza w przypadku ograniczenia możliwości finansowania niektórych z nich.
Na powyższym etapie przewidywane są otwarte spotkania z interesariuszami procesu rewitalizacji, a
także sprawozdania partnerów z realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Jednocześnie planowane
jest badanie ankietowe opinii społecznej na temat realizowanych projektów i efektów ich wdrażania.
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IX. SYSTEM REALIZACJI (W DRAŻANIA) PROGRAMU REW ITALIZACJI
Zarządzanie Lokalnego Programem Rewitalizacji jest zadaniem trudnym i skomplikowanym. Ma na to
wpływ duża liczba partnerów uczestniczących w jego realizacji oraz multidyscyplinarny charakter
przedsięwzięć, które zostały przewidziane do realizacji.
Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji zadaniem własnym Gminy
jest m.in. tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji.
Skuteczna realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji będzie prowadzona w oparciu o następujące
zasady:
1. Kompleksowość – realizacja działań i projektów wieloaspektowo, z perspektywy całej gminy;
zasada jest weryfikowana na poziomie Programu, a nie pojedynczych projektów.
2. Koncentracja terytorialna – LPR realizowany jest na wskazanym obszarze kryzysowym, który
charakteryzuje się szczególnymi warunkami w skali gminy. Jednocześnie zachowana jest
koncentracja środków na zadania priorytetowe o największych korzyściach społecznych.
3. Komplementarność – projekty realizowane w ramach różnych działań i priorytetów wzajemnie się
uzupełniają; inwestycje publiczne są realizowane równolegle z projektami wspierającymi i
towarzyszącymi partnerów zewnętrznych.
4. Partnerstwo – do realizacji LPR włączają się partnerzy społeczni, gospodarczy i instytucjonalni.
Warunkiem skutecznego partnerstwa jest otwarta i ciągła komunikacja.
5. Współpraca – współdziałanie wewnątrz komórek i jednostek organizacyjnych LPR, pomiędzy
partnerami publicznymi, społecznymi i prywatnymi; realizacja zasady dotyczy zarówno ustalania
priorytetów, realizacji projektów, jak i mierzenia ich efektów.
6. Stały monitoring realizacji programu rewitalizacji i jego ewaluacja.
Główne strony współpracy przy wdrażaniu Programu Rewitalizacji:
1. Poszczególne wydziały Urzędu Miejskiego Dynów oraz jego jednostki organizacyjne.
2. Zarządy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych wchodzących w skład obszaru rewitalizacji.
3. Beneficjenci zewnętrzni odpowiadający za realizację projektów rewitalizacyjnych tj. instytucje
kultury, instytucje polityki społecznej, organizacje samorządu gospodarczego, fundacje
i stowarzyszenia, lokalni przedsiębiorcy, parafie, osoby prywatne.
4. Mieszkańcy obszaru rewitalizacji.
5. Inni interesariusze Lokalnego Programu Rewitalizacji.
Głównym celem wdrażania LPR jest budowanie partnerstwa między koordynatorem procesu - Urzędem
Miejskim Dynów a innymi podmiotami publicznymi oraz prywatnymi i pozarządowymi działającymi w
gminie. Właściwe zarządzanie wdrażaniem wymaga przyjęcia odpowiednich rozwiązań organizacyjnych
prezentowanych poniżej.
IX.1.
PODMIOTY
ODPOW IEDZIALNE
PROGRAMU REW ITALIZACJI

ZA

W DROŻENI E

LOKALNEGO

Dla sprawnego wdrażania i monitorowania Lokalnego Programu Rewitalizacji zostanie powołany Zespół
ds. Rewitalizacji (Projektowy). Będzie on stanowił organ pomocniczy Burmistrza Miasta Dynów do
podejmowania decyzji w sprawie wdrażania „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata
2017 – 2023”.
Zespół będzie się składał z przedstawicieli Władz Urzędu Gminy oraz interesariuszy procesu
rewitalizacji. Do głównych zadań zespołu należało będzie przede wszystkim koordynowanie wszystkich
działań związanych z wdrażaniem Programu, bieżąca ocena i monitorowanie procesu rewitalizacji,
reagowanie na wszystkie pojawiające się problemy i wdrażanie środków zaradczych. Ponadto Zespół
ds. Rewitalizacji będzie odpowiadał za informacje i promocję wszystkich działań rewitalizacyjnych,
będzie czynnie współpracował z osobami wdrażającymi projekty infrastrukturalne i społeczne
w Dynowie.
We współpracy przy wdrażaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji kluczowa jest komunikacja
dwustronna Gmina - mieszkańcy, niewystarczające jest jedynie informowanie lokalnej społeczności,
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konieczne jest umożliwienie zainteresowanym aktywnego udziału na każdym etapie procesu
rewitalizacji. Realizacja tego założenia nastąpi w ramach Zespołu ds. Rewitalizacji, w skład którego
wejdą:


Burmistrz Miasta – będzie to osoba odpowiedzialna za wdrożenie zapisów LPR. Do głównych zadań
będzie należało:
 zwoływanie spotkań,
 nadzór nad przebiegiem prac i wdrażaniem LPR,
 akceptowanie rezultatów cząstkowych i końcowych,
 rozwiązywanie bieżących i przeciwdziałanie potencjalnym problemom,
 podejmowanie decyzji o zmianie LPR,
 reprezentowanie projektu na zewnątrz i promowanie celów, koncepcji, rozwiązań i rezultatów;



Konsultanci ds. Rewitalizacji - będzie to trzon Zespołu. W jego skład wejdą przedstawiciele Władz
Gminy tj. Burmistrz Miasta Dynowa, Skarbnik, Sekretarz. W skład Zespołu zakłada się włączenie
pracowników następujących komórek organizacyjnych Gminy: Burmistrz Miasta Dynowa, Referat
Referat Inwestycji, Remontów, Gospodarki Przestrzennej, samodzielne stanowisko ds. funduszy
unijnych, promocji miasta i turystyki, Referat Rozwoju Gospodarczego Do ich zadań należeć będzie:
 Działalność informacyjno-promocyjna;
 Przyjmowanie propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych od interesariuszy procesu
rewitalizacji według zasad ustalonych przez Zespół;
 Monitorowanie i ocena stopnia (prowadzenie audytów) realizacji Lokalnego Programu
Rewitalizacji. Audyty będą przeprowadzane w pierwszym kwartale kolejnego roku począwszy
od roku 2018 i będą obejmowały całość działań wykonanych w roku poprzednim;
 Nadzór nad realizacją przedsięwzięć rewitalizacyjnych zawartych w dokumencie, w tym także
monitorowanie ich wdrażania;
 Wnioskowanie do Burmistrza Miasta Dynów i Rady Miasta o uzasadnione zmiany w treści LPR;
 Sporządzenie raportu końcowego na zakończenie horyzontu czasowego Lokalnego Programu
Rewitalizacji;
Przewodniczący Osiedli, w których zlokalizowany jest obszar rewitalizacji - głównym zadaniem tych
liderów jest dbanie o rozwój osiedla, dlatego zasadnym jest włączenie ich w proces rewitalizacji. Do
pozostałych zadań przewodniczących osiedli w ramach Zespołu ds. Rewitalizacji należą:
 uczestniczenie w spotkaniach Zespołu i reprezentowanie na nich lokalnej społeczności;
 prowadzenie konsultacji i spotkań w celu pozyskania ich opinii, a także informowaniu ich o
działalności Zespołu.



IX.2.

PRZEDSIEW ZIĘCIA REW ITALIZACYJNE

Podstawowymi instrumentami wdrażania LPR są kluczowe przedsięwzięcia, które zostały wyłonione w
procesie partycypacji społecznej na etapie programowania.
Zakłada się, że przedsięwzięcia będą finansowane przez poszczególne podmioty ze sfery publicznej,
prywatnej i pozarządowej – poszczególnych wnioskodawców przedsięwzięć ujętych w programie.
Współfinansowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych przez podmioty z trzech sektorów (publicznego,
prywatnego i pozarządowego) będzie wyrazem partnerstwa.
Realizacja projektów będzie również finansowana ze środków UE, jak i środków z funduszy celowych.
Zróżnicowanie i zachowanie niezależności źródeł finansowania jest niezbędne w poprawnym
zarządzaniu i realizacji projektów rewitalizacyjnych. Za pozyskiwanie informacji dotyczących konkursów
organizowanych w ramach programów krajowych, RPO Województwa Podkarpackiego oraz
przygotowanie wniosków o dofinansowanie i ich realizację będą odpowiadali indywidualnie
poszczególni właściciele (wnioskodawcy) przedsięwzięć, znajdujących się w Lokalnym Programie
Rewitalizacji.
Wsparcie ekspertów zewnętrznych w przygotowaniu projektów, dokumentacji oraz wniosków
aplikacyjnych o wspófinansowanie przedsięwzięć z środków zewnętrznych będzie następowało
w drodze nawiązywanej indywidualnie współpracy (na własną odpowiedzialność i własny koszt) przez
poszczególnych właścicieli (wnioskodawców) przedsięwzięć, znajdujących się w LPR.
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Planowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne obejmują całą perspektywę czasową LPR. Poniżej
prezentowany jest harmonogram realizacji poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
Tabela 39. Harmonogram realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Przedsięwzięcia

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Budowa budynku socjalnego
(mieszkalnego wielorodzinnego) wraz z
zapleczem gospodarczym i infrastrukturą
techniczną przy ul. Błonie w Dynowie.
Rozbudowa, przebudowa i dostosowanie
do standardów obiektu Zakładu
Opiekuńczo-Leczniczego w Dynowie wraz
z robotami zewnętrznymi.
Budowa kanalizacji sanitarnej w Dynowie
przy ul. Bartkówka.
Rewitalizacja Miasta Dynów - etap II.
Modernizacja zabytkowej linii Przeworskiej
Kolei Dojazdowej Przeworsk- Dynówremont odcinka w km 42+680- 46+190 na
terenie Miasta Dynów.
Remont budynku lokomotywowni Dynów.
Remont budynku stacja Dynów ze zmianą
przeznaczenia części pomieszczeń na
toalety dla pasażerów.
Nadbudowa budynku mieszkalnego.
Siła kobiety w życiu codziennym
Widowisko plenerowe „Dynowskie
Sobótki”.
"Pogórzanin" kulturalny rozkład jazdy w
zupełnie starym stylu.

Źródło: Opracowanie własne
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SYSTEM MONITOROW ANIA I OCENY SKUTECZNOŚCI DZIAŁAŃ ORAZ
W PROW ADZENIA MODYFIK ACJI W REAKCJI NA ZM IANY W OTOCZENIU
PROGRAMU

X.

Monitorowanie skuteczności działań rewitalizacyjnych jest konieczne z punktu widzenia osiągania celów
rewitalizacji, jak również zachowywania efektywności wykorzystania środków finansowych. System
monitoringu będzie również wspomagał koordynację działań, ułatwiał zarządzanie nimi oraz wspierał
budowanie opartego na odpowiedzialności partnerstwa różnych podmiotów. Podstawą do opracowania
systemu monitoringu jest logika interwencji, w której ponoszone nakłady umożliwiają wypracowanie
określonych produktów, które z kolei przekładać się mają na rezultaty (skutki bezpośrednie dla
bezpośrednich odbiorców) oraz oddziaływanie (skutki długookresowe o bardziej uniwersalnym zasięgu).
Lokalny Program Rewitalizacji podlega ocenie pod względem aktualności jego założeń, a także postępu
realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Monitoring Programu ma na celu wykrywanie
nieprawidłowości oraz podejmowanie działań naprawczych. Odpowiedni system monitorowania i
ewaluacji Programu Rewitalizacji zapobiega ewentualnej dezaktualizacji jego założeń. Ocena
skuteczności Programu nastąpi w oparciu o wartości wskaźników, które zostały przyjęte jako mierniki
przeprowadzania procesu rewitalizacji. Wskaźniki wykorzystane w celu monitorowania procesu
rewitalizacji powinny spełniać następujące warunki:





Trafności - czyli dostosowanie wskaźnika do charakteru przedsięwzięcia i oczekiwanych
rezultatów jego realizacji;
Mierzalności - powinny być wyrażone w wartościach liczbowych, umożliwiających ich
weryfikację;
Wiarygodności - czyli takie zdefiniowanie wskaźnika, które nie powoduje trudności z jego
weryfikacją;
Dostępności - powinny być łatwe do wygenerowania.

Badanie efektów wdrażania nastąpi na podstawie dwóch rodzajów wskaźników: wskaźnika produktu
oraz rezultatu. Wskaźniki wyróżniono zgodnie z metodologią badania efektów wdrażania stosowaną
przy tworzeniu dokumentów o charakterze strategicznym oraz programowym. Wskaźniki produktu
odnoszą się do wszystkich produktów, które powstały w trakcie realizowania Programu oraz w rezultacie
wydatkowania przyznanych środków. Mierzony jest w jednostkach rzeczowych. Natomiast wskaźnik
rezultatu dotyczy efektów działań, które nastąpiły po zakończeniu i w wyniku realizowania Programu.
Informuje o zmianach jakie nastąpiły w wyniku wcielenia w życie danego przedsięwzięcia. W poniższej
tabeli zestawiono wskaźniki produktu projektów planowanych do realizacji w ramach procesu
rewitalizacji, a także wskaźniki rezultatu w celu monitoringu realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
Tabela 40. Wskaźniki monitoringu LPR i przedsięwzięć
Cel strategiczny

Wskaźnik

Poprawa poziomu
zaspokojenia
potrzeb
mieszkańców

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

Rozwój zasobów
technicznych oraz
zachowany ład
przestrzenny i
estetyka miasta

Odsetek ludności
korzystającej z sieci
wodociągowej

Wykorzystany
potencjał
turystyczny i
historyczny dla
rozwoju
gospodarczego
obszaru
rewitalizacji

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

Rodzaj

Rezultat

Rezultat

Rezultat

Wartość
bazowa
9,95

17,6%

7,37

Wartość
docelowa

Źródło

9,50

Miejski
Osrodek
Pomocy
społecznej

17,3%

Urząd
Miasta
w
Dynowie

7,70

Urząd
Miasta
w
Dynowie

Źródło: Opracowanie własne
Wskaźniki oddziaływania to długofalowe skutki podjętych interwencji i prowadzonych działań dla
obszaru w szerszym kontekście czasowym i przestrzennym. Osiąganie wskaźników oddziaływania jest
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faktycznie poza kontrolą instytucji wdrażających program. Jest to spowodowane tym, że poza
realizowanymi przedsięwzięciami istnieje wiele czynników makrospołecznych i makroekonomicznych,
które mają wpływ na ogólną sytuację w Programie tj. jego strukturę demograficzną, system
gospodarowania i strukturę gospodarki, dochody ludności i tym podobne.
Monitoring i ocena realizowanych działań pozwolą na wprowadzanie koniecznych korekt w przypadku
stwierdzenia nieprawidłowości oraz zmian zachodzących w społeczności lokalnej i przestrzeni. Zmiany
mogą wynikać bezpośrednio z wyników monitoringu. Wnioskować o nie mogą także członkowie Zespołu
Projektowego, jeśli zmiany te wynikają z uwarunkowań zewnętrznych. Każda zmiana Lokalnego
Programu Rewitalizacji wymaga jednak zatwierdzenia przez uchwałę Rady Miasta.
Monitorowanie metodą jakościową będzie odbywało się za pomocą danych jakościowych mierzących
skuteczność prowadzonych działań, tj. systematycznym prowadzeniu badań społecznych (wywiadów,
spotkań) z odbiorcami rewitalizacji.
W ramach LPR będą prowadzone audyty, które pozwolą na ocenę stopnia jego realizacji oraz
sformułowanie rekomendacji zawierających możliwe kierunki zmian (zgodnie z wynikami oceny). Za
przeprowadzenie audytów będzie odpowiadał Burmistrz. Będą one dokonywane w pierwszym kwartale
każdego roku poczynając od roku 2018.
Narzędziami monitoringu i ewaluacji LPR będą także okresowe otwarte spotkania organizowane przez
Urząd Gminy dla wszystkich zainteresowanych podmiotów, a także sprawozdania partnerów
rewitalizacji dotyczące realizowanych przez nich przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
Okresowe sprawozdania dotyczące realizacji LPR będą przedkładane do akceptacji Burmistrza oraz
zamieszczane na stronie internetowej i BIP Urzędu Gminy.
W przypadku zaistnienia potrzeby aktualizacji Zespół zgłosi wniosek do Burmistrza, a ten przedłoży
projekt do uchwalenia przez Rady Miasta. W proces aktualizacji LPR będą angażowani wszyscy
interesariusze rewitalizacji, którzy będą informowani na bieżąco o przebiegu procesu wdrażania i
monitoringu LPR. Aktualizacja programu zostanie dokonana zgodnie z obowiązującymi w danym
momencie wytycznymi oraz regulacjami prawnymi.
Materiał zebrany w procedurze monitoringu będzie podstawą do przeprowadzenia oceny (ewaluacji)
skuteczności działań rewitalizacyjnych zarówno po ich zakończeniu (ewaluacja ex-post), jak również
w wyznaczonych momentach jej realizacji (ewaluacja mid-term).
Ocena (ewaluacja) procesu rewitalizacji jest sformalizowaną oceną stopnia osiągnięcia celów
rewitalizacji w danej chwili i będzie dokonywana w oparciu o odpowiednio zaplanowane badania
społeczno-ekonomiczne, które będą dotyczyły w szczególności następujących kryteriów:


skuteczności i efektywności procesu rewitalizacji,



użyteczności, trwałości i trafności osiągniętych rezultatów.

Do oceny będą miały zastosowanie oparte na wytycznych Komisji Europejskiej poniższe kryteria:


trafność (ang. relevance) – czy cele rewitalizacji odpowiadają potrzebom beneficjentów (różnych
grup mieszkańców, przedsiębiorców)?



efektywność (ang. efficiency) – czy działania rewitalizacyjne są racjonalne z ekonomicznego punktu
widzenia? Czy ponoszone koszty są proporcjonalne do osiąganych efektów?



skuteczność (ang. effectiveness) – czy wdrażanie działań rewitalizacyjnych przyczynia
się do realizacji założonych celów strategicznych?



użyteczność (ang. utility) – czy realizacja działań rewitalizacyjnych przyczynia się do lepszego
zaspokojenia potrzeb beneficjentów i rozwiązywania zidentyfikowanych problemów?
Czy beneficjenci faktycznie korzystają z efektów działań? Czy pojawiają się niepożądane,
negatywne efekty uboczne realizowanych działań?



trwałość (ang. sustainability) – czy pozytywne skutki działań rewitalizacyjnych mają charakter stały?
Czy efekty działań będą trwałe?
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Procedura monitorowania i oceny:
Tabela 41. Kroki w procedurze monitorowania i oceny
Pozyskiwanie i dokumentowanie danych
1. Gromadzenie danych i ich weryfikacja
2. Porównywanie danych ze wskaźników z zakładanymi wartościami planowanymi (o ile
zostały określone)
3. Przeprowadzenie badań opinii mieszkańców, opracowanie raportów
4. Opracowanie wniosków na podstawie wskaźników monitoringu oraz badań opinii
5. Udostępnienie wniosków z oceny
6. Weryfikacja i aktualizacja Programu, w tym działań rewitalizacyjnych
7. Przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach aktualizacji Programu
8. Realizacja działań rewitalizacyjnych określonych w Programie
Źródło: Opracowanie własne

Zakres
monitoringu

Zakres oceny
Wykorzystanie
wyników oceny

Organem odpowiedzialnym za wprowadzanie modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu jest Rada
Miasta, która będzie to czyniła to na wniosek Burmistrza. Burmistrz może wystąpić z wnioskiem
podjętym na skutek analizy raportów opracowywanych okresowo na podstawie wyników monitoringu
LPR i sytuacji w gminie.
Jeżeli w wyniku przeprowadzonej oceny stopnia realizacji LPR, stwierdzone zostanie osiągnięcie celów
rewitalizacji, Rada Miasta powinna uchylić uchwałę w sprawie LPR w całości albo w części, z własnej
inicjatywy albo na wniosek Burmistrza. Jednakże Program nie może być uchylony w wymaganym
okresie zachowania trwałości produktów będących wynikiem zrealizowanych przedsięwzięć w ramach
dofinansowania z środków RPO Województwa Podkarpackiego lub programów krajowych.
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XI. STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYW ANIA NA ŚRODOW ISKO
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