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I.

WPROWADZENIE

A. Istota rewitalizacji
Rewitalizacja jest to proces przemian przestrzennych, społecznych i
ekonomicznych, mający na celu wyprowadzenie terenu ze stanu kryzysowego i
prowadzący do rozwoju, w tym do poprawy jakości życia lokalnej wspólnoty
poprzez przywrócenie obszarowi utraconych przezeń funkcji lub też nadanie
mu funkcji nowych.
Wieloaspektowość pojęcia rewitalizacji nie pozwala na ograniczenie się w realizowaniu jej
do skończonej liczby działań czy projektów. Pojęcie rewitalizacji ograniczane bywa bowiem
często do odbudowy czy renowacji jakiegoś obiektu lub terenu. W prawidłowo rozumianej
rewitalizacji należy się koncentrować na procesie, planowym zespole działań
ukierunkowanych na wyznaczony cel, jakim jest odnowienie całej struktury przestrzennej,
społecznej oraz gospodarczej miasta.
Dokumenty strategiczne służą zatem zaprogramowaniu, jak osiągnąć ten cel, oraz
określeniu, jakie grupy mieszkańców wymagają szczególnego wsparcia. Obok strategii
rozwoju dla miasta pojawia się wobec tego konieczność przygotowania strategii
rewitalizacji – jaką ma być niniejszy dokument.
Takie szerokie rozumienie pojęcia rewitalizacji, odnoszące się do równomiernego rozwoju
całej lokalnej społeczności, legło u podstaw stworzenia niniejszego Lokalnego Programu
Rewitalizacji. Autorzy stawiali sobie za cel propagowanie poprzez ten program idei rozwoju
Mielca dokonywanej bez wykluczania pewnych jego obszarów czy grup mieszkańców.
Podejmując się tworzenia tego programu, określono następujące warunki jego sukcesu:


Program Rewitalizacji ma być wspólną i z własnej woli podejmowaną
płaszczyzną działań różnych lokalnych podmiotów: samorządu, instytucji,
organizacji społecznych, przedsiębiorców, mieszkańców;



Program rewitalizacji ma mieć charakter otwarty – wymagane jest
dopuszczenie różnego rodzaju projektów, otwartość programu przejawia się
również w możliwości jego aktualizacji wraz z pojawianiem się nowych
zjawisk i projektów;



Program rewitalizacji powinien być skoordynowany z innymi dokumentami
miasta o charakterze strategicznym.
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B. Uwagi metodyczne
Lokalny Program Rewitalizacji (LPR) to wieloletni, interdyscyplinarny,
zintegrowany program operacyjny na poziomie lokalnym przygotowany w
oparciu o współpracę różnych podmiotów publicznych i prywatnych,
indywidualnych i zbiorowych, wskazujący na źródła zaburzenia funkcji
rewitalizowanego obszaru oraz sposoby przywrócenia tych funkcji.
Przywołana definicja stanowi podstawę kształtu tego dokumentu. Poprzez analizę obecnej
sytuacji miasta i poszczególnych jego części wskazano na te obszary, na których
w największym stopniu widoczne są zaległości w rozwoju. Właściwe zdiagnozowanie barier
rozwoju pozwala z kolei na wybór najlepszego sposobu działania i na wskazanie
konkretnych projektów, których realizacja przyczyniać się będzie do poprawy jakości życia
w Mielcu.
Sposób podejścia do przygotowania niniejszego Lokalnego Programu Rewitalizacji,
odnoszący się do jego materialnej treści, charakteryzować można przy pomocy
zamieszczonego poniżej schematu.
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Rysunek 1. Materialna struktura Lokalnego Programu Rewitalizacji
Wskazanie zdegradowanych
obszarów
• obszary poprzemysłowe
• obszary miejskie
• obszary powojskowe

Dialog społeczny

Identyfikacja potrzeb
•sprawy bytowe mieszkańców
• rozwój gospodarczy
•stan techniczny i funkcjonalny
budynków lub przestrzeni
publicznych
•aspekty architektoniczne i
konserwatorskie
• środowisko naturalne

Wskazanie celów
Wskazanie środków
Wskazanie źródeł finansowania
Koordynacja podejmowanych działań

Źródło: Opracowanie własne

Pierwotnie Lokalny Program Rewitalizacji przygotowywany był równolegle do powstającej
Strategii Gminy Miejskiej Mielec. Jednocześnie oba te dokumenty posiadają ten sam
horyzont prognozy, obejmują lata 2007-2013, co jest bezpośrednią konsekwencją
przyjętego w Unii Europejskiej sposobu tworzenia budżetów dla Wspólnoty. Dzięki
zaznaczonej okoliczności możliwe było bardzo precyzyjne dopasowanie rozwiązań
zaproponowanych w niniejszym dokumencie ze strategią miasta.
Oba wymienione w powyższym akapicie dokumenty są dodatkowo zakorzenione
w dokumentach strategicznych powstałych na szczeblach ponadlokalnych. Dotyczy to
zarówno dostosowania do zapisów i wymagań powstających równolegle programów
operacyjnych na okres programowania 2007-2013, jak i strategii i programów krajowych
oraz regionalnych.
W ramach prac nad programem do jego współtworzenia została zaproszona szeroka grupa
partnerów społecznych. Udział tych partnerów przyjął formę konsultacji na etapie wyboru
obszarów rewitalizacji oraz w ramach zgłaszania projektów do programu. Na stronie
internetowej miasta Mielec uruchomiony został specjalny serwis poświęcony rewitalizacji.
Za jego pośrednictwem do wiadomości mieszkańców oraz instytucji w mieście przekazana
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została informacja o fakcie prowadzenia prac nad dokumentem. Z drugiej strony
przedstawiciele struktur społeczności lokalnej oraz najważniejszych urzędów wdrażani byli
w prace nad dokumentem poprzez organizowane spotkania i konsultacje.
Możliwości podjęcia aktywnego współtworzenia dokumentu, jakie dla wszystkich
zainteresowanych zostały stworzone, wypełniły w zupełności wymagania dotyczące
należytego konsultowania społecznego niniejszego dokumentu. Zgodnie z tym, co wyżej
napisano, można wskazać na dwa tryby poddawania społecznej ocenie efektów prac
osiąganych na poszczególnych etapach. Zaprezentowano je na schemacie.
Rysunek 2. Sposoby przeprowadzenia konsultacji społecznych

Bezpośrednie

•Dzięki możliwości przedstawiania kart
projektów
•Dzięki możliwości oceny materiałów o
postępach prac dostępnych na stronach
internetowych UM

Konsultacje społeczne
Pośrednie

•Dzięki zaproszeniu szerokiego grona partnerów
społecznych do udziału w pracach zespołu
zadaniowego

Źródło: Opracowanie własne

Za materialne przygotowanie dokumentu odpowiedzialni byli konsultanci firmy doradczej.
Ich zadaniem było animowanie spotkań zespołu zadaniowego, przygotowanie materiałów
i instrukcji oraz przeprowadzenie wieloaspektowych ocen problemów, z jakimi borykają się
tereny przeznaczane do rewitalizacji. Konsultanci doradzali przy wyborze projektów, które
włączone zostały w plany rewitalizacyjne oraz poddali ocenie wypełnienie kryteriów
uznania konkretnego obszaru za nadający się do rewitalizacji.
Główne etapy prac nad przygotowaniem dokumentu obejmowały następujące działania:
1) Prezentacja założeń LPR oraz zaproszenie do zgłaszania projektów i obszarów;
2) Przygotowanie przez pracowników UM wstępnej propozycji granic obszarów
rewitalizowanych;
3) A) Konsultacje społeczne zagadnienia kształtu obszarów;
B) Weryfikacja i uzasadnienie wyboru zgłaszanych obszarów;
4) Zgłaszanie kart projektów;
5) Ocena zgłoszonych projektów;
6) Redakcja wstępnej wersji dokumentu;
7) Konsultacje społeczne zaproponowanej wersji wstępnej;
8) Opracowanie wersji finalnej LPR;
9) Przyjęcie LPR przez Radę Miejską.
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W zamyśle Autorów tego programu, samo uchwalenie dokumentu stanowi dopiero
początek długiego procesu wspierania działań rewitalizacyjnych na terenie Mielca.
Kolejnym etapem tej drogi będzie tworzenie przez samo miasto, jak również przez
partnerów społecznych programów działań grupujących przedsięwzięcia zbliżone co do
lokalizacji lub też celu.
Od początku prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji dla miasta Mielca jego autorom
przyświecało przeświadczenie, że kształt dokumentu stworzonego w pierwszym etapie
prac nie będzie kształtem ostatecznym. Możliwe było zarówno wprowadzanie nowych
obszarów do objęcia ich rewitalizacją, jak i uzupełnianie i aktualizowanie listy projektów,
włączonych do programu. Także w przyszłości będzie możliwa aktualizacja dokumentu, by
stanowił on odzwierciedlenie potrzeb i priorytetów w zakresie rewitalizacji.
Od czasu powstania pierwotnej wersji Lokalnego Programu Rewitalizacji wystąpiło szereg
czynników uzasadniających rozpoczęcie procesu jego dostosowywania do potrzeb
lokalnych podmiotów oraz do stosownych aktów prawnych. Tak więc trzon niniejszego
dokumentu jest aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji przyjętego uchwałą
nr XLI/353/06 Rady Miejskiej z dnia 28 września 2006 roku.
Źródła wyżej
zewnętrzne.

wspomnianych

czynników

możemy

podzielić

na

wewnętrzne

oraz

Rysunek 3. Źródła zmian w aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji

Zmiany w LPR

Wewnętrzne

Zmiany w
obszarach
rewitalizacji i
projektach

Aktualizacja
danych
społeczno‐
gospodarczych

Zewnętrzne

Aktualizacja
wytycznych do
opracowania
LPR

Uchwalenie
ustawy
środowiskowej

Źródło: Opracowanie własne

Impuls do przeprowadzenia procedury aktualizacji LPR dały w pierwszej mierze zmiany
w wytycznych Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie do opracowania lokalnych
programów rewitalizacji. Najistotniejsza zmiana z punktu widzenia opracowywania LPR dla
miasta Mielca dotyczyła sposobu uzasadniania wyboru obszarów rewitalizacji oraz wyboru
tych obszarów, na których będą realizowane projektu z zakresu mieszkalnictwa. W obecnej
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wersji dokumentu pojawiła się wobec tego wskaźnikowa analiza występowania
negatywnych zjawisk na poszczególnych obszarach, tak by wykazać konieczność
podejmowania na nich interwencji w postaci działań rewitalizacyjnych.
Jednocześnie dało to szansę na zweryfikowanie potrzeb lokalnych podmiotów, ale także
gotowości do przeprowadzania własnych, zgłoszonych uprzednio, inwestycji. W obecnej
wersji dokumentu znalazły się tylko te projekty, których wnioskodawcy potwierdzili swój
zamiar uczestniczenia w procesie rewitalizacji. Z tego powodu liczba obszarów rewitalizacji
została ograniczona do 3, ponieważ na pozostałych obszarach nie został zgłoszony ani
jeden projekt.
Osobnym przypadkiem jest obszar na osiedlu Smoczka, który był uwzględniony
w poprzednim Lokalnym Programie Rewitalizacji. Wspomniana powyżej analiza
wskaźnikowa wykazała jednak, iż obszar ten nie kwalifikuje się do wsparcia w zakresie
mieszkalnictwa. Przekreśliło to zasadność składania projektu przez Spółdzielnię
Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową, która zarządza tym terenem.
Dokument wzbogacił się o załącznik z projektami kluczowymi. Projekty kluczowe nie tylko
wskazują na priorytety w zakresie rewitalizacji, ale są także zbiorem tych przedsięwzięć,
które mają realne szanse na spełnienie kryteriów wyboru projektów do dofinansowania
w ramach działań 7.1 i 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego.
Podjęcie prac nad dostosowaniem LPR do wymogów Urzędu Marszałkowskiego było także
okazją do zaktualizowania opisu sytuacji społeczno-gospodarczej Mielca, włącznie
z załączeniem nowych danych statystycznych.
W obecnym Lokalnym Programie Rewitalizacji został opisany także wpływ realizacji
postanowień dokumentu na środowisko naturalne. Najważniejszym celem sporządzenia
analizy środowiskowej było wskazanie, czy LPR zawiera przedsięwzięcia mogące istotnie
wpływać na środowisko. Zgodnie bowiem z ustawą z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dla projektów oraz programów,
które zawierają przedsięwzięcia mogące w znaczący sposób wpływać na środowisko, bądź
wyznaczają ramy do realizacji takich przedsięwzięć, konieczne jest sporządzenie
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
W listopadzie 2010 r. nastąpiła kolejna aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji.
W pierwszej mierze była ona następstwem oceny przez Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego dokumentu uchwalonego w 2009 r. Urząd Marszałkowski
zwrócił uwagę na:


zbyt dużą liczbę obszarów mieszkaniowych,



brak wskazania roku, z którego pochodzą dane do wyliczenia wskaźników
uzasadniających wybór obszarów do rewitalizacji,
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brak wskazania prognozowanych wartości wskaźników produktu i rezultatu, które
będą osiągnięte na skutek wdrożenia LPR.

Niniejszy dokument zawiera stosowne korekty i uzupełnienia.
Impulsem do wprowadzenia zmian w dokumencie (przede wszystkim w zgłoszonych
projektach) było także wydanie rozporządzenia ministra rozwoju regionalnego z dnia
9.06.2010 r. ws. udzielania pomocy na rewitalizację w ramach RPO oraz postęp w
przygotowaniu projektów do realizacji – w tym kompletowanie dokumentacji technicznej –
i będące jego następstwem korekty zakresu rzeczowego projektów oraz kosztorysów.

C. Cele rewitalizacji
Podjęcie zadań związanych z rewitalizacją nie gwarantuje automatyzmu osiągania
najgłębszych i najbardziej długofalowych celów. Poszczególne projekty, jakie zostaną
zrealizowane w oparciu o wpisanie do niniejszego dokumentu, zaowocują osiągnięciem
określonych produktów i rezultatów. Dzięki jednak podjęciu trudu sformułowania
Lokalnego Programu Rewitalizacji możliwe będzie także osiągnięcie mniej bezpośrednich
efektów, jakie zwykło się mierzyć wskaźnikami oddziaływania. Rolą takiego programu jest
skupienie uwagi na obszarach największych kryzysów i skumulowanie oddziaływań
poszczególnych projektów dla bardziej sprawnego osiągnięcia głównego celu rewitalizacji,
jakim jest realizacja idei równomiernego rozwoju.

Można zatem wskazać, że celem ogólnym rewitalizacji jest podniesienie szans
na wszechstronny rozwój lokalny rozumiany jako względnie trwały i
systematyczny proces zmian w układzie lokalnym, w wyniku którego zwiększa
się suma szans indywidualnego rozwoju poszczególnych mieszkańców.
Podniesienie poziomu życia, do jakiego przyczynić ma się realizacja zadań wpisanych do
LPR rozumiane jest jako wzrost siły nabywczej dochodów w sektorze gospodarstw
domowych, ułatwienie dostępu do edukacji i szkolenia, prowadzące do podwyższenia
poziomu wykształcenia społeczeństwa i podnoszenia kwalifikacji obywateli, wzrost
zatrudnienia i wydajności pracy, skutkujące zarówno obniżeniem bezrobocia, jak
i zwiększeniem poziomu aktywności zawodowej, oraz poprawę zdrowotności mieszkańców
Polski.
Zadaniem w ramach poprawy jakości życia jest z kolei istotna poprawa stanu i wzrost
poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli, możliwość korzystania z funkcjonalnej i łatwo
dostępnej infrastruktury technicznej i społecznej, stworzenie warunków do życia
w czystym i zdrowym środowisku przyrodniczym, zachęcenie do uczestnictwa w życiu
demokratycznym, uczestnictwa w kulturze i turystyce, przynależności do zintegrowanej,
pomocnej wspólnoty lokalnej, umożliwiającej lepszą harmonizację życia rodzinnego
i zawodowego oraz aktywność w ramach społeczeństwa obywatelskiego.
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Proces rewitalizacyjny spowoduje przywrócenie równowagi społecznej, podniesie wartość
turystyczną i gospodarczą zdegradowanych obszarów. Podejmowanie i realizacja
programów rewitalizacji to sprawa szczególnie istotna nie tylko ze względu na poprawę
warunków życia w miastach i jakości przestrzeni publicznej, ale również dlatego, iż jest
znaczącym czynnikiem podnoszenia konkurencyjności miast w skali ponadlokalnej, a nawet
ponadnarodowej. Staraniem władz Mielca jest doprowadzenie do stałego przekształcania
miasta w zwartą i sprawnie funkcjonującą strukturę lokalną zdolną podjąć się
konkurowania z innymi ośrodkami miejskimi w zakresie jakości życia, prowadzenia
działalności gospodarczej oraz dostępu do dóbr kultury.

D. Oczekiwane efekty
Zakłada się, że realizacja programu rewitalizacji przyczyni się do rozwoju poszczególnych
obszarów problemowych w Mieście, a także rozwoju całego Mielca. Realnym polem oceny
tych efektów będzie z pewnością perspektywa wieloletnia, można jednak oczekiwać, że
w okresie, dla którego program jest przygotowywany, widoczna będzie poprawa
w zakresie atrakcyjności inwestycyjnej, podniesienia wartości nieruchomości oraz
odwrócenie negatywnych zjawisk społecznych.
Oczekuje się, że realizacja programu pozwoli osiągnąć:


rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, głównie usługowych, oraz
stworzenie dzięki temu szeregu nowych miejsc pracy,



powstrzymanie degradacji obiektów i terenów zabytkowych,



wykreowanie „serca Mielca” oraz wzmocnienie roli lokalnych centrów
handlowych, kulturalnych, przemysłowych oraz sportowo-rekreacyjnych,



poprawę stanu estetyki przestrzeni miejskiej,



poprawę stanu bezpieczeństwa mieszkańców i turystów,



poprawę stanu zasobów kulturowych miasta,



poprawę stanu środowiska naturalnego,



podniesienie atrakcyjności turystycznej Mielca,



ożywienie terenów poprzemysłowych,



stworzenie lepszych warunków dla prowadzenia w Mielcu działalności
przemysłowej na różną skalę.
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II. CHARAKTERYSTYKA
TERENIE MIASTA

OBECNEJ

SYTUACJI

NA

A. Podstawowe informacje o mieście Mielcu
1. Położenie
Mielec to miasto leżące w południowo-wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim,
podregionie rzeszowsko-tarnobrzeskim. Położony nad rzeką Wisłoką Mielec dzieli od stolicy
województwa – Rzeszowa – ok. 60 km. Miasto od wschodu i północnego-zachodu
sąsiaduje z Gminą Wiejską Mielec, którą przecina południkowo, od północy na niewielkim
odcinku - z Gminą Tuszów Narodowy, zaś od południa – z Gminą Przecław.
Mielec jest siedzibą powiatu składającego się z 10 gmin: miejskiej – Mielec, miejskowiejskiej - Radomyśl Wielki i 8 gmin wiejskich: Borowa, Czermin, Gawłuszowice, Mielec,
Padew Narodowa, Przecław, Tuszów Narodowy oraz Wadowice Górne.
Miasto Mielec zajmuje obszar 4 736 ha, co stanowi 0,26% powierzchni województwa
podkarpackiego.

2. Uwarunkowania historyczne
Za pisany początek Mielca przyjmuje się pierwszą część XIII wieku, wtedy bowiem
pojawiły się o nim pierwsze wzmianki. W 1457 roku król Kazimierz Jagiellończyk wydał
zezwolenie na lokację miasta, jednakże akt lokacyjny wystawiony został dopiero
w 1470 roku przez braci Jana i Bernarda Mieleckich.
Po pierwszym rozbiorze Polski ziemia mielecka znalazła się pod zaborem austriackim.
W 1853 roku miasto stało się siedzibą nowo utworzonego powiatu, co wraz z powstaniem
w 1887 roku linii kolejowej Dębica-Sandomierz zdecydowanie przyspieszyło procesy
rozwojowe miasta.
W 1938 roku w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego w Mielcu wybudowane
zostały Zakłady Lotnicze PZL, które w 1949 roku przemianowano na Wytwórnię Sprzętu
Komunikacyjnego. Rozwój WSK, która stała się największym polskim producentem
samolotów, dając zatrudnienie wielu tysiącom mielczan oraz ludności napływowej,
stanowił niezwykle ważny czynnik miastotwórczy.
Szczególnie istotnym wydarzeniem dla Mielca było utworzenie w 1995 roku pierwszej
w Polsce Specjalnej Strefy Ekonomicznej „EURO-PARK Mielec”.
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B. Zagospodarowanie
techniczna

przestrzenne

i

infrastruktura

1. Użytkowanie i przeznaczenie terenów
W granicach administracyjnych Miasta znajduje się obecnie teren o powierzchni 4 736 ha.
Niespełna połowę tego terenu zajmują grunty rolne. Wielkości obszarów w podziale na
rodzaje wykorzystania przedstawiono w tabeli, natomiast strukturę prezentuje
zamieszczony poniżej wykres.
Tabela 1. Powierzchnia gruntów na terenie Mielca
Wyszczególnienie

Powierzchnia w hektarach

Użytki rolne, w tym

2 056

grunty orne
sady
łąki
pastwiska
Lasy i grunty leśne
Pozostałe grunty i nieużytki

1 470
17
186
383
723
1 957

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
Rysunek 4. Struktura gruntów w Mielcu
Pastwiska
8%

Łąki Sady
4% 0%

Lasy i grunty leśne
15%

Pozostałe grunty i
nieużytki
42%

Grunty orne
31%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Co charakterystyczne dla miast o średniej wielkości, dość znaczący odsetek w ogólnej
powierzchni miasta stanowią tereny zainwestowane. Dla Mielca odsetek ten wynosi blisko
40%. Na te tereny składają się obszary przeznaczone pod mieszkalnictwo (blisko 40%
powierzchni terenów zainwestowanych) oraz tereny przemysłowe, transportu, łączności
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i urządzeń. Znaczącym pod względem udziału w powierzchni zainwestowanej ogółem
obiektem jest lotnisko. Zajmuje ono teren 284 hektarów.
Na zamieszczonej poniżej mapie przedstawiona została funkcjonalno-przestrzenna
struktura Miasta.
Rysunek 5. Funkcjonalno-przestrzenna struktura miasta

Źródło: http://www.mielec.pl/urbanistyka.php?id=mapka01. Opracowanie: Stefan Majewski
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Na obszary mieszkaniowe miasta składają się:


Stare Miasto – obejmujące osiedla Kościuszki i Kilińskiego, to najstarsza
historyczna część Miasta z zabudową jedno- i wielorodzinną, z przewagą
zabudowy wielorodzinnej o niskiej intensywności i niewielkim udziałem
zabudowy wielorodzinnej wysokiej intensywności;



Tereny osiedli Kusocińskiego, Kopernika, Niepodległości, Żeromskiego,
z zabudową wielorodzinną wysokiej intensywności;



Osiedle Lotników z zabudową wielorodzinną o wysokiej intensywności
na południu i jednorodzinną na północy;



Osiedla Smoczka i Szafera z zabudową wielorodzinną wysokiej
intensywności oraz budownictwem jednorodzinnym i zagrodowym
w terenie dawnej wsi Smoczka (rejon ulic Królowej Jadwigi, Smoczka,
Witosa, Brata Alberta);



Osiedla Wojsław i Rzochów, z zabudową mieszaną jednorodzinną
i zagrodową, pozostałe po miejscowościach o takich samych nazwach;



Osiedla Borek, Dziubków, Wolności, Cyranka i Kazimierza Wielkiego
z zabudową jednorodzinną i zagrodową;



Osiedle Mościska po wsi Mościska z niewielką grupą zabudowy
jednorodzinnej i zagrodowej;



Osiedla Poręby Cyranowskie i Poręby Wojsławskie z rozwijającą się
zabudową jednorodzinną;



Łuże, stanowiące enklawę miasta Mielec – osada w kompleksie leśnym,
stanowiąca część osiedla Rzochów.

W granicach miasta wskazać można szereg obszarów o wyraźnie przemysłowym
charakterze. Są to:


Obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej, „Euro-Park Mielec” wraz
z przyległymi do niego terenami przemysłowymi. Ten obejmujący
również lotnisko obszar znajduje się w północno-wschodniej części
Mielca;



Dzielnica przemysłowo-składowa w południowej części miasta (teren ulic
Korczaka, Wolności, Piaskowej, Racławickiej) położona po obu stronach
linii kolejowej wraz z bocznicą i rampą wyładowczą;



Rejon ulicy Traugutta ze zgrupowanymi na nim obiektami przemysłu
i budownictwa;



Mielecki Park Przemysłowy, na który składają się dwa obszary: fragment
lotniska o powierzchni ok. 54 ha oraz tereny na osiedlu Wojsław
o powierzchni ok. 41 ha.
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Na terenie miasta wykształtowały się cztery obszary spełniające rolę centrów usługowych.
Są to:


Rynek Starego Miasta wraz z ulicą Mickiewicza i sąsiedztwem;



Centrum wzdłuż osiedla Niepodległości w pobliżu dworców kolejowego
i autobusowego;



Rejon ulic Sienkiewicza i Pisarka na osiedlu Lotników;



Rejon ulic Botanicznej i Warneńczyka w obrębie osiedli Smoczka
i Szafera.

Występujące na terenie Miasta tereny rolnicze związane są w przeważającej mierze
z doliną Wisłoki i znajdują się w południowo-zachodniej i zachodniej części miasta. Na tych
terenach, charakteryzujących się glebami dobrej jakości, prowadzona jest działalność
rolnicza i ogrodnicza. W części wschodniej i północnej Mielca gleby są gorszej jakości,
znajdują się na nich nieużytki oraz występuje tam zjawisko samorozprzestrzeniania się
lasu.
W obszarach miasta znajdują się tereny wód otwartych o łącznej powierzchni
122 hektarów. Tereny te obejmują rzekę Wisłokę, rowy melioracyjne, stawy i mokradła.
We wschodniej części miasta znajdują się stawy rybne i małe zbiorniki wodne.

2. Stan infrastruktury technicznej
a) gospodarka ściekami
Gospodarką ściekową na terenie miasta zarządza Zakład Wodociągów i Kanalizacji,
stanowiący część Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu.
Zakład zajmuje się produkcją i rozdziałem wody, odprowadzaniem i oczyszczaniem
ścieków, wykonawstwem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, naprawami i legalizacją
wodomierzy oraz innymi czynnościami związanymi z branżą wodociągowo-kanalizacyjną.
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Podstawowe charakterystyki dla sieci kanalizacyjnej w Mielcu znajdują się w poniższej
tabeli.
Tabela 2. Podstawowe wielkości dotyczące sieci kanalizacyjnej w latach 2002 – 2007
Rok
Jednostka
Wyszczególnienie
miary
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Długość czynnej sieci
kanalizacyjnej
Połączenia prowadzące do
budynków mieszkalnych
i zbiorowego zamieszkania
Ludność korzystająca z sieci
kanalizacyjnej
Ludność korzystająca z sieci
kanalizacyjnej

km

106,9

111,2

118,2

124,1

149,7

152,2

szt.

3 930

4 050

4 099

4 180

4 444

4 533

os.

57 592 57 496 57 493 57 515 57 448 57 371

% ogółu
ludności

93,7% 93,7% 93,8% 92,8% 93,2% 93,2%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Łączna długość sieci kanalizacyjnej w Mielcu wyniosła w 2007 roku 152,2 km. W ciągu
ostatnich kilku lat długość sieci kanalizacyjnej na terenie Miasta wydłużyła się
o kilkadziesiąt procent. Ma to związek z realizacją projektu współfinansowanego ze
środków ISPA. Projekt ten, o tytule: Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania
ścieków w Mielcu miał łączną wartość 26 860 000 euro. Jego realizacja doprowadziła do
dostosowania sieci kanalizacyjnej na terenie miasta i gmin przyległych do potrzeb tych
podmiotów. Poprzednio bowiem istotnym problemem dla Mielca był brak w pełni
wydolnego systemu oczyszczania i odprowadzania ścieków. Obecnie Mielec posiada
nowoczesną oczyszczalnię ścieków o przepustowości 14 700 m3/dobę, którą zarządza
MPGK Sp. z o.o., oraz dobrze rozwiniętą sieć kanalizacji sanitarnej.
Na terenie miasta działa poza tym oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna przy ul. Wojska
Polskiego, zarządzana przez EURO-EKO Sp. z o.o. Oczyszczalnia obsługuje wschodnią
część Miasta (zlewnia Babulówki), skąd przyjmuje ścieki sanitarne oraz ze Specjalnej Strefy
Ekonomicznej „EURO-PARK MIELEC”, z której przejmuje ścieki sanitarne oraz
przemysłowe. Ścieki odprowadzane są do Potoku Rów. Zdolność przerobowa wynosi:
30 000 Mg/rok dla ścieków sanitarnych oraz 12 950 Mg/rok dla ścieków przemysłowych.
W zakresie regeneracji zużytych emulsji olejowych oczyszczalnia ma wydajność
300 Mg/rok.
b) gospodarka odpadami
Regulacja gospodarki odpadami na terenie Miasta została przeprowadzona w roku 1997.
Oddano wówczas do użytku nowe składowisko odpadów komunalnych i rozpoczęto
rekultywację starego wysypiska. Nowe wysypisko obsługuje teren miasta i Specjalnej
Strefy Ekonomicznej, przyjmuje odpady komunalne i podobne do komunalnych. Wysypisko
posiada liczne zabezpieczenia przed negatywnym oddziaływaniem na środowisko:
lokalizację z dala od zabudowań mieszkalnych, uszczelnienie podłoża, odprowadzanie
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odcieków i gazu wysypiskowego. Ponadto prowadzony jest monitoring wód gruntowych
oraz kontrola ilości i jakości wwożonych odpadów.
Gospodarką odpadami zajmuje się na terenie Mielca Zakład Usług Komunalnych
stanowiący część Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu.
Obecnie podstawowym wywozem odpadów komunalnych objęte jest już całe miasto.
Wysypiskiem śmieci zarządza Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Mielcu.
W Mielcu przykłada się znaczną wagę do prowadzenia polityki proekologicznej. Dotyczy to
również obszaru gospodarki odpadami. W roku 2006 istniejący dotychczas system zbiórki
surowców wtórnych zorganizowany na zasadzie tzw. „poletek ekologicznych” (zestawy
pojemników do selektywnej zbiórki odpadów) nastawionych na zbiórkę czterech rodzajów
surowców wtórnych (papier, tworzywa sztuczne, szkło i metal) został uzupełniony
o pilotażowy program selektywnej zbiórki odpadów w systemie workowym dla
mieszkańców osiedli domów jednorodzinnych. Program ten, wprowadzany przez Gminę
Miejską Mielec wspólnie z MPGK Sp. z o.o. oraz ZUOK Sp. z o.o., ma doprowadzić do
przeprowadzania selekcji odpadów już na poziomie gospodarstwa domowego.
Na terenie SSE EURO-PARK MIELEC powołana w marcu 2000 r. spółka EURO-EKO
Sp. z o.o. należąca do Agencji Rozwoju Przemysłu w Warszawie uruchomiła produkcję
paliw alternatywnych z odpadów. Przedsięwzięcie zapewnić ma utylizację ponad 2 000
ton/miesiąc odpadów z terenu SSE w Mielcu.
c) gospodarka wodna
Miasto Mielec leży w dorzeczu Wisłoki, Babulówki i prawobrzeżnych dopływów Wisły.
Rzeka Wisłoka stanowi równocześnie zachodnią granicę Miasta i stanowi podstawowy
zasób wód powierzchniowych.
Niezadowalający wydaje się być stan zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Zniszczone są
obwałowania rzek, zaś mała ilość istniejących zbiorników wodnych nie pozwala na
dostateczne regulowanie poziomu wód.
Najwydajniejsze osady wodonośne na terenie miasta znajdują się w dolinie rzeki Wisłoki.
Osady te są w dużym stopniu współzależne z rzeką; w zależności od jej stanu osady te są
zasilane lub drenowane przez nią.
Miasto korzysta z ujęcia brzegowego znajdującego się na rzece Wisłoce oraz z ujęcia wód
gruntowych położonego we wsi Szydłowiec. Dodatkowo istnieje zapasowe ujęcie brzegowe
na Wisłoce, położone powyżej ujęcia podstawowego. W częściach miasta, gdzie dominuje
zabudowa mieszana – jednorodzinna i zagrodowa, znaczna część mieszkańców korzysta
jeszcze ze studni kopanych.
Wodę dostarczaną systemami wodociągowymi uzdatnia się w ramach dwóch stacji
uzdatniania.
Zamieszczona mapka obrazuje stan istniejącej na terenie miasta sieci wodociągowej.
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Rysunek 6. Infrastruktura wodociągowa na terenie Mielca

Źródło: http://www.mielec.pl/urbanistyka.php?id=mapka03. Opracowanie: Stefan Majewski

Łączna długość rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie Mielca według stanu za rok
2007 wynosiła 147,9 km. Długość ta w ostatnich latach nie powiększała się w znaczący
sposób, następuje jednak postęp w zakresie podłączania do istniejącej sieci nowych
odbiorców końcowych.
Normalną tendencją w zakresie systemów dostarczania wody jest zmniejszanie się
zapotrzebowania na wodę zgłaszanego na użytek odbiorców. Ma to swoje źródło
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w opomiarowaniu instalacji wodociągowych, zmniejszeniu wielkości strat oraz w coraz
większej świadomości ekologicznej społeczeństwa. Z powyższych powodów, niezależnie od
zwiększającej się ilości przyłączeń do sieci i od względnie stałej ilości osób korzystających
z sieci wodociągowej widocznej jest zmniejszanie się ilości dostarczonej do gospodarstw
domowych wody. W roku 2007 poprzez mieleckie systemy wodociągowe dostarczono
mieszkańcom miasta 2 204,9 tys. m3 wody (2 204,9 dam3).
Podstawowe wielkości dotyczące sieci wodociągowej Mielca pokazano w tabeli.
Tabela 3. Podstawowe wielkości dotyczące sieci wodociągowej w latach 2002 – 2007
Rok
Jednostka
Wyszczególnienie
miary
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Długość czynnej sieci
rozdzielczej
Połączenia prowadzące do
budynków mieszkalnych
i zbiorowego zamieszkania
Woda dostarczona
gospodarstwom domowym
Ludność korzystająca
z sieci wodociągowej

km

142,1

142,9

143,1

143,6

145,7

147,9

szt.

4 558

4 664

4 779

4 824

4 876

5 067

tys. m3

2 368

2 354

2 315

2 273,3

2 214,9

2 204,9

osoba

60 296

60 176

60 158

60 268

60 148

60 054

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

d) gazownictwo
Blisko 100% mieszkańców Mielca korzysta z gazu jako źródła ciepła oraz jako paliwa do
przygotowywania potraw. Łączna długość sieci rozdzielczej wynosiła w 2005 roku
148,7 km, co pozwala na podłączenie do sieci blisko 17 tys. odbiorców. Widocznym
zjawiskiem jest na przestrzeni ostatnich lat zmniejszanie się liczby odbiorców gazu. Ma to
główne źródło w ruchach migracyjnych i w zmniejszaniu się liczby mieszkańców budynków
wielorodzinnych, do których w głównej mierze doprowadzany jest gaz przy użyciu sieci.
Głównym dostawcą gazu na terenie miasta jest Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Rzeszowie.
Dane dotyczące sieci gazowniczej na terenie Mielca zamieszczone zostały w tabeli.
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Tabela 4. Podstawowe wielkości dotyczące sieci gazowej w latach 2002 – 2007
Rok
Jednostka
Wyszczególnienie
miary
2002
2003
2004
2005
2006
Długość czynnej sieci
rozdzielczej
Czynne połączenia do
budynków
mieszkalnych
Liczba odbiorców
Zużycie gazu

2007

km

153,6

148,8

147,1

148,7

-

-

szt.

5 137

5 196

5 252

5 326

5 648

5 728

tys. os.
hm3

19
10,83

18,9
10,4

16,9
10,8

-

-

-

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

e) ciepłownictwo
Gospodarką ciepłowniczą na terenie miasta zarządza Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu, uprzednio funkcjonujące jako zakład budżetowy Miasta.
Źródłem energii cieplnej dla Mielca jest w pierwszej mierze miejscowa elektrociepłownia
węglowa. Z systemu grzewczego MPEC korzysta obecnie 45 tysięcy mieszkańców Mielca,
tj. 70% ludności miasta. Najwięksi zbiorowi odbiorcy usług MPEC to Mielecka Spółdzielnia
Mieszkaniowa (53%) i Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Spółka z o.o. (22%),
a pozostali odbiorcy stanowią 25% klientów. Ciepło do odbiorców dostarczane jest siecią
ciepłowniczą o długości 54 km poprzez 163 węzły. MPEC posiada także pięć kotłowni
gazowych, w których produkowane jest ok. 1% sprzedawanego ogółem ciepła.
Staraniem
MPEC
w
ostatnich
latach
zmodernizowano
większość
węzłów
hydroelewatorowych i zastąpiono je nowoczesnymi węzłami kompaktowymi wyposażonymi
w automatykę pogodową. Takie działania mają na celu racjonalne i optymalne
wykorzystanie ciepła połączone ze zmniejszeniem jego globalnego zużycia. Zmniejszenie
kosztów przesyłu ciepła jest obniżane dzięki sukcesywnej wymianie tradycyjnych sieci
kanałowych na preizolowane z systemem wykrywania przecieków oraz rozbudowie
systemu monitoringu sieci (telemetryczne zbieranie informacji o pracy węzłów cieplnych
i sieci).
Poziom uzbrojenia w sieć ciepłowniczą zaprezentowany został na mapie.
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Rysunek 7. Infrastruktura ciepłownicza na terenie Mielca

Źródło: http://www.mielec.pl/urbanistyka.php?id=mapka07. Opracowanie: Stefan Majewski

f) energetyka
Zapotrzebowanie na energię elektryczną w granicach Miasta jest zaspokajane przez
istniejącą obecnie infrastrukturę. Łączna długość sieci energetycznej na terenie Mielca
wynosi około 350 km. W szeregu części miasta konieczne wydaje się jednak
modernizowanie istniejącej sieci, szczególnie w zakresie fragmentów sieci średniego
napięcia.
Prezentację istniejącego stanu sieci energetycznej na terenie miasta wraz ze wskazaniem
obszarów wymagających rozbudowy sieci pokazano na mapie. Rozbudowa sieci
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w szczególności wymagana jest w zakresie terenów przeznaczanych pod nowe osiedla
mieszkaniowe.
Rysunek 8. Infrastruktura zaopatrzenia w energię elektryczną na terenie Mielca

Źródło: http://www.mielec.pl/urbanistyka.php?id=mapka06. Opracowanie: Stefan Majewski

W 2007 roku istniały 21 102 zakończenia sieci niskiego napięcia. Ten poziom w ostatnich
3 latach wzrósł o 2 000. Widoczny jest również stopniowy wzrost zapotrzebowania na
energię elektryczną niskiego napięcia. Jest to zjawisko powszechne i łatwo wytłumaczalne.
Wzrost zapotrzebowania na prąd wynikający ze zwiększania się ilości urządzeń
elektrycznych w gospodarstwach domowych ma silniejszy wpływ na poziom ogólnego
poboru niż oszczędności wynikające ze wzrostu świadomości ekologicznej oraz z obniżenia
energochłonności urządzeń.
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Tabela zawiera zestawienie danych o ilości odbiorców oraz poborze prądu na terenie
Mielca dla ostatnich lat.
Tabela 5. Podstawowe wielkości dotyczące energii elektrycznej w latach 2002 – 2007
Rok
Jednostka
Wyszczególnienie
miary
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Odbiorcy energii elektrycznej
na niskim napięciu
Zużycie energii elektrycznej
na niskim napięciu

szt.

19 125

19 126

19 202

20 867

20 927

21 102

MW*h

27 899

28 544

29 391

32 937

33 419

33 807

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

g) drogi i infrastruktura transportowa
Na terenie Mielca istnieje 21 ciągów drogowych. Podstawową sieć komunikacyjną miasta
tworzą drogi wojewódzkie, powiatowe, gminne, osiedlowe oraz jednotorowa
niezelektryfikowana linia kolejowa Dębica – Stalowa Wola Rozwadów. W granicach miasta
zlokalizowane jest ponadto lotnisko.
Łączna długość przebiegających przez Mielec dróg różnej kategorii wynosi 159,4 km.
Strukturę tych dróg prezentuje tabela.
Tabela 6. Sieć drogowa w Mielcu (stan na 31.12.2006 r.)
Drogi
Długość w km
Ogółem, w tym:

159,4

miejskie

109,5

powiatowe (stan na 2009 r.)

25,8*

wojewódzkie

20,7

ścieżki rowerowe (stan na 2007 r.)

10,5

*dane Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu

Źródło: www.mielec.pl

Obecnie zarządcami dróg w Mielcu są:


Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

dla dróg wojewódzkich,



Powiatowy Zarząd Dróg

dla dróg powiatowych,



Gmina Miejska Mielec

dla dróg gminnych,



Mielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa

dla dróg wewnętrznych
- osiedlowych,



prywatni właściciele

dla dróg prywatnych.

Przez Mielec przebiegają trzy drogi wojewódzkie o łącznej długości 20,7 km, zapewniające
połączenie Miasta z ośrodkami zewnętrznymi. Są to:


droga wojewódzka (nr 875) relacji Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk,
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droga wojewódzka (nr 985) relacji Dębica – Mielec – Tarnobrzeg,



droga wojewódzka (nr 984) relacji Mielec – Radomyśl – Tarnów.

Na łączną długość dróg powiatowych liczącą 25,8 km składają się następujące ulice w
Mielcu:


1 141R

Wojska Polskiego,



1 143R

Kilińskiego,



1 186R

Partyzantów,



1 187R

Aleja Niepodległości, Aleja Kwiatkowskiego,



1 188R

Przemysłowa,



1 189R

Biernackiego, Chopina,



1 190R

Solskiego,



1 191R

Kusocińskiego,



1 192R

Aleja Ducha Świętego, Drzewieckiego,



1 193R

Głowackiego, Jadernych,



1 194R

Sękowskiego,



1 195R

Mickiewicza, Wolności,



1 196R

Żeromskiego,



1 197R

Kochanowskiego,



1 198R

Narutowicza,



1 199R

Kościuszki,



1 200R

Witosa.

Na terenie miasta prowadzona jest modernizacja sieci drogowej, jednakże jej przebieg jest
niewspółmierny do potrzeb wynikających ze wzrostu liczby samochodów. Pozytywną rolę
w tym względzie odgrywają fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Władze miasta
aktywnie zabiegają o pozyskanie środków z tego źródła celem wykorzystania ich do
finansowania rozwoju znajdujących się w Mielcu dróg. Pozytywnym zjawiskiem jest
również podejmowanie przez miasto wspólnych inicjatyw drogowych z tymi podmiotami,
które mają w swojej pieczy poszczególne kategorie dróg. Takie współdziałanie daje szansę
na lepsze przygotowanie planowanych inwestycji oraz dostosowanie ich do realnych
potrzeb mieszkańców i podróżujących.
Przez Mielec przebiega jednotorowa niezelektryfikowana linia kolejowa o znaczeniu
krajowym relacji Łódź – Tarnobrzeg – Dębica. Podnosi to dostępność miasta dla transportu
towarowego, ze szczególnym uwzględnieniem transportu surowców.
W Mielcu, na terenie SSE „EURO-PARK Mielec” znajduje się lotnisko lokalne o powierzchni
284 ha z infrastrukturą do obsługi lotów. Obecnie lotnisko wykorzystywane jest do
świadczenia usług agrolotniczych, służy producentowi samolotów – Polskim Zakładom
Lotniczym, Aeroklubowi, szkole pilotażu. Rozkwit Specjalnej „EURO-PARK Mielec” oraz
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poprawa kondycji lokalnej gospodarki przyczyniły się do rozwoju lotniska w Mielcu
z lotniska fabrycznego w lokalny port lotniczy.

3. Zabytki i ochrona konserwatorska
Na terenie Mielca istnieje wiele budynków o randze zabytków, dokumentujących historię
miasta i jego mieszkańców. Jako najważniejsze z nich należy wskazać:
Rysunek 9. Kościół p.w. św. Mateusza

Źródło: www.mielec.pl

Bazylika mniejsza św. Mateusza – kościół ten został zbudowany w stylu barokowym
w 1721 roku. Pamiątką po założycielu – Jerzym Zbigniewie Ossolińskim – jest herb
Ossolińskich widniejący w głównych drzwiach świątyni. Ołtarz główny ze znajdującym się
w nim obrazem „Ukrzyżowanie” oraz ołtarze boczne kościoła pochodzą z II połowy XVIII
wieku. Wnętrze kościoła jest aktualnie odnowione, zdobne jest w liczne rzeźby i obrazy.
Kościół otacza ogrodzenie z końca XVIII wieku, murowane, z przedstawioną na niej Męką
Pańską. Wieża kościoła pochodzi z końca XVIII w., zaś podwyższona została w 1924 r.
Kościół ten, znajdujący się przy obecnej ulicy Kościuszki, jest jednym z piękniejszych
zabytków Mielca.
Architekturę sakralną o wartościach historycznych uzupełnia na terenie miasta
późnobarokowy kościół filialny p.w. św. Marka, który znajduje się przy ulicy Rzecznej.

27

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Mielca (aktualizacja)

Pałacyk Oborskich – budynek wzniesiony w XVII w. Obok pałacyku znajduje się park
z I połowy XIX wieku, który pod koniec wieku XIX ukształtowany został na typ
krajobrazowy. Pałac w roku 1905 był przebudowywany.
Rysunek 10. Pałacyk Oborskich

Źródło: http://pl.wikipedia.org

Dworek Suchorzewskich – jest to dworek klasycystyczny zbudowany około 1830 roku,
odnowiony w 1945 roku ze zniszczeń wojennych. Znajduje się on przy ul. Kościuszki.
Bursa Gimnazjalna przy ulicy Warszawskiej pochodzi z 1912 roku. Na szczególną uwagę
zasługuje znajdująca się w niej kaplica św. Stanisława Kostki.
Gmach Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia to budynek neogotycki,
pochodzący z pierwszej dekady ubiegłego wieku. Onegdaj zajmowany był przez Radę
Powiatową. Konstanty Niemczykiewicz, wzorując się na malarstwie historycznym Jana
Matejki, ozdobił główną atrakcję tego budynku – Salę Królewską fryzem z 44 wizerunkami
władców polskich. Obiekt, o którym mowa, znajduje się w historycznej części miasta, przy
ulicy Kościuszki. Dziełu Niemczykiewicza z lat 1908-1909 dodaje blasku kilkadziesiąt
barwnych herbów ziem polskich namalowanych wg wzorów z epoki jagiellońskiej. Obok
historycznych książąt i królów malarz umieścił także Tadeusza Kościuszkę – dowódcę
insurekcji i bohatera Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz księcia Józefa
Poniatowskiego – kolejnego bohatera walk o wolność i niepodległość Polski. Mielecki fryz
uzupełniono trzema alegorycznymi obrazami pędzla Stanisława Dębickiego, z obrazem
głównym zatytułowanym „Matka Boska Częstochowska z Dzieciątkiem adorowana przez
lud” oraz bocznymi – „Hołdem trzech stanów oddawanym Matce Boskiej Częstochowskiej”
oraz „Alegorią powstań narodowych”. Fryz ozdobiono sztukaterią w stylu neogotyckim.
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Rysunek 11. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia

Źródło: www.mielec.pl
Rysunek 12. Wnętrze Sali Królewskiej

Źródło: www.mielec.pl
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Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Groszkowskiego to budynek położony przy ulicy
Kilińskiego, zbudowany w latach 1908 - 1912 i posiadający cechy stylu neogotyckiego
i neoromanizmu.
Kamienica Dębickich to kamienica mieszcząca się na ul. Mickiewicza, wybudowana
w początku XX wieku, opatrzona szczytem z orłem w koronie i popiersiem Tadeusz
Kościuszki. W budynku mieściła się księgarnia Dębickich z 1881 roku, która od 1992 roku
wznowiła działalność.
Dom Jadernych to budynek zbudowany w pierwszych latach XX wieku. Swą nazwę
wywodzi od nazwiska miejscowego fotografa - Augusta Jadernego, który w tym obiekcie
prowadził zakład fotograficzny. Walory tego budynku zostały docenione w czasie
rozwijania bazy Muzeum Regionalnego. W „Jadernówce” bowiem znalazła miejsce filia
tego muzeum. Stała część prezentowanych tu zbiorów nawiązuje do pierwotnego
wykorzystania budynku, bowiem obejmuje eksponaty związane z fotografiką.
Rysunek 13. Jadernówka

Źródło: www.mielec.pl

Cmentarz parafialny przy ul. Sienkiewicza na którym zachowały się grobowce
uczestników walk narodowowyzwoleńczych, między innymi z Powstania Styczniowego
z 1863 roku. Spoczywa tu wielu wybitnych mielczan. Na uwagę zasługuje także cmentarz
parafialny przy ul. Rzochowskiej – głównie z uwagi na wybudowaną w stylu
neogotyckim kaplicę grobową Sękowskich z II połowy XIX wieku.
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4. Zieleń urządzona
Na terenie Mielca istnieje szereg terenów zieleni urządzonej. Dotyczy to obszarów zieleni
parkowej, lasów komunalnych, zieleni na obiektach sportowych oraz ogródków
działkowych. Najważniejszymi z nich są:


park komunalny o charakterze leśnym w osiedlu Centrum, biegnący od
ul. Wolności do al. Kwiatkowskiego,



park Oborskich wraz z pałacem położony na terenie Starego Miasta przy
ul. Legionów,



parki i zieleńce w rejonie ulic: Staszica, Warszawskiej, Wolności,
Grunwaldzkiej, Baczyńskiego i Staffa,



zieleń w ramach kompleksu sportowego w osiedlu Centrum między
ul. Solskiego i Kusocińskiego,



boisko sportowe
ul. Warszawskiej,



kompleks leśny położony wzdłuż wschodniej granicy miasta, stanowiący
fragment obszarów leśnych pomiędzy Mielcem a Kolbuszową i będący
pozostałością Puszczy Sandomierskiej,



tereny ogrodów działkowych „Metalowiec – przy ul. Przemysłowej,
„Relaks” i „Solidarność”, przy ul. Kilińskiego, „Podlesie” – przy
ul. Partyzantów, „Jubilat” w osiedlu Cyranka, „Lotnik” przy
ul. Kosmonautów oraz w rejonie Wisłoki i ul. Witosa – „Poręby”,



dolina rzeki Wisłoki stanowiąca na terenie miasta fragment korytarza
ekologicznego w północno – zachodniej części województwa
podkarpackiego.

Gryf

w

obrębie

Starego

Miasta

w

rejonie

Najlepszy stan zieleni urządzonej od dawna występuje w obszarze zabudowy
jednorodzinnej. Na tych terenach gospodarowanie zielenią leży w polu zainteresowań
zarządzających poszczególnymi nieruchomościami. Podobnie dobry stan zieleni zauważalny
jest w pobliżu obiektów mających przeznaczenie kulturalne i sportowe, gdzie zieleń pełni
funkcję dekoracyjną.
Niezadowalający jest natomiast stan zieleni parkowej. Część tego typu obiektów jest
efektem zalesienia terenów poddanych rekultywacji. Obszary te wymagają planowej
ingerencji, polegającej na uporządkowaniu drzewostanu i opracowaniu lub odtworzeniu
odpowiedniej infrastruktury terenów zieleni publicznej. Wymagają one również
zaplanowania i wykonania nowych nasadzeń, wprowadzenia elementów małej architektury
oraz obiektów rekreacyjnych.
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5. Uwarunkowania ochrony środowiska
Uchwałą Nr XXIII/204/05 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 17 marca 2005 r. przyjęty został
„Program ochrony środowiska dla miasta Mielca” wraz z „Planem gospodarki odpadami dla
miasta Mielca”. Program ten jest zbiorem analiz i studiów opisujących stan obecny
i perspektywy dla zagadnień ochrony środowiska w Mielcu.
Zgodnie z analizą stanu środowiska naturalnego w mieście Mielcu dają się zauważyć
opisane poniżej zjawiska.

Wody podziemne
Na obszarze Mielca znajduje się Główny Zbiornik Wód Podziemnych (GZWP) nr 425.
Zbiornik ten jest monitorowany przez służby państwowe. W ostatnich latach (dane
monitoringowe WIOŚ w Rzeszowie 2002, 2003) utrzymywały one II klasę jakości. Oznacza
to, że są to wody dobrej jakości II klasy i do picia wymagają jedynie prostego uzdatniania
metodami fizycznymi (III klasie jakości odpowiadała jedynie zawartość żelaza).

Wody powierzchniowe
Głównym ciekiem wodnym w obrębie miasta jest rzeka Wisłoka. Największymi źródłami
zanieczyszczeń wód Wisłoki z terenu miasta Mielca jest Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej (MPGK) Sp. z o.o. w Mielcu (Zakład Wodociągów i Kanalizacji ZWiK), które odprowadza ścieki komunalne czterema kolektorami. Przed oddaniem do
użytku oczyszczalni ścieków w 2008 roku tylko jedna trzecia ścieków odprowadzanych
przez MPGK podlegała procesom oczyszczania biologicznego. Obecnie nieczystości trafiają
do oczyszczalni mechaniczno-biologicznej z podwyższonym usuwaniem związków
biogennych i pełnym węzłem przeróbki osadów. Pomiary stężenia zanieczyszczeń w latach
2008-09 wykazały bezpieczną ich zawartość w odprowadzanych do rzeki ściekach.
Efektywne oczyszczanie przełożyło się na znaczącą poprawę stanu czystości wód Wisłoki.
Północna część miasta, obejmująca głównie Specjalną Strefę Ekonomiczną „EURO-PARK
Mielec”, leży w zlewisku rzeki Babulówki i łączy się z tą rzeką poprzez Potok Rów. Jakość
wód Potoku Rów jest niezadowalająca, a niekorzystne tendencje zmian jakości wód uległy
w ostatnich latach pogłębieniu. Głównym problemem Potoku Rów jest stosunkowo mała
ilość wód w niej płynących. Do Potoku Rów wpływają ścieki z oczyszczalni zarządzanej
przez EURO-EKO Sp. z o.o., obsługującej przede wszystkim przedsiębiorstwa działające na
terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „EURO-PARK MIELEC”. Mimo, że oczyszczone ścieki
spełniają normy czystości, to jednak w połączeniu z niewielką ilością wód w Potoku Rów
daje to efekt stosunkowo dużego stężenia zanieczyszczeń.
Poprzez wymieniony potok do rzeki Babulówki trafia największa ilość zanieczyszczających
ją substancji.
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Klimat akustyczny
Do najbardziej uciążliwych źródeł hałasu występującego w środowisku należy komunikacja
drogowa, która emituje około 80% wszystkich hałasów w aglomeracjach miejskich. Na
poziom hałasu drogowego mają przede wszystkim wpływ: natężenie ruchu
komunikacyjnego, udział transportu ciężkiego w strumieniu ruchu, prędkość ruchu
pojazdów, stan techniczny pojazdów, odległość zabudowy mieszkaniowej, stan i rodzaj
nawierzchni, płynność ruchu i sposób eksploatacji pojazdów.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Rzeszowie w latach 1997, 2001
i 2004 przeprowadził na terenie Mielca wyrywkowe badania poziomu hałasu pochodzącego
ze źródeł komunikacyjnych. Uzyskane wyniki wykorzystane zostały przy sporządzaniu map
określających rozkład hałasu drogowego i natężenie ruchu w Mielcu przy poszczególnych
ulicach. W ostatnim badaniu, w roku 2004, pomiarami objęto 42,8 km dróg (ul. Wolności,
ul. Legionów, ul. Wojska Polskiego, ul. Cyranowska, ul. Sienkiewicza, ul. Wojsławska,
ul. Niepodległości, ul. Kilińskiego, ul. Partyzantów, ul. Kardynała Wyszyńskiego, ul. Pisarka,
ul. Przemysłowa, ul. Biernackiego, ul. Kusocińskiego, ul. Kwiatkowskiego, ul. Powstańców
Warszawy, ul. Smoczka, ul. Witosa, ul. Ćwiklińskiej, ul. Kasprzaka, ul. Żeromskiego,
ul. Kazimierza Jagiellończyka, ul. Traugutta).
Największe natężenie hałasu występuje przy ulicach: Sienkiewicza, Wojsławskiej,
Legionów i Wolności, położonych w ciągach dróg wylotowych do Rzeszowa, Tarnowa,
Dębicy i Tarnobrzega, a także przy ulicy Partyzantów, będącej drogą dojazdową do
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wartości progowe natężenia hałasu zostały przekroczone
przy ul. Pisarka i ul. Żeromskiego w porze dziennej oraz przy ulicy Sienkiewicza w porze
nocnej.
Ogólnym wnioskiem przeprowadzonych badań jest stwierdzenie, że poziom hałasu
w pobliżu badanych ciągów komunikacyjnych przekraczał dopuszczalne normy o kilka do
kilkunastu dB. Dokonane na podstawie badań wnioskowanie prowadziło do stwierdzenia,
że około 30% mieszkańców miasta zamieszkuje w obszarze zagrożonym nadmiernym
hałasem komunikacyjnym. Inwestycje drogowe podejmowane w ostatnich latach przez
władze miasta oraz inne jednostki mogą w pewnej mierze zmniejszyć opisane negatywne
zjawisko.
W zakresie hałasu pochodzącego ze źródeł przemysłowych dla Mielca decydujące
znaczenie ma hałas przemysłowy i komunikacyjny związany z działalnością obiektów
zlokalizowanych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przeprowadzane sporadycznie
badanie poziomu hałasu przemysłowego ze Strefy wskazują, że to źródło hałasu ma
znacznie mniejsze znaczenie w stosunku do hałasu komunikacyjnego. Jest to
spowodowane w głównej mierze lokalizacją SSE w stosunkowo bezpiecznej odległości od
terenów, które należy chronić przed hałasem – głównie osiedli mieszkalnych.
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Powietrze atmosferyczne
Źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza są:


energetyczne spalanie paliw,



przemysłowe procesy technologiczne,



komunikacja – głównie transport drogowy,



źródła komunalne – gospodarstwa domowe oraz gromadzenie
i utylizacja odpadów i ścieków (np. wysypiska, oczyszczalnie ścieków).

Do podmiotów branży energetycznej na terenie Mielca należą: Elektrociepłownia Mielec
(EC) Sp. z o.o., kotłownie należące do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
(kotłownie: przy ul. Rzochowskiej, ul. Mickiewicza 51 – Przedszkole nr 1, ul. Lwowskiej 3 –
Przedszkole nr 2, ul. P. Skargi 19 – ZOL), kotłownie lokalne oraz paleniska domowe
w gospodarstwach indywidualnych (źródła niskiej emisji).
Zaobserwowane wielkości emisji podstawowych gazów emisyjnych zawarte są w tabeli.
Przedstawiono w niej również zmiany wielkości emisji poszczególnych gazów na
przestrzeni jednego roku.
Tabela 7. Emisja gazów pochodząca z energetycznego spalania paliw w latach 2002 i
2003 w Mg/rok
Rodzaj
2002
2003
zanieczyszczenia
Pył

331,68

zmiana
SO2

4,01%
807,17

zmiana
CO

88,05
188,28
170 318,79

189 907,08

11,50%
0,0329

zmiana
Sadza

212,26

12,74%

zmiana
Bap

100,95

14,65%

zmiana
CO2

892,23

10,54%

zmiana
NO2

344,99

0,0365

10,94%
3,1922

3,2616

zmiana
2,17%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Diagnozy Stanu Środowiska Miasta Mielca

34

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Mielca (aktualizacja)

Duże znaczenie w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza ma emisja ze źródeł
przemysłowych. Ocenia się, że podstawowe znaczenie w tej mierze mają zakłady
zlokalizowane na terenie SSE „EURO-PARK MIELEC”.
Coraz większym źródłem zanieczyszczeń do atmosfery jest komunikacja, głównie
samochodowa. Gwałtowny wzrost ilości pojazdów na terenie miasta przekłada się na ilość
emitowanych do powietrza gazów.
Monitoring stanu powietrza atmosferycznego na terenie Mielca przeprowadzany jest przez
Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie, która jest administratorem
istniejącej od 1992 r. stacji pomiarowej zanieczyszczeń powietrza w Mielcu usytuowanej
przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Rzeszowie, który od 2002 r. wykonuje badania pasywne w obrębie Leśniczówki Cyranka.
Wyniki przeprowadzanych przez te instytucje badań wskazują, że miasto Mielec, podobnie
jak inne obszary województwa podkarpackiego, posiada zanieczyszczenie powietrza
odpowiadające stosownym normom. Ta okoliczność nie powinna jednak spowalniać
nacisków na podmioty generujące zanieczyszczenia zmierzające do wprowadzenia coraz
lepszej ochrony atmosfery przed szkodliwymi emisjami.
Pomniki przyrody
Mielec obfituje w pomniki przyrody ożywionej – ich spis zawarty poniżej zawiera aż
57 pozycji. Wśród pomników przyrody występują takie gatunki drzew jak: dąb szypułkowy,
topola kanadyjska, lipa drobnolistna, topola biała, grab zwyczajny czy jesion wyniosły.
Tabela 8. Pomniki przyrody w Mielcu
Lp.

Nr

Położenie

1.

100 ul. Sękowskiego 11

2.

104 ul. Jędrusiów

3.
4.

115 Park Oborskich

5.

118 na wale Wisłoki

6.

158 ul. Cyranowska 80

7.

159 ul. Zamoyskiego 1

8.

160 ul. Cyranowska 2

9.
10.

ul. Sienkiewicza 50
1

ul. Rudnik (przyst.
PKS)

Gatunek
chroniony
dąb
szypułkowy
dąb
szypułkowy
olsza czarna
wierzba biała
topola
kanadyjska
dąb
szypułkowy
lipa
drobnolistna
dąb
szypułkowy
dąb
szypułkowy
jesion wyniosły

Obwód na
wysokości
1,3 m /
wysokość
[m]

Stan
zdrowotny

Wiek

Utworzone
przez

377/10

2

110

wojewodę 12/77

435/23

2

170

wojewodę 10/77

320/25
380/20

1
3

120
120

wojewodę 3/79
wojewodę 3/79

500/23

4

120

wojewodę 7/79

280/20

1

100

wojewodę 2/81

284/19

1

70

wojewodę 1/81

347/20

1

150

wojewodę 3/81

390/20

1

80

wojewodę 2/79

275/18

1

90

Uchwałą Rady
Miejskiej w Mielcu
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Lp.

Nr

11.

4

12.
13

5
7

14.

8

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

9

35.

10

36.

13

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Położenie

teren Kościoła
starówka

Gatunek
chroniony

lipa
drobnolistna
klon srebrzysty
Park Oborskich
klon jawor
ul. Sienkiewicza
dąb
pryw.
szypułkowy
topola biała
topola biała
topola
kanadyjska
topola biała
topola biała
topola biała
topola
kanadyjska
topola szara
topola szara
„Błonia Rzochowskie
topola biała
nad Wisłoką”
topola biała
topola biała
topola biała
topola biała
topola biała
topola biała
topola biała
olsza czarna
olsza czarna
olsza czarna
ul. Kolejowa 23 (pod
lipa
lasem)
szerokolistna
Park podworski w
żywotnik
Wojsławiu
zachodni
żywotnik
zachodni
lipa
drobnolistna
kasztanowiec
zwyczajny
dąb
szypułkowy
lipa
drobnolistna
lipa
drobnolistna
grab zwyczajny

Obwód na
wysokości
1,3 m /
wysokość
[m]

Stan
zdrowotny

Wiek

408/17

3

150

325/18
243/18

2
1

100
80

300/16

1

100

493/26
520/27

3
1

150
160

480/27

1

150

403/25
505/26
784/36

1
3
1

120
160
300

694/26

1

230

474/32
476/32
475/32
650/30
579/30
392/27
420/27
400/29
496/30
510/28
312/22
266/18
313/22

3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2

150
150
150
250
200
100
130
120
160
160
100
80
100

360/22

3

100

177/14

1

100

120/14

1

100

409/21

2

130

360/23

1

100

413/26

2

160

430/23

2

140

325/26

2

100

190/22

2

80

Utworzone
przez
nr XXXVII/237/97
z dnia 6 sierpnia
1997 r.
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Lp.

Nr

Położenie

44.
45.
46.
47.
48.
49.

grab zwyczajny
grab zwyczajny
grab zwyczajny
grab zwyczajny
jesion wyniosły
grab zwyczajny
lipa
drobnolistna
lipa
drobnolistna
lipa
drobnolistna
klon polny
lipa
drobnolistna

50.
51.
52.
53.
54.

55.

ul. Jędrusiów

56.

ul. Żwirki i Wigury
ul. Żeromskiego
(pryw.)

57.

Gatunek
chroniony

Obwód na
wysokości
1,3 m /
wysokość
[m]
199/21
213/21
217/21
231/22
352/24
295/24

dąb
szypułkowy

jesion wyniosły
bluszcz
pospolity

Stan
zdrowotny

Wiek

2
2
2
2
2
3

80
90
90
100
100
120

419/24

3

130

386/20

3

110

435/22

3

140

260/20

3

80

466/22

2

150

310/20

1

100

250/15

2

70

10 śred./8

Utworzone
przez

Uchwałą Rady
Miejskiej w Mielcu
nr XXII/206/2000
z dnia 9 listopada
2000 r.

okaz kwitnący

Źródło: http://www.mielec.pl/inzynieria.php?id=ochrona&dzial=pomniki

C. Sytuacja społeczna
1. Sytuacja demograficzna
Miasto Mielec liczy 61 tys. mieszkańców, z czego 51,2% stanowią kobiety. Gęstość
zaludnienia miasta wynosi 1 294 osób/km2, zdecydowanie przewyższając wielkości
zanotowane dla powiatu mieleckiego i województwa podkarpackiego – odpowiednio 151
i 118 osób/km2.
Tabela 9. Ludność Gminy Miejskiej Mielec w latach 2002 – 2007 wg płci
Ludność wg płci

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Ogółem
Mężczyźni
Kobiety
Kobiety na 100 mężczyzn

61 464
29 866
31 598
106

61 335
29 804
31 531
106

61 288
29 739
31 549
106

61 241
29 659
31 582
106

61 116
29 532
31 584
107

61 005
29 383
31 622
108

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Z pewnością niezwykle korzystnym zjawiskiem obserwowanym w Mielcu na przestrzeni
okresu 2002-2007 jest dodatni, a przy tym rokrocznie zwiększający się przyrost naturalny
związany ze wzrostem liczby żywych urodzeń. W 2007 roku przyrost naturalny liczony jako
różnica liczby urodzeń i liczby zgonów na 1 000 mieszkańców wynosił 2,8, podczas gdy dla
powiatu wielkość ta kształtowała się na poziomie 2,22, zaś dla województwa 1,22.
W ujęciu bezwzględnym w 2007 roku przyrost naturalny wyniósł 172 osoby. Wskaźniki te
prezentują się niezwykle korzystnie na tle wskaźników dla całego kraju, w związku
z obserwowanym w Polsce od kilku lat ujemnym przyrostem naturalnym.
Tabela 10. Ruch naturalny ludności w latach 2002 – 2007
Urodzenia
żywe

Zgony

Rok

Małżeństwa

Przyrost
naturalny

Małżeństwa

2002

343

516

401

4

115

5,6

8,4

6,5

1,9

2003

382

535

406

6

129

6,2

8,7

6,6

2,1

2004

365

561

415

6

146

6,0

9,2

6,8

2,4

2005
2006

365

508

381

4

127

5,9

8,2

6,1

2,0

373

520

397

9

123

6,0

8,4

6,4

2,0

2007

396

602

430

2

172

6,4

9,8

7,0

2,8

ogółem niemowląt

W liczbach bezwzględnych

Urodzenia
żywe

Zgony

Przyrost
naturalny

Na 1000 ludności

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Tym, co może niepokoić jest natomiast utrzymujące się ujemne saldo migracji. W roku
2007 różnica między zameldowaniami na pobyt stały a wymeldowaniami z pobytu stałego
wynosiła -326 osób, przy czym saldo migracji w ruchu wewnętrznym oszacowano na -289
osoby, zaś w ruchu z zagranicą na -37 osób. Konsekwencją ujemnego salda migracji,
którego nie jest w stanie zrównoważyć dodatni przyrost naturalny, jest obserwowany
systematyczny spadek liczby mieszkańców miasta Mielca.
Dostępne dane uwzględniają już falę emigracji zarobkowej rozpoczętej po włączeniu się
Polski do Unii Europejskiej. Zjawisko to, szeroko analizowane w skali całego kraju, nie
ominęło również Mielca. Jednocześnie brak pewności co do charakteru wyjazdów (wyjazd
na stałe/na określony czas) nie pozwala dokładnie szacować efektów tej migracji.
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Szczegółowe dane dotyczące migracji ludności w latach 2002-2007 prezentuje poniższa
tabela.
Tabela 11. Migracje ludności w latach wg typu i kierunku 2002 – 2007
Napływ
Rok

Odpływ

Saldo
migracji

ogółem

z miast

ze wsi

z
zagranicy

ogółem

do miast

na wieś

za
granicę

2002

422

125

274

23

747

254

398

95

-325

2003

520

154

302

64

736

264

391

81

-216

2004

421

101

268

52

771

278

415

78

-350

2005

380

110

233

37

667

217

313

137

-287

2006

482

122

287

73

820

261

339

220

-338

2007

554

124

338

92

880

260

491

129

-326

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Pozytywnie ocenić należy strukturę wiekową ludności miasta. W roku 2004 Mielec
zamieszkiwało 39 506 osób w wieku produkcyjnym, co daje udział tej kategorii w liczbie
mieszkańców ogółem na poziomie 64,5%. Dla porównania w tym samym roku relacja
ludności w wieku produkcyjnym do ludności ogółem w powiecie mieleckim wynosiła
-61,1%, w województwie podkarpackim -61,4%, zaś w kraju -63,5%. Korzystniej
kształtuje się również udział ludności w wieku poprodukcyjnym do liczby mieszkańców
ogółem, który w 2004 roku wyniósł w Mielcu 13,5% w porównaniu z 14,4% zanotowanymi
dla powiatu mieleckiego, 14,7% dla województwa podkarpackiego i 15,3% dla kraju.
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Tabela 12. Ludność miasta Mielca według wieku w latach 2002 – 2007
W wieku
Rok
2002

Razem
61 464

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65 i
więcej

2 760

3 407

5 130

6 250

5 020

4 542

3 595

4 079

5 010

5 505

4 476

2 752

2 231

6 707

mężczyźni

29 866

1 437

1 749

2 599

3 217

2 558

2 321

1 824

1 941

2 385

2 592

2 171

1 279

993

2 800

kobiety

31 598

1 323

1 658

2 531

3 033

2 462

2 221

1 771

2 138

2 625

2 913

2 305

1 473

1 238

3 907

2003

61 335

2 691

3 205

4 738

6 006

5 222

4 823

3 627

3 868

4 795

5 500

4 688

3 112

2 148

6 912

mężczyźni

29 804

1 414

1 648

2 391

3 102

2 670

2 461

1 845

1 851

2 278

2 602

2 232

1 457

986

2 867

kobiety

31 531

1 277

1 557

2 347

2 904

2 552

2 362

1 782

2 017

2 517

2 898

2 456

1 655

1 162

4 045

2004

61 288

2 700

3 029

4 441

5 746

5 505

4 948

3 767

3 667

4 508

5 438

4 920

3 403

2 125

7 091

mężczyźni

29 739

1 390

1 584

2 257

2 920

2 855

2 535

1 929

1 757

2 089

2 590

2 343

1 603

960

2 927

kobiety

31 549

1 310

1 445

2 184

2 826

2 650

2 413

1 838

1 910

2 419

2 848

2 577

1 800

1 165

4 164

2005

61 241

mężczyźni
kobiety

2006

29 659
31 582

61 116

2 640
1 366
1 274

2 665

2 986
1 548
1 438

2 851

4 027
2 065
1 962

3 610

5 524
2 757
2 767

5 299

5 604
2 889
2 715

5 732

5 070
2 585
2 485

5 147

3 956
2 038
1 918

4 156

3 576
1 727
1 849

3 521

4 308
2 047
2 261

4 104

5 263
2 468
2 795

5 042

5 106
2 426
2 680

5 208

3 744
1 784
1 960

4 047

2 091
936
1 155

2 297

7 346
3023
4323

12639

mężczyźni

29 532

1 357

1 472

1 877

2 671

2 891

2 628

2 137

1 743

1 960

2 345

2 440

1 932

1 046

5112

kobiety

31 584

1 308

1 379

1 733

2 628

2 841

2 519

2 019

1 778

2 144

2 697

2 768

2 115

1 251

7524

2007

61 005

2 792

2 773

3 336

4 935

5 746

5 164

4 431

3 456

3 937

4 766

5 259

4 284

2 589

13009

mężczyźni

29 383

1 411

1 428

1 717

2 495

2 902

2 581

2 256

1 756

1 868

2 238

2 455

2 037

1 177

5240

kobiety

31 622

1 381

1 345

1 619

2 440

2 844

2 583

2 175

1 700

2 069

2 528

2 804

2 247

1 412

7769

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Piramida wieku dla roku 2007 przedstawia się następująco:
Rysunek 14. Piramida wieku ludności Mielca dla roku 2007
85 i więcej
80‐84
75‐79
70‐74
65‐69
60‐64
55‐59
50‐54
45‐49
40‐44
35‐39
30‐34
25‐29
20‐24
15‐19
10‐14
5‐9
0‐4
4 000

3 000

2 000
liczba mężczyzn

1 000

0

1 000

przewaga mężczyzn

2 000

liczba kobiet

3 000

4 000

przewaga kobiet

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Na piramidzie wieku widoczne jest normalne dla warunków polskich zwężenie dla ludności
urodzonej w okresie II Wojny Światowej oraz następujące po nim zwiększenie ilości
urodzeń z lat 50. Podobnie jak dla innych części kraju da się również zaobserwować szczyt
demograficzny z początku lat 80., przy czym jednak główna fala tego nasilenia pojawia się
o kilka lat później niż w przypadku piramidy dla całej Polski.
Tabela 13. Ludność miasta Mielca w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym w latach
2002 – 2007
W wieku
Rok

Ogółem

przedprodukcyjnym
w
osobach

w%

produkcyjnym
w
osobach

w%

poprodukcyjnym
w osobach

w%

2002

61 464

14 958

24,4

38 561

62,7

7 945

12,9

2003

61 335

14 151

23,1

39 110

63,7

8 074

13,2

2004

61 288

13 526

22,1

39 506

64,4

8 256

13,5

2005

61 241

12 885

21,0

39 855

65,1

8 501

13.9

2006

61 116

12 193

19,4

40 235

65,8

8 688

14,2

19,3
40 290
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

66,0

8 949

14,7

2007

61 005

11 766
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W prezentowanym okresie zauważalna jest zwiększająca się ilość osób w wieku
produkcyjnym. Jest to pozytywne zjawisko, jednakże tłem dla niego jest przesuwanie się
mediany wieku w kierunku poprodukcyjnym – zmniejsza się ilość dzieci, coraz więcej osób
wchodzi w wiek poprodukcyjny.

2. Bezpieczeństwo
Za stan bezpieczeństwa w Mielcu odpowiada Komenda Powiatowa Policji w Mielcu.
Jednostka ta zajmuje się prewencją, wykrywaniem i ściganiem przestępstw. Pion
prewencji Komendy prowadzi ciągłą analizę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego
na obszarze powiatu w cyklu comiesięcznym na podstawie raportów o przestępstwach
i wykroczeniach oraz zdarzeniach drogowych przygotowuje zestawienia i analizy, których
celem jest dostosowanie działań policji do pojawiających się zagrożeń.
Tabela 14. Zestawienie wykroczeń zanotowanych przez Komendę Powiatową Policji w
Mielcu w latach 2003 – 2005

Wyszczególnienie

2003

2004

2005

Wnioski o ukaranie
937
1 551
1 032
Mandaty karne
2 141
5 390
5 674
Pouczenia
12 606
23 443
21 688
Razem wykroczenia
15 684
30 384
28 394
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komendy Powiatowej Policji w Mielcu
Szczegółowa analiza danych dotyczących wykroczeń represjonowanych wnioskami
o ukaranie oraz mandatami karnymi wskazuje, iż zdecydowaną większość wykroczeń
stanowią wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w ruchu na drogach oraz
wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu. W 2005 roku w powyższych
sprawach skierowanych zostało odpowiednio 307 i 195 wniosków. Istotną grupę stanowią
również wykroczenia przeciwko mieniu, w związku z którymi w 2005 roku skierowanych
zostało 314 wniosków.
Na przestrzeni okresu 2003 – 2005 obserwuje się wyraźny wzrost przeprowadzonych
interwencji policyjnych. O ile w 2003 roku ich liczba wynosiła 20 593, to w roku 2005
wzrosła do 30 283.
Szczególnie niepokojącym zjawiskiem jest utrzymujący się znaczący udział nieletnich
będących sprawcami wykrytych przestępstw, kształtujący się w granicach 2,6-5%. Podczas
gdy w 2004 roku karty nieletnich były prowadzone w stosunku do 261 osób, to w roku
2005 liczba ta sięgnęła 294, będąc w głównej mierze wynikiem wzrostu liczby nieletnich
zagrożonych demoralizacją (z 59 w 2004 roku do 97 w roku 2005). Wśród popełnionych
przez nieletnich wykrytych przestępstw największy udział mają przestępstwa przeciwko
mieniu, kradzież rzeczy cudzej oraz przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Obecnie rozpoznanie problemów nieletnich jest prowadzone przez Zespół do spraw

42

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Mielca (aktualizacja)

Nieletnich i Patologii oraz dzielnicowych, jednakże przewiduje się, iż w przyszłości
nieuniknione będzie zaangażowanie większego nakładu sił policyjnych.
Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie objętym granicami
administracyjnymi miasta pozwala wyróżnić pięć niebezpiecznych obszarów, zestawienie
których wraz z podaniem zidentyfikowanych zagrożeń prezentuje poniższa tabela.
Tabela 15. Obszary szczególnych zagrożeń bezpieczeństwa publicznego na terenie
Mielca oraz rodzaje występujących na nich zagrożeń

Wyszczególnienie
Obszar "A"
- parking przykościelny przy ul. Rzecznej
- rejon skrzyżowania ul. Sienkiewicza
i Mickiewicza
- Rynek Starego Miasta

Zidentyfikowane zagrożenia
włamania do samochodów
bójki i zakłócenia spokoju publicznego
duża ilość nietrzeźwych, agresywnych osób

Obszar "B"
- Góra Cyranowska
Obszar "C"
- rejon skrzyżowania al. Ducha św. i ul.
Kocjana, deptak od kościoła do al. Ducha
św.
Źródło: Dział prewencji KPP Mielec

duża ilość nietrzeźwych, agresywnych
młodych osób, zakłócenia spokoju
publicznego
wieczorne zakłócenia spokoju publicznego,
duża ilość nietrzeźwych osób

Niepokojąca jest zła sytuacja policji mieleckiej w zakresie wyposażenia w sprzęt techniczny
oraz przede wszystkim w odpowiednie zaplecze lokalowe. Siedziba komendy powiatowej
nie zapewnia funkcjonariuszom należytego komfortu pracy. W celu poprawy
bezpieczeństwa na terenie miasta wskazane jest również zwiększenie ilości policjantów
i zapewnienie im odpowiedniej jakości wyposażenia.

3. Mieszkalnictwo
W roku 2007 do użytku oddanych zostało 155 mieszkań, a zatem o 89% więcej niż w roku
2006. Z liczby tej 93 to mieszkania w budownictwie indywidualnym, zaś 62 to mieszkania
spółdzielcze. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania oddanego do użytku
w budownictwie indywidualnym w 2007 roku wynosiła 147,4 m2 wobec 149,9 m2
zanotowanych w roku go poprzedzającym.

43

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Mielca (aktualizacja)

Tabela 16. Mieszkania oddane do użytku w latach 2002 – 2007
Lp.
1
2
3
4
5
6

7

Wyszczególnienie

2002

Liczba mieszkań oddanych do użytku
186
Liczba mieszkań oddanych do użytku
89
w budynkach indywidualnych
Liczba izb oddanych do użytku
847
Liczba izb oddanych do użytku w
520
budynkach indywidualnych
Powierzchnia użytkowa mieszkań
19 361
oddanych do użytku w m2
Powierzchnia użytkowa mieszkań
oddanych do użytku w m2 w 13 760
budynkach indywidualnych
Przeciętna powierzchnia użytkowa
mieszkania oddanego do użytku w 154,6
budownictwie indywidualnym w m2

2003

2004

2005

2006

2007

145

81

180

82

155

145

80

60

76

93

888

496

674

508

753

888

495

385

472

570

20 762

12 793

14 492

11 957

16 521

20 762

12 753

8 669

11 392

13 709

143,2

159,4

144,5

149,9

147,4

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2007 roku liczba mieszkań ogółem
w Mielcu wynosiła 19 871, zaś przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania – 62,9 m2.
Tabela 17. Zasoby mieszkaniowe zamieszkiwane w latach 2002 – 2007
Lp.
Wyszczególnienie
2002
2003
2004
2005
1
2
3
4

Liczba mieszkań ogółem
18 575
Liczba izb ogółem
69 015
Powierzchnia użytkowa mieszkań
1 137,2
ogółem w tys. m2
Przeciętna powierzchnia użytkowa
61,2
mieszkania w m2

2006

2007

19 758
73 840

19 871
74 340

19 480
72 423

19 542
72 842

19 694
73 424

1 207,5

1 218,5

1 231,2 1 241,2 1 251,8

62,0

62,4

62,5

62,8

62,9

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Standard wyposażenia mieszkań należy uznać za dobry, o czym świadczą następujące
dane (stan na 2007 rok):


98,7% mieszkań jest wyposażonych w sieć wodociągową,



97,6% mieszkań jest wyposażonych w łazienkę,



95,0% mieszkań jest wyposażonych w centralne ogrzewanie,



97,2% mieszkań jest wyposażonych w sieć gazową.

4. Oświata i wychowanie
Na terenie miasta Mielca istnieje bogata sieć placówek wychowawczych i oświatowych.
Sieć ta obejmuje cztery żłobki, dwanaście przedszkoli gminnych oraz jedno przedszkole
niepubliczne, osiem szkół podstawowych, cztery gimnazja i szereg szkół
ponadgimnazjalnych, w tym jedna szkoła muzyczna. Pod opieką miasta znajduje się także
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szkoła integracyjna. Funkcje opiekuńcze sprawowane są również przez szkolne schronisko
młodzieżowe, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy i inne placówki takie jak Katolickie
Centrum Edukacji Młodzieży „KANA”. Nauczyciele korzystają z usług Centrum Kształcenia
Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli znajdującego się w Mielcu. Miasto przykłada dużą
wagę do promowania wśród dzieci i młodzieży zamiłowania do nauki. Wyrazem tego jest
organizowany corocznie konkurs „Młodzi nieprzeciętni”. Na terenie miasta funkcjonuje
również Uniwersytet Trzeciego Wieku, którego słuchaczami są głównie emeryci i renciści,
ale także osoby bezrobotne. W ramach zajęć prowadzone są wykłady i seminaria z zakresu
prawa, politologii, socjologii, historii, prozdrowotne, turystyczne, z historii sztuki, nauk
przyrodniczych, o świecie współczesnym, wszechświecie, nauk technicznych
i ekonomicznych, a także kursy obsługi komputera i zajęcia z języków obcych.
Od szeregu lat struktury edukacyjne w mieście uzupełniane są przez szkoły wyższe.
W Mielcu działają:


Mielecka Szkoła Biznesu - Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych
– szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej;



Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych;



Niepubliczna Szkoła Biznesu - Policealne Studium Zawodowe;



Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania;



Zamiejscowy Wydział Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie.

Dodatkowo wypada nadmienić, że ze względu na fakt, iż Mielec postrzegany jest w kraju
jako aktywny ośrodek zajmujący się edukacją informatyczną, Rada Wydziału Politechniki
Warszawskiej oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli podpisały
w 2002 roku porozumienie o współpracy przy organizacji podyplomowych studiów dla
nauczycieli z Mielca z zakresu informatyki. Zajęcia przeprowadzone zostały przez
wykładowców Politechniki Warszawskiej w budynkach udostępnianych przez CKPiDN.

5. Kultura
Głównym organizatorem życia kulturalnego w Mieście, a także w najbliższym rejonie, jest
Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu. Jednostka ta jest inicjatorem i realizatorem
przedsięwzięć kulturalnych i społecznych o zasięgu nie tylko lokalnym czy regionalnym, ale
również ogólnopolskim i międzynarodowym. W strukturze Samorządowego Centrum
Kultury w Mielcu działają następujące jednostki miejskie:


Dom Kultury,



Muzeum Regionalne,



Miejska Biblioteka Publiczna.

Dom Kultury oddaje do dyspozycji Mielczan salę widowiskową na 422 miejsca, w której
mieści się kino "GALAKTYKA", posiadającą scenę, kanał orkiestrowy i zaplecze sceniczne,
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wyposażoną w nowoczesną cyfrową aparaturę nagłaśniającą. We wrześniu 1999 roku
oddane zostało Centrum Wystawienniczo-Promocyjne o powierzchni użytkowej 560 m2.
W przestronnym pawilonie Centrum Kultury organizuje wystawy sztuki. Odbywają się tu
również ogólnopolskie konferencje i sympozja oraz regionalne i lokalne imprezy
promocyjne i biznesowe. W zintegrowaniu z Centrum Wystawienniczo-Promocyjnym
funkcjonuje sala koncertowo-konferencyjna ze 190 miejscami.
Na cele prowadzenia zajęć grupowych udostępniane są dwie sale baletowe. W salach tych
odbywają się próby grup Zespołu Pieśni i Tańca „Rzeszowiacy”, Zespołu Piosenki i Ruchu
„Abrakadabra” oraz Grupy Tańca Nowoczesnego „BEZNAZWY”. Dodatkowo Centrum
Kultury dysponuje również salami do prób wokalno-muzycznych, pracowniami
plastycznymi oraz technicznymi (kostiumernia, pracownia elektro-akustyczna oraz
stolarsko-ślusarska). W pracowniach plastycznych prowadzone są zajęcia Stowarzyszenia
Twórców Kultury Plastycznej, Plastycznych Warsztatów Młodzieżowych i Dziecięcej
Pracowni Plastycznej.
Założone w 1966 roku Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej doprowadziło do
powstania w Mieście Muzeum Regionalnego. Poprzez kolejne fazy rozwoju Muzeum to
przekształciło się w instytucję dysponującą przeszło 10 tys. eksponatów. Zbiory te,
pochodzące w głównej mierze z ofiarowanego przez obywateli miasta i ich potomków
materiały, pamiątki i dzieła sztuki, dokumentują dzieje Mielca i regionu.
Zbiory Muzeum gromadzone są w działach:


historycznym – obejmuje on eksponaty związane z dziejami Mielca i jego
mieszkańców, judaika – przedmioty pozostałe po społeczności
żydowskiej, sfragistykę (tłoki pieczętne), militaria; odznaczenia
wojskowe i cywilne oraz numizmaty i archiwalia;



sztuki – liczący 700 eksponatów dział, zawierający między innymi dzieła
Wojciecha Kossaka, Teodora Aksentowicza, Vlastimila Hoffmana.
W galerii sztuki współczesnej zwraca uwagę kolekcja małych form
malarskich: akwareli i grafiki;



archeologicznym – pewna liczba eksponatów z okresu schyłkowego
paleolitu i neolitu;



etnograficznym – obejmuje on zbiory sztuki ludowej: w tym stroje
ludowe i narzędzia codziennego użytku;



fotograficznym – umieszczony w oddzielnym budynku dział ze zbiorami
obejmującymi fotografie, negatywy, aparaty i sprzęt fotograficzny oraz
bibliotekę o tematyce fotograficznej.

Muzeum Regionalne dzięki prowadzeniu działalności wystawienniczej, wypełnia funkcję
popularyzowania sztuki oraz udostępniania jej szerokiej publiczności – zarówno
Mielczanom, jak i turystom. Muzeum prowadzi również działalność wydawniczą na
niewielką skalę (katalogi i wydawnictwa okolicznościowe).
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Miejska Biblioteka Publiczna w Mielcu dysponuje zbiorem około 330 tys. jednostek
bibliotecznych, z których korzysta około 20 tys. zarejestrowanych czytelników. Usługi
biblioteki świadczone są za pomocą szeregu wypożyczalni oraz filii.
Sieć placówek kulturalnych w Mielcu nie ogranicza się do jednostek podległych miastu.
Przy Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej działa Spółdzielczy Dom Kultury, który
realizuje zadania z zakresu usług kulturalnych dla członków spółdzielni. Jednostka ta działa
również poprzez dwie swoje filie.
Szeroki zbiór książek, w tym znaczną ilość pozycji o charakterze naukowym, posiada
i udostępnia Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie poprzez działającą
na terenie Mielca Filię.
Kolejną z grona placówek kulturowych działających na terenie miasta jest Katolicki
Ośrodek Kultury „Tchnienie”.

6. Sport i rekreacja
Miasto Mielec posiada bardzo dobrze rozwiniętą, choć zdegradowaną i przestarzałą bazę
sportowo-rekreacyjną. Obiekty Miejskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji zlokalizowane są
przy ul. Solskiego oraz ul. Warszawskiej. W skład bazy sportowej MOSiR wchodzą:
przy ul. Solskiego:


hala sportowo-widowiskowa obejmująca: pełnowymiarowe boisko
parkietowe do gry w siatkówkę i piłkę ręczną o wymiarach 20x40 m
z trybunami dla ok. 2200 widzów, dwie mniejsze sale treningowe,
pływalnię krytą o wymiarach 25x12,5 m z trybuną dla 200 widzów,
saunę, gabinet odnowy biologicznej i gabinet lekarski, kawiarenkę,
przenośną estradą koncertową oraz zaplecze socjalne,



sztuczne lodowisko o wymiarach 40x20 m,



stadion piłkarski i lekkoatletyczny,



obiekty otwarte, tj. kąpielisko letnie, korty tenisowe, skatepark, plac
zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, 3 boiska do piłki
nożnej,

przy ul. Warszawskiej:


sala gimnastyczna o wymiarach 18x8 m z dwiema szatniami,



boisko trawiaste do piłki nożnej z trybuną dla 500 widzów,



boiska asfaltowe,



plac zabaw dla dzieci.

MOSiR dysponuje terenami rekreacyjnymi o powierzchni 16 hektarów zlokalizowanymi
w pobliżu stadionu, zespołu basenów pływackich oraz hali sportowej. Tereny te –

47

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Mielca (aktualizacja)

odpowiednio wyposażone w urządzenia i media – są przystosowane do organizowania na
nich festynów, koncertów, jak również dużych imprez plenerowych (m.in. z terenów tych
kilkakrotnie korzystało ogólnopolskie „Lato z Radiem”).
Ponadto przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II przy ul. Władysława
Warneńczyka znajduje się hala sportowo-widowiskowa z zapleczem. Dodatkowo przy
Szkole Podstawowej Nr 9, Szkole Podstawowej Nr 6 oraz przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących Nr 1 znajdują się boiska ze sztucznej trawy. Obok Szkoły Podstawowej
Nr 9 jest to kompleks boisk wybudowany w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.
Na terenie Mielca działa ok. 40 klubów, stowarzyszeń i organizacji sportowych, wśród
których największą stanowi liczący 500 członków FKS „STAL” Mielec.
Tabela 18. Miejsca rekreacji – dane dla 2007 roku

Wyszczególnienie
Parki miejskie
Leśne parki miejskie
Parki pałacowo-dworskie
Stadiony sportowe
Sale gimnastyczne
Hale sportowe
Baseny pływackie kryte
Baseny odkryte
Źródło: Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Mielcu

Liczba jednostek
4
5
2
2
15
6
1
1

7. Pomoc społeczna
Na terenie Mielca występuje znaczna liczba problemów natury społecznej, z rozwiązaniem
których boryka się szereg instytucji publicznych oraz niepublicznych. U podstaw wielu
z tych problemów leży fakt ogromnego zogniskowania spraw życiowych mieszkańców
wokół największego pracodawcy, to jest zakładów WSK Mielec, jakie miało miejsce
w czasach PRL. Podkreślenia wymaga, że wielu mieszkańców miasta doskonale odnalazło
się w nowej rzeczywistości, jednakże pewne grupy społeczne negatywnie odczuły
zachodzące po 1989 roku zmiany.
Podstawową rolę w systemie pomocy społecznej odgrywa miasto i jego organy. Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej i jego pracownicy udzielają pomocy społecznej rodzinom
i osobom w szczególności z powodu: sieroctwa, bezdomności, potrzeby ochrony
macierzyństwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, bezradności
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego
zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, klęski
żywiołowej lub ekologicznej, trudności w przygotowaniu do życia po opuszczeniu zakładu
karnego.
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Podobnie jak ma to miejsce w innych częściach kraju, wśród najważniejszych patologii
w życiu społecznym na czoło wysuwa się problem alkoholizmu. Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działająca w strukturze Urzędu Miejskiego
w Mielcu podejmuje wyzwania związane z tym właśnie problemem. Członkami Gminnej
Komisji są specjaliści z zakresu: medycyny, terapii uzależnienia, pedagogiki, profilaktyki
oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, ruchu Anonimowych Alkoholików,
Ośrodka Pomocy Społecznej, sądu i policji.
Na terenie miasta istnieją również instytucje, specjalizujące się w pomocy osobom
z określonym rodzajem problemu. Można tu wskazać cały szereg świetlic pedagogicznych,
stowarzyszeń niosących pomoc osobom uzależnionym od środków odurzających, ośrodków
pomocy rodzinie. Znaczną ilość inicjatyw w tym zakresie animują organizacje kościelne.
W Mieście dostrzeżono wagę zagadnień związanych z profilaktyką uzależnień. Ośrodek
Profilaktyki i Terapii Uzależnień jest placówką niepubliczną współpracującą z Urzędem
Miejskim. Ośrodek prowadzi działalność profilaktyczną i terapeutyczną skierowaną do
młodzieży i dorosłych, przeciwdziała problemom związanym z nadużywaniem alkoholu
i używaniem narkotyków, niesie pomoc członkom rodzin dysfunkcjonalnych, głównie
z problemem alkoholowym oraz tym rodzinom, w których występuje przemoc zarówno
fizyczna, jak i psychologiczna. Głównym sposobem organizacji działalności prewencyjnej
są akcje uświadamiające prowadzone wśród mieszkańców. W ramach Ośrodka działa
również telefon zaufania oraz poradnia uzależnień. W podobnym zakresie działalność
profilaktyczną prowadzą instytucje niepubliczne specjalizujące się w określonych
uzależnieniach.

8. Ochrona zdrowia
Najważniejszym elementem infrastruktury ochrony zdrowia w Mielcu jest Szpital
Powiatowy im. Edmunda Biernackiego. Szpital świadczy usługi medyczne w ramach
oddziałów:


chorób wewnętrznych i kardiologii z pododdziałem dializ,



dziecięcy,



noworodkowy,



ginekologiczno-położniczy,



chirurgiczny ogólny,



urazowo-ortopedyczny,



obserwacyjno-zakaźny,



gruźlicy i chorób płuc,



neurologii z pododdziałem leczenia udaru mózgu,



skórno-wenerologiczny,
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medycyny paliatywnej,



intensywnej terapii i anestezjologii,



izba przyjęć – szpitalny oddział ratunkowy, urologiczny, rehabilitacyjny

oraz poradni specjalistycznych, poradni diagnostycznych i tomografu. Szpital przechodził
w poprzednich latach systematyczne modernizacje, dzięki czemu może w chwili obecnej
świadczyć usługi medyczne na wysokim poziomie.
Infrastrukturę ochrony zdrowia uzupełniają na terenie miasta przychodnie, ośrodki zdrowia
i poradnie. W roku 2007 było takich jednostek w Mielcu 42, przy czym zauważalna jest od
kilku już lat tendencja, w ramach której coraz więcej tych jednostek ma status
niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.
Tabela 19. Zakłady opieki zdrowotnej na terenie Mielca w 2007 r.
Przychodnie, ośrodki zdrowia, poradnie
Ogółem:

42

publiczne
niepubliczne
Praktyki lekarskie

2
40
28

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

9. Struktura i funkcje organizacji pozarządowych
Na terenie miasta funkcjonuje znacząca liczba organizacji pozarządowych zarówno
o charakterze lokalnym, regionalnym, jak i w postaci filii i oddziałów organizacji o szerszym
zasięgu działania.
Organizacje działające na terenie miasta mają różną specyfikę. Głównymi polami
zainteresowania tych jednostek są:


dobroczynność i opieka nad ubogimi – w tej kategorii duże znaczenie mają
organizacje związane z Kościołem Katolickim,



sport i rekreacja – ważnymi środowiskami, przy których animuje się tego
rodzaju działalność, są szkoły oraz środowiska zawodowe; ze względu na
możliwości lokalne szereg organizacji korzysta z miejscowego lotniska jako
bazy infrastrukturalnej dla prowadzonej przez siebie działalności,



przedsiębiorczość – dziedziną tą zainteresowane są samorządy zawodowe
oraz organizacje powstałe wokół Specjalnej Strefy Ekonomicznej,



kultura i sztuka – w tej grupie na uwagę zasługują organizacje pielęgnujące
twórczość ludową,



organizacje kombatanckie – działają w celu obrony praw kombatantów
i inwalidów wojennych oraz prowadzą działalność edukacyjną.
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Tabela 20. Lista organizacji pozarządowych istniejących na terenie Mielca
Organizacje pozarządowe na terenie Mielca
„ARKA” Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania – Oddział Terenowy Stowarzyszenia w
Mielcu
Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.
Akcja Katolicka – Parafia Ducha Św.
Automobilklub Mielecki Związek Sportowy
Biuro Porad Obywatelskich
CARITAS Diecezji Tarnowskiej – Oddział przy Parafii MBNP
CARITAS Diecezji Tarnowskiej – Okręg Mielecki
CARITAS Diecezji Tarnowskiej przy Parafii Trójcy Św.
Centrum Wspierania Biznesu w Mielcu
Dom Pomocy Społecznej
Fabryczny Klub Sportowy PZL-Stal
Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Mieleckiego
Fundacja "Zdrowie i Wiedza"
Fundacja "Zdrowie"
Fundacja Domy Samotnych Matek z Dziećmi
Fundacja Międzynarodowe Centrum Kształcenia i Rozwoju Gospodarczego - Foundation
International Center of education and Development
Fundacja S.O.S. Życie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Katolicki Ruch Zdrowotny "Pro Sanationer"
Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży „KANA”
Klub Inteligencji Katolickiej
Klub Jeździecki „PRZEDŚWIT”
Klub Piłki Siatkowej Kobiet „STAL”
Lekkoatletyczny Klub Sportowy „STAL”
Klub Seniora "Pogodna Jesień"
Klub Sportowy „RADOMYŚLANKA”
Klub Sportowy „Gryf” w Mielcu
Klub Szachowy SDK-„LOTNIK”
Klub Żeglarski „ORKAN”
Koło Gospodyń Wiejskich
Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Ruchowo TPD
Liga Obrony Kraju-Zarząd Rejonowy
Ludowy Klub Sportowy – Dębiaki
Ludowy Klub Sportowy „JAMNICA”
Ludowy Klub Sportowy „JANOVIA”
Ludowy Klub Sportowy Madras - Działalność Gospodarcza
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Ludowy Klub Sportowy Tęcza
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „BASZTA” Rzemień
Mielec Stowarzyszenie Związków Kultury Fizycznej Nr 113
MIELECKA AWANGARDA WYZWOLENIA EKOLOGICZNEGO MIELECKA GRUPA FEDERACJI
ZIELONYCH MAWE
MIELECKA IZBA GOSPODARCZA – Mielec
Mielecki Klub Akwarystów
Mielecki Klub Górski „CARPATIA”
Mielecki Klub Sportowy Tenisa Stołowego
Mieleckie Forum Kobiet
Mieleckie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Mielcu
Mieleckie Stowarzyszenie Ekologiczne
Mieleckie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych
Mieleckie Stowarzyszenie Prawników w Mielcu
Mieleckie Towarzystwo Gospodarcze
Mieleckie Towarzystwo Kupieckie w Mielcu
Mieleckie Towarzystwo Muzyczne
Mieleckie Towarzystwo Ochrony Zwierząt
Międzyszkolny Klub Sportowy "Ikar" Mielec
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Fundacja „SOS ŻYCIE”
Ochotnicza Straż Pożarna
Oddział Okręgowy Światowej Fundacji Pomocy
Odrodzone Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ”
Olimpiady Specjalne Polska przy Warsztatach Terapii Zajęciowej
Parafia św. Mateusza – Kuchnia Caritas
Podkarpackie Stowarzyszenie Wspierania Bezrobotnych
Polski Czerwony Krzyż - Zarząd Rejonowy
Polski Związek Głuchych – Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego dla Osób
Niesłyszących
Polski Związek Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych
Polski Związek Niewidomych - Koło Terenowe
Polski Związek Niewidomych – Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Koło Miejskie
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – Koło Nr 3
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Mielcu Ośrodek
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy
Polskie Towarzystwo Dysleksji – Oddział Terenowy przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – Oddział Miejski w Mielcu
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Powiatowy Ruch Obywatelski
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy
Rejonowe Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo
Stowarzyszenie "Godne Życie dla Dzieci"
Stowarzyszenie "Nasz Mielec"
Stowarzyszenie "Przyjazna Dłoń"
Stowarzyszenie „FKS STAL MIELEC”
Stowarzyszenie „NASZ MIELEC”
Stowarzyszenie „NASZA GMINA”
Stowarzyszenie Amazonek Powiatu Mieleckiego
Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane
Stowarzyszenie Hospicjum Domowe
Stowarzyszenie Hospicjum przy Parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
Stowarzyszenie Inkubator Przedsiębiorczości "IN – MARR" w Mielcu
Stowarzyszenie Kolekcjonerów Odznak Sportowych
Stowarzyszenie Kulturalne J`ARTE
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „ODEK”
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Klub Sportowy „PODLESZANY”
Stowarzyszenie Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gawłuszowickiej Im. Ks. Adama Kopycińskiego
Stowarzyszenie Muzyczne „PRO-MUSICA”
Stowarzyszenie na Rzecz Obrony Bezrobotnych
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Ziemi Mieleckiej przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Rzemieniu
Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia Rozwoju Społecznego „WRZOS”
Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych
Intelektualnie Zawód Praca Samodzielność
Stowarzyszenie NASZA GMINA
Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów - oddział w Mielcu
Stowarzyszenie Osób Poszkodowanych przez ZUS
Stowarzyszenie Oświatowo-Wychowawcze „OJCOWIZNA”
Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „STAL MIELEC” w Mielcu
Stowarzyszenie Pokrzywdzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Mielcu
Stowarzyszenie Polskich Kombatantów
Stowarzyszenie Pomocy Choremu Dziecku w Mielcu
Stowarzyszenie Poszkodowanych przez III Rzeszę
Stowarzyszenie Promocji Polskiego Lotnictwa „PROMLOT”
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Stowarzyszenie Przyjaciół Francji
Stowarzyszenie Quo Vadis Podkarpacie
Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej – Oddział w Mielcu
Stowarzyszenie Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Mielcu
Stowarzyszenie Rozwoju Powiatów Podkarpacia
Stowarzyszenie Ruch Młodzieżowy „ARANEA”
Stowarzyszenie Seniorów Pieśni i Tańca „RZESZOWIACY”
Stowarzyszenie Sołtysów Powiatu Mieleckiego
Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Nowe Życie"
Stowarzyszenie Twórców Kultury "Sęk"
Stowarzyszenie Twórców Kultury Plastycznej im. Jana Stanisławskiego w Mielcu
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw dla Uczczenia Pamięci Gen. Sikorskiego
Środowiskowy Dom Samopomocy
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – koło w Mielcu Zespół Szkół Technicznych
Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ”
Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera
Towarzystwo Nauk Ekonomicznych w Mielcu
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Mieleckie
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Schronisko im. św. Brata Alberta dla Mężczyzn
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Miejski w Mielcu
Towarzystwo Przyjaciół Przecławia
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Radomyskiej
Towarzystwo Społeczno - Kulturalne im. Gen. Wł. Sikorskiego
Towarzystwo Sportowo - Rekreacyjne „ALFA”
Towarzystwo Śpiewacze „MELODIA” im. St. Lachmana
Towarzystwo Zdrowego Życia – Stowarzyszenie Dobroczynne w likwidacji
Uczniowski Klub Sportowy "Zaprawa" przy Zespole Szkół Budowlanych w Mielcu
Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ” (gimnazjum Tuszów Narodowy)
Uczniowski Klub Sportowy „ZAPRAWA” przy Zespole Szkół Budowlanych
Warsztat Terapii Zajęciowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu
Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Mielcu
Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy
Związek Emerytów i Rencistów
Związek Inwalidów Wojennych
Związek Inwalidów Wojennych RP – Zarząd Oddziału
Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych – Zarząd
Miejski
w Mielcu
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Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej, Byłych Więźniów Politycznych im. Wł.
Jasińskiego „JĘDRUSIE”
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarząd Oddziału Powiatowego
Związek Polskich Spadochroniarzy XXXVI Oddział w Mielcu
Związek Sybiraków
Związek Żołnierzy – Górników Represjonowanych w latach 1949-1959

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z www.ngo.pl oraz Tygodnika Regionalnego
„Korso”

D. Sytuacja gospodarcza
1. Struktura branżowa gospodarki
Podstawową branżą przemysłu, w ramach której działają zlokalizowane na terenie Mielca
firmy, jest przemysł lotniczy. Jest to naturalną konsekwencją istnienia w Mieście zakładów
lotniczych PZL Mielec. Oprócz samych zakładów, działalnością w tej dziadzinie zajmują się
również podmioty, które uprzednio lub obecnie funkcjonowały jako dostawcy największego
przedsiębiorstwa w Mielcu. Wiele z tych podmiotów doskonale wykorzystało szansę
wiążącą się z funkcjonowaniem na jednolitym rynku europejskim.
Poważną rolę odgrywają również firmy skoncentrowane w branży metalowej, tworzyw
sztucznych oraz produkujące materiały dla budownictwa. Branże te pojawiły się na
lokalnym rynku po upadku WSK „PZL-Mielec”. Wraz z wymienioną wcześniej branżą
lotniczą, koncentrują one w sobie przeszło 2/3 całości przemysłu Mielca.
Silnie reprezentowany jest także przemysł drzewny. Obecnie działalność taką prowadzi co
najmniej 15 podmiotów (co daje 6,3% wszystkich firm działających w obrębie Mieleckiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej). Część z nich produkuje wyroby drewniane na eksport. Od
początku istnienia SEE firmy z tej branży zainwestowały ponad 2 mld zł, a także utworzyły
2 669 etatów.
Na terenie miasta działa szereg podmiotów z kapitałem zagranicznym, wiele z nich
prowadzi swoją działalność w oparciu o najlepsze standardy światowe.
Zgodnie z danymi rejestru REGON w 2007 roku na terenie Mielca zarejestrowanych było
5 757 podmiotów, a zatem o 6,3% więcej niż w roku 2006. Zdecydowaną większość
w sektorze przedsiębiorstw stanowią prywatne podmioty gospodarcze, bowiem ich udział
w ogóle wynosi aż 96%.
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Tabela 21. Podmioty sklasyfikowane w systemie REGON w latach 2003 – 2007 wg
sektorów
Rok

Ogółem

Sektor publiczny

Sektor prywatny

2003

5 992

211

5 781

2004

5 809

210

5 599

2005

5 721

210

5 511

2006

5 721

210

5 510

2007

5 757

211

5 546

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
Tabela 22. Podmioty sklasyfikowane w systemie REGON według wybranych sekcji PKD
w latach 2003 – 2007

797

499

2 154

360

903

136

307

351

2004

782

771

495

2 079

336

867

140

312

353

2005

774

762

505

1 997

320

868

137

325

359

2006

790

777

513

1 966

313

867

137

327

371

2007

782

766

541

1 955

305

882

143

333

377

Ochrona zdrowia
i pomoc
społeczna
Działalność
usługowa
komunalna

807

w tym:
ogółem działalność
produkcyjna

Edukacja

Handel i naprawy

2003

Rok

Transport,
gospodarka
magazynowa i
łączność
Obsługa
nieruchomości i
firm

Budownictwo

Przemysł*

Zmiana 2007/2006

-1,0%

-1,4% 5,5% -0,6%

-2,6% 1,7% 4,4% 1,8% 1,6%

Zmiana 2007/2003

-3,1%

-3,9% 8,4% -9,2% -15,3% -2,3% 5,1% 8,5% 7,4%

*obejmuje sekcje PKD „Górnictwo”, „Przetwórstwo przemysłowe”, ”Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz, wodę”
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Zdecydowana większość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych prowadzi działalność
w sekcji „Handel i naprawy”. Znaczna część podmiotów występuje również w sekcji
„Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej” oraz „Przetwórstwo przemysłowe”. Należy jednak zauważyć, iż na
przestrzeni okresu 2003 – 2007 liczba podmiotów działających w wyżej wymienionych
dominujących dziedzinach gospodarki zmalała. Szczególną uwagę zwraca natomiast
przyrost firm w takich dziedzinach, jak edukacja oraz ochrona zdrowia i pomoc społeczna.
Struktura branżowa podmiotów gospodarczych (ilościowo) z terenu Mielca została
przedstawiona także na wykresie.
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Rysunek 15. Struktura branżowa podmiotów gospodarczych w Mielcu w 2007 r.

377
7%

598
10%

766
13%

333
6%

541
10%

882
15%
1 955
34%
305
5%

przemysł
budownictwo

handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów i przedm. użytku osob.
Transport, gospodarka magazynowa i łączność
obsługa nieruchomości, usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
ochrona zdrowia i pomoc społeczna
usługi komunalne
pozostałe

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Jak pokazuje poniższy rysunek, ogromna większość podmiotów (96%) działa w sektorze
prywatnym.
Rysunek 16. Struktura własnościowa podmiotów gospodarczych w Mielcu w 2007 r.
211
4%

5 546
96%

sektor publiczny

sektor prywatny

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

57

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Mielca (aktualizacja)

W 1995 roku utworzona została pierwsza w Polsce Specjalna Strefa Ekonomiczna „EUROPARK MIELEC” stanowiąca jedno z najważniejszych miejsc inwestycyjnych nie tylko w skali
województwa podkarpackiego, ale również kraju. Przywileje, jakie oferuje Strefa,
przyciągnęły do niej zarówno kapitał polski, jak i zagraniczny. Obecnie kapitał zagraniczny
(m. in. amerykański, niemiecki i francuski) stanowi ponad 70% całości kapitału
zainwestowanego w strefie. Realizowane inwestycje mogą przybierać formę przedsięwzięć
typu green field, brown field oraz developing projects. Do tej pory w SSE „EURO-PARK
MIELEC” wydanych zostało 155 zezwoleń na prowadzenie działalności, zaś wielkość
poniesionych przez inwestorów nakładów na budowę i rozwój firm sięgnęła kwoty 3,8 mld
zł. Realizowane przedsięwzięcia inwestycyjne zaowocowały powstaniem 12 321 nowym
miejsc pracy (wszystkie dane za SSE „EURO-PARK MIELEC”; stan na maj 2009 r.).
Poniżej zamieszczono zestawienie firm prowadzących działalność w SSE „EURO-PARK
MIELEC” ze wskazaniem na charakter prowadzonej działalności.
Tabela 23. Lista firm prowadzących działalność na terenie SSE "EURO-PARK Mielec"

Lp.

Firma

1

AERO AT Sp. z o.o.

2

AGMAR S.A.

3
4

ALIPLAST Sp. z o.o.
ALPHA Przedsiębiorstwo Zagraniczne
Ball Packaging Europe Lublin Sp. z
o.o.

5

Typ produkcji / działalności

Sektor

produkcja sprzętu lotniczego
produkcja osprzętu dla
telekomunikacji
produkcja konstrukcji metalowych
wycinanie i formowanie metali

lotnictwo

produkcja opakowań metalowych

metalowy

elektroniczny
metalowy
metalowy

6

Blek Meble Sp. z o.o.

produkcja mebli

przetwórstwo drewna
i meble

7

Borg Warner Turbo System Poland
Sp. z o.o.

produkcja turbosprężarek

motoryzacyjny

8

Bury Sp. z o.o.

9

BRW Sp. z o.o.

10
11
12
13

Centurion - R Sp. z o.o.
C+N Polska Sp. z o.o.
COMP Soft
D.A. Glass-Doros Teodora

14

DUL MAR Sp. jawna

15

Eko-Hybres Sp. z o.o.

16
17
18

EADS PZL "Warszawa - Okęcie" S.A.
ELDAN Sp.j.
Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o.

19

Eurocast Sp. z o.o.

produkcja akcesoriów do telefonów
elektroniczny
komórkowych
przetwórstwo drzewa
produkcja mebli
i meble
produkcja drzwi
elementy budowlane
produkcja opakowań plastikowych tworzywa sztuczne
obsługa oprogramowania dla firm
usługowy
obróbka chemiczna szkła
elementy budowlane
produkcja kół zębatych i przekładni
metalowy
kątowych
recycling-odzysk metali ze sprzętu
metalowy
AGD
lotnicza
usługowy
produkcja odzieży
tekstylny
dostawca energii cieplnej
usługowy
produkcja wyrobów z tworzyw
elementy budowlane
sztucznych
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20

Eurotech Sp. z o.o

21
22
23

EURO - EKO Sp. z o.o.
EURO - ENERGETYKA Sp. z o.o.
EUROKOL Sp. z o.o.

24

Euro - Mag Sp. z o.o.

25

Fabryka Maszyn Lubaczów Sp. z o.o.

26
27

FAKRO WDF Sp. z o.o.
Firma Oponiarska Dębica S.A.

28

Firma Tarapata Sp. z o.o.

29
30

Fibrax Stomil Sp. z o.o.
First Company Sp. z o.o.

produkcja specjalistycznych maszyn
i urządzeń
odbiorca zanieczyszczeń
dostawca energii elektrycznej
transport kolejowy
usługi dostawy materiałów
metalowych
produkcja przekładni
hydrokinetycznych
produkcja okien dachowych
produkcja opon
produkcja podzespołów do
motoryzacji
produkcja wyrobów gumowych
produkcja odzieży

31

FORMAPLAN Mielec Sp. z o.o.

produkcja wyrobów z drewna

32
33
34
35
36
37

FPUH Mechanika Leśniak Danuta i
Adam
GALWEX S.c. Z-d Pokryć
Galwanicznych
Geyer & Hosaja Sp. z o.o.

produkcja wyrobów z metalu
galwanizowanie

produkcja wyrobów gumowych
produkcja części i podzespołów dla
Goodrich Aerospace Poland Sp. z o.o.
przemysłu lotniczego
GÓR - STAL Sp. z o.o.
produkcja wyrobów metalowych
produkcja zespołów
Gregson Polska Sp. z o.o.
samochodowych

38

Inkubator Przedsiębiorczości

produkcja wyrobów metalowych i
innych

39

Kamot - Mielec Zakład Produkcyjny
S.A.

produkcja wiązek elektrycznych do
samochodów

40

King & Fowler Polska Sp. z o.o.

galwanizowanie

41

Kirchhoff Polska Sp. z o.o.

42

Kirkham Motosports Sp. z o.o.

43

Kronofloring Sp. z o.o.

produkcja wyrobów z drewna

44

Kronospan HPL Sp. z o.o.

produkcja laminatu

45

Kronospan Mielec Sp. z o.o.

46

Lear Corporation Poland Sp. z o.o.

produkcja wyrobów z drewna
produkcja wiązek elektrycznych do
samochodów

produkcja części i podzespołów dla
przemysłu motoryzacyjnego
produkcja podzespołów
samochodowych

metalowy
usługowy
usługowy
usługowy
metalowy
maszynowy
elementy budowlane
motoryzacyjny
metalowy
tworzywa sztuczne
odzieżowy
przetwórstwo drzewa
i meble
metalowy
motoryzacja/
lotnictwo
tworzywa sztuczne
lotnictwo
metalowy
motoryzacja
lotnictwo/elementy
budowlane/art.
Spożywcze
motoryzacja
motoryzacja /
lotnictwo
motoryzacja /
lotnictwo
motoryzacja /
lotnictwo
przetwórstwo drewna
i meble
przetwórstwo
tworzyw sztucznych
przetwórstwo drewna
motoryzacja
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47

Ledolux Sp. z o.o.

48

Leopard Automobile Sp. z o.o.

49

MELEX A&D Tyszkiewicz Sp.j.

50
51

METALPOL Sp. z o.o.
Mielec-Diesel Gaz Sp. z o.o.

produkcja sprzętu oświetleniowego
produkcja zespołów
samochodowych i innych pojazdów
produkcja wózków z napędem
elektrycznym
produkcja sprężyn
instalacje silnikowe

52

Mondi Bags Mielec Sp. z o.o.

produkcja opakowań papierowych

53

MTU Aero Engines Poland Sp. z o.o.

54

Multimedia Polska SA

55

MP Stal Sp. z o.o.

56

NETKOM Sp. z o.o.

57

Nordisk Polska Sp. z o.o.
Odlewnia Ciśnieniowa META-ZEL Sp.
z o.o.

58

produkcja komponentów do
silników lotniczych
dostawca usług
telekomunikacyjnych
produkcja powlekanego metalu
produkcja sprzętu
telekomunikacyjnego
usługi telekomunikacyjne

motoryzacja
metalowy
motoryzacja
poligrafia i
opakowania
lotniczy
usługowy
metalowy
elektroniczny
usługowy

obróbka metali i nakładanie powłok metalowy

59

Oficyna Wydawnicza PRESS MEDIA

działalność wydawnicza

60

ONDULINE PRODUCTION Sp. z o.o.

61

OPTeam S.A.

62

Plastic Factory COBI S.A.

63

PLASTSYSTEM Rzeszów Sp. z o.o.

64

Plastwag Sp. z o.o.

65

Polimarky Marek Kyc Spółka Jawna

66

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o.
Polsko - Koreańskie PPH JOONGPOL
Sp. z o.o.

produkcja pokryć dachowych
produkcja oprogramowania
komputerowego
produkcja zabawek z tworzyw
sztucznych
produkcja wyrobów z tworzyw
sztucznych
produkcja wyrobów z tworzyw
sztucznych
produkcja wyrobów z tworzyw
sztucznych
produkcja sprzętu lotniczego
produkcja arkuszy i kształtowników
z pianki PE
produkcja wyrobów z metali, blach
stalowych i aluminiowych

67

elektryczny
motoryzacja/
lotnictwo

68

PPHU P&S Sp. z o.o.

69

PPHU Ranlip, M. Andrysiewicz,
Z. Kloc, Spółka Jawna

części do maszyn

70

PPUH Steser S.c.

galwanizowanie

71

PPHU Wojciech Tycner

72

PZL - Mielec Cargo Sp. z o.o.

produkcja artykułów instalacyjnosanitarnych
zarządzanie lotniskiem

poligrafia i
opakowania
elementy budowlane
IT
przetwórstwo
tworzyw sztucznych
przetwórstwo
tworzyw sztucznych
przetwórstwo
tworzyw sztucznych
przetwórstwo
tworzyw sztucznych
lotnictwo
przetwórstwo
tworzyw sztucznych
metalowy
metalowy
motoryzacja /
lotnictwo
przetwórstwo
tworzyw sztucznych
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73

RAMATTI Sp. z o.o.

produkcja akcesoriów
samochodowych

motoryzacja

74

RD PRECISION POLSKA Sp. z o.o.

produkcja podzespołów lotniczych

motoryzacja /
lotnictwo

75

REGA YACHT Sp. z o.o.

produkcja jachtów

76

Remog Polska Sp. z o.o.

produkcja podzespołów lotniczych

78

RSM Zakład Produkcyjny Maszyn i
Urządzeń Sp. z o.o.
RETECH Sp. z o.o.

79

SAMDEX Sp. z o.o.

80
81

SANGLASS S.A.
Severt Polska Sp. z o.o.

82

SPIROFLEX Sp. z o.o.

83

STAMET - Zakład Mechaniczny S.
Stachura

84
85

Starco Polska Sp. z o.o.
Sygnity S.A.

86

TERMO ORGANIKA Sp. z o.o.

produkcja maszyn i urządzeń dla
budownictwa
obróbka stali nierdzewnej
produkcja materiałów ochronnych
dla różnych branż
produkcja szkła hartowanego
produkcja konstrukcji metalowych
produkcja wyrobów z aluminium i
ze stali nierdzewnej
produkcja części lotniczych,
samochodowych, wyposażenia
obrabiarek
produkcja zestawów jezdnych
produkcja oprogramowania
produkcja wyrobów z tworzyw
sztucznych

87

VAC AERO KALISZ Sp. z o.o.

galwanizowanie, procesy specjalne

88

WALDREX s.c.

produkcja wyrobów z metalu dla
branży lotniczej i motoryzacyjnej

89

WAW Mielec Sp. z o.o.

produkcja aparatury wtryskowej

90

Wincanton Polska Sp. z o.o.

91

Wire Bind Spiral Sp. z o.o.

transport i spedycja
produkcja pełnego zakresu spiral
zamykanych do opraw
introligatorskich

77

92
93
94
95
96
97
98

Wytwórnia Zespołów Kooperacyjnych
produkcja podzespołów lotniczych
Sp. z o.o.
W.P.S. Sp. z o.o.
producent stalowych obręczy
produkcja opakowań z tworzyw
Yanko Sp. z o.o.
sztucznych i papieru, etykietowanie
Zakład Akcesoriów Meblowych
produkcja akcesoriów dla
Gładysek Sp. j.
przemysłu meblarskiego
produkcja metalowych wyrobów
Zakład Mechaniczny MECH-GO
gotowych
produkcja oprzyrządowania i
Zakład Narzędziowy Sp. z o.o.
narzędzi
Zakłady Odzieżowe AG Sp. z o.o.
produkcja odzieży

motoryzacja /
lotnictwo
metalowy
metalowy
przetwórstwo
tworzyw sztucznych
elementy budowlane
metalowy
elementy budowlane
motoryzacja/
lotnictwo
motoryzacja
informatyka
przetwórstwo
tworzyw sztucznych
motoryzacja /
lotnictwo
metalowy
motoryzacja /
lotnictwo
usługowy
metalowy
motoryzacja /
lotnictwo
metalowy
poligrafia
i opakowania
metalowy
metalowy
metalowy
tekstylny
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99

Zakład Produkcji Cukierniczej
Cukromix Bis Sp. z o.o.

100

Zakład "RPOL" Roman Polit

produkcja wyrobów cukierniczych

106

Zakłady Farmaceutyczne COLFARM
S.A.
Zakład Poligraficzny OffsetDruk Adam
Motyka
Zakład Regeneracji Opon PROFIL A. i
P. Baziak Sp.J.
Zakład Usług Technicznych Nafta Gaz
Serwis Sp. z o.o.
ZELNAR Zakład Narzędziowy Sp. z
o.o.
Zielona Budka (Mielec) Sp. z o.o.

107

ZPTSz "PZL - Mielec" Sp. z o.o.

108

ZUR "PZL-Mielec" Sp. z o.o.

101
102
103
104
105

produkcja zaworów
termostatycznych
produkcja wyrobów
farmaceutycznych

spożywczy
metalowy
farmaceutyczny

działalność wydawnicza

poligrafia

produkcja opon bieżnikowanych

przetwórstwo
tworzyw sztucznych

produkcja aparatury i
komponentów do maszyn

elektromaszynowy

produkcja narzędzi

metalowy

produkcja artykułów spożywczych
produkcja form z tworzyw
sztucznych
usługi budowlane i transportowe

spożywczy
przetwórstwo
tworzyw sztucznych
usługowy

Źródło: http://www.europark.com.pl/pl/efekty_inwestorzy/

Struktura branżowa podmiotów działających na terenie Strefy została przedstawiona na
poniższym wykresie.
Rysunek 17. Branżowa struktura podmiotów gospodarczych działających na terenie
SSE „EURO-PARK MIELEC”

poligrafia i opakowania
7%

tekstylny
4%

przetwórstwo
drewna/meble
7%

lotnictwo i motoryzacja
23%

farmaceutyczny
1%

materiały dla
budownictwa
13%
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20%
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3%

elektronika
6%

informatyka
1%

tworzywa sztuczne
15%

Źródło: Opracowanie własne www.europark.com.pl
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W celu stworzenia atrakcyjnego obszaru do prowadzenia działalności gospodarczej
i inwestowania utworzono w latach 2006-2008 Mielecki Park Przemysłowy. Oferuje on
wsparcie małym i średnim przedsiębiorcom zamierzającym podjąć lub rozszerzyć
działalność gospodarczą na terenie Gminy Miejskiej Mielec. Przedsięwzięcie to było
realizowane w ramach projektu dofinansowanego z EFRR w ramach Sektorowego
Programu Operacyjnego oraz z budżetu Państwa.
Jednym z najważniejszych działań było przygotowanie terenu poprzez modernizację
i rozbudowę istniejącej infrastruktury technicznej oraz budowę nowej infrastruktury
niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania parku, a także modernizacja hali
produkcyjnej i budowa dwóch nowych hal.
Dzięki utworzeniu MPP udało się przyciągnąć nowe mikro-, małe i średnie firmy, w tym
6 działających z wykorzystaniem nowych technologii i innowacji oraz stworzyć prawie 330
etatów.
Park Przemysłowy składa się z dwóch obszarów, których lokalizacja przedstawiona jest na
mapie.
Rysunek 18. Lokalizacja Mieleckiego Parku Przemysłowego

Źródło: http://www.marr.com.pl/doc/MPP1.ppt

63

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Mielca (aktualizacja)

2. Zatrudnienie
Gmina Miejska Mielec była do niedawna typowym miastem wielkoprzemysłowym. Jak
w wielu podobnych ośrodkach, życie mieszkańców skupiało się wokół największego
zakładu państwowego, którym w Mielcu była WSK „PZL-Mielec”. Wraz ze zmianami
ustrojowymi początku lat 90. oraz restrukturyzacją gospodarki znaczna ilość mieszkańców
miasta utraciła pracę. W połowie lat dziewięćdziesiątych poziom bezrobocia w Mielcu i jego
okolicy przewyższał wielkości ogólnopolskie. Odwrócenie tej niekorzystnej tendencji miasto
zawdzięcza utworzeniu w nim pierwszej w Polsce Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zbliżenie
się wskaźników bezrobocia powiatu mieleckiego do poziomu krajowego nastąpiło już po
trzech latach działania strefy. Ocenia się, że w wyniku istnienia SSE EURO-PARK Mielec
stworzonych zostało przeszło 10 tysięcy nowych miejsc pracy. Począwszy od końca roku
1999 bezrobocie w powiecie mieleckim jest mniejsze niż średnia dla kraju.
Według danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, w lutym 2009 roku bezrobocie
w powiecie mieleckim wyniosło 12,5%. Jest to wskaźnik korzystniejszy niż dla
województwa podkarpackiego.
Zamieszczony poniżej wykres prezentuje kształtowanie się poziomu bezrobocia w powiecie
mieleckim w okresie od grudnia 2004 roku do lutego 2009 na tle adekwatnego wskaźnika
wyliczonego dla województwa podkarpackiego. Dla uplastycznienia tego zestawienia
wskazano w nim również wielkości bezrobocia w powiatach, w których siedzibami władz
powiatowych są największe miasta Podkarpacia.
Rysunek 19. Stopa bezrobocia w powiecie mieleckim na tle powiatów województwa
podkarpackiego
24
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie

Liczba bezrobotnych w powiecie mieleckim w lutym 2009 r. wyniosła 7 189 osób. Do
grudnia 2008 r. liczba ta systematycznie spadała, lecz rok 2009 r. rozpoczął się już lekkim

64

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Mielca (aktualizacja)

wzrostem liczby osób bezrobotnych i stopy bezrobocia (11,9% w styczniu, 12,5%
w lutym), co jest skutkiem spowolnienia gospodarczego.
Według danych Powiatowego Urzędu Pracy, na koniec kwietnia 2009 r. w Mielcu 3 645
osób było zarejestrowanych jako bezrobotne, z czego 54% stanowiły kobiety. Prawem do
zasiłku dysponowało 676 osób.
Najbardziej narażone na bezrobocie są niektóre grupy społeczne. Zgodnie z danymi
z Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu największą liczebnie grupą bezrobotnych są ci,
którzy taki status nabyli ponad 24 miesiące temu. Tego typu zjawiska są dość
charakterystyczne dla warunków polskich. W przypadku Mielca zjawisko to jest skutkiem
restrukturyzacji przeprowadzonej w latach dziewięćdziesiątych XX wieku w zakładach WSK.
Pracownicy o niskich kwalifikacjach, przyzwyczajeni do zajęć, które wykonywali przez
znaczną część swojego życia, nie mogą odnaleźć swojego miejsca na otwartym rynku
pracy.
Dużą grupą bezrobotnych są osoby do 25. roku życia. Brak doświadczenia zawodowego
jest dla pracodawców argumentem za odrzuceniem pracowników najmłodszych jako
kandydatów do legalnej pracy. Opisany fakt może wskazywać na potrzebę dostosowania
kształcenia, głównie zawodowego, na terenie miasta, do potrzeb przyszłych potencjalnych
pracodawców.
W tabeli zaprezentowano dane o rozkładaniu się bezrobocia w Mielcu ze względu na
długość czasu pozostawania bez pracy oraz ze względu na przynależność do jednej z grup
wrażliwych społecznie na bezrobocie. Grupami tymi są: długotrwale bezrobotni, bezrobotni
poniżej 25. lub powyżej 50. roku życia, osoby bez kwalifikacji, niepełnosprawni oraz
samotnie wychowujący małoletnie dzieci.
Tabela 24. Bezrobocie w Mielcu według czasu pozostawania bez pracy oraz według
przynależności do grup wrażliwych społecznie, dane za IV kwartał 2008 r.
Będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Czas pozostawania
bez pracy w
miesiącach

Wyszczególnienie

do 1
1-3
3-6
6-12
12-24
pow.
24

x

długotrwale
bezrobotni

do
25.
roku
życia

samotnie
powyżej
bez
wychowujący
50. roku kwalifikacji
niepełnosprawni
dziecko do 7.
życia
zawodowych
roku życia

razem

3 069

1 790

956

1 606

254

282

632
1 452
1 275
908
756

68
281
264
268
730

175
523
519
270
167

77
128
101
127
118

114
293
285
229
199

18
44
34
47
42

14
49
28
49
49

1 593

1 458

136

405

486

69

93

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu
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Strukturę wiekową bezrobotnych zaprezentowano na wykresie.
Rysunek 20. Struktura wiekowa bezrobocia w IV kwartale 2008 r.
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Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu

W strukturze bezrobotnych przeważają osoby z gorszym wykształceniem. Mniejsza jest
ilość bezrobotnych wśród osób z wykształceniem średnim i wyższym. Odpowiednie dane
zaprezentowano na wykresie.
Rysunek 21. Struktura wykształcenia wśród osób bezrobotnych w IV kwartale 2008 r.
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Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu
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Na szybkość uzyskiwania zatrudnienia wpływ ma również długość stażu pracy. Pod tym
względem niepokoi znaczna ilość osób, które nie posiadają dużego doświadczenia w pracy
zawodowej. Poniższy wykres pokazuje niemal oczywistą zależność – dłuższy staż pracy
skutkuje większymi możliwościami na rynku pracy.
Rysunek 22. Struktura bezrobocia z uwagi na długość stażu pracy w IV kwartale
2008 r.
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Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu

Lista największych pracodawców, zatrudniających powyżej 2 000 osób, posiadających
siedzibę na terenie miasta Mielec zaprezentowana została w tabeli poniżej.
Tabela 25. Najwięksi pracodawcy na terenie miasta Mielec w kolejności alfabetycznej
Lp.
Wyszczególnienie
Charakterystyka prowadzonej
działalności
1

BRW Sp. z o.o.

branża meblarska

2

BURY Sp. z o.o.

branża telekomunikacyjna

3

Cech Rzemiosł Różnych

zrzeszenie rzemieślników-pracodawców

4

Gmina Miejska Mielec

5

Grupa KRONO - Mielec

produkcja płyt drewnopochodnych

6

KIRCHHOFF Polska Sp. z o.o.

branża motoryzacyjna

7

Lear Automotive (EEDS) Poland Sp. z o.o.

branża motoryzacyjna

8

Multimedia Polska S.A.

usługi telekomunikacyjne, internetowe
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9

Polskie Zakłady Lotnicze

branża lotnicza

10

Spółdzielnia Rzemieślnicza
"Wielobranżowa"

zrzeszenie przedsiębiorców

11 Starostwo Powiatowe
12

Szpital Powiatowy im. Edmunda
Biernackiego

usługi medyczne

13 Zakład Produkcyjny „KAMOT-MIELEC” S.A. branża motoryzacyjna

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z www.mielec.pl

3. Turystyka
W 2007 roku wg danych GUS na terenie miasta działało 6 obiektów noclegowych, w tym
5 całorocznych. Łącznie obiekty te dysponowały 238 miejscami noclegowymi, z czego
208 stanowiły miejsca noclegowe całoroczne.
W 2007 roku liczba wszystkich osób korzystających z noclegów wyniosła 15 405, co wobec
17 069 osób korzystających z noclegu w roku 2006 daje prawie 10% spadek tej kategorii.
Strukturę korzystania z obiektów w 2004 roku prezentuje poniższy wykres.
Rysunek 23. Struktura wykorzystania miejsc noclegowych w 2007 roku
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Rysunek 24. Liczba osób korzystająca z miejsc noclegowych w 2007 roku
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Jak wskazują powyższe dane, ponad 84% spośród osób zatrzymujących się w Mielcu
korzysta z noclegu w hotelach.
W roku 2007 w hotelach udzielonych zostało 12 285 noclegów, w tym 3 509 turystom
zagranicznym. W porównaniu z łączną liczbą udzielonych noclegów w 2006 roku oznacza
to niewielki wzrost.
Szczegółowe dane dotyczące bazy noclegowej w 2007 roku prezentuje poniższa tabela.
Tabela 26. Zestawienie podstawowych danych dotyczących bazy noclegowej w 2007 r.
Wyszczególnienie

j.m.

Szkolne
schroniska
młodzieżowe

Inne
obiekty

Razem

35
2 733
168
1 641
106

30
46
0
-

15
341
0
-

238
15 405
3 677
23 835
9 934

112

-

-

-

112

24 854
10 469

4 040
318

89
0

536
0

29 519
10 787

Hotele Motele

Liczba obiektów
w tym całoroczne
Miejsca noclegowe ogółem
Liczba osób korzystających z noclegów
w tym turyści zagraniczni
Liczba wynajętych pokoi
w tym turystom zagranicznym

ob.
szt.
miejsca 148
os.
12 285
os.
3 509
pok.
22 194
pok.
9 828

Liczba pokoi

pok.

Liczba udzielonych noclegów
w tym turystom zagranicznym

nocleg
nocleg

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Do atrakcji turystycznych miasta zaliczyć należy przede wszystkim:


Bazylikę mniejszą
ul. T. Kościuszki,



Muzeum Regionalne – Pałacyk Oborskich przy ul. Legionów 73,



Państwową Szkołę Muzyczną z Salą Królewską,



Kościółek św. Marka przy ul. Rzecznej,



Filia Muzeum Regionalnego – Jadernówka przy ul. Jadernych.

–

kościół

parafialny

św.

Mateusza

przy
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III. IDENTYFIKACJA
NAJWAŻNIEJSZYCH
ROZWOJU MIASTA

BARIER

A. Zagospodarowanie przestrzenne
Podstawowe problemy w zakresie zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta
Mielec wiążą się z historią tej miejscowości. Jak wiele podobnych ośrodków
przemysłowych, w których lokalizowano wielkie zakłady przemysłowe, Mielec posiada dość
rozbitą strukturę przestrzenną.
Najstarszą część miasta stanowi Stare Miasto. Cechuje ją klasyczna małomiasteczkowa
zabudowa skoncentrowana wokół rynku i głównych ulic, które w XIX wieku biegły z Mielca
w kierunku Tarnowa, Sandomierza, Kolbuszowej i Dębicy.
Wybudowanie w 1878 roku linii kolejowej przebiegającej na wschód od miasteczka
podniosło rangę miejscowości, jednocześnie jednak ograniczyło jej rozbudowę w tym
kierunku. Ten fakt nabrał ogromnego znaczenia od momentu wybudowania w ramach
Centralnego Okręgu Przemysłowego zakładów lotniczych PZL w roku 1938. Wokół
utworzonego zakładu powstawały kolejne osiedla mieszkaniowe. W ten sposób po
wschodniej stronie torów kolejowych i w dość istotnym oderwaniu od historycznego
centrum miasta, powstał nowy ośrodek urbanistyczny.
Ponowne łączenie Mielca w jedną spójną miejscowość trwa do dnia dzisiejszego; tereny
położone pomiędzy Starym Miastem a osiedlami „sypialnianymi” z czasem były stopniowo
zagospodarowywane. Nie zmienia to faktu, że w skali całego miasta głównym problemem
w zakresie zagospodarowania przestrzennego jest rozdzielenie administracyjnie jednolitej
miejscowości przez linię kolejową. Zarówno władze miasta, jak i jego mieszkańcy,
zwracają uwagę na problemy wynikające z faktu niespójności terytorialnej Mielca.
Kolejnym problemem mającym swoje źródło w historycznym kształtowaniu się przestrzeni
w mieście, jest charakter znajdujących się tu terenów zielonych. Szybki rozwój
urbanistyczny sprawił, że tereny zabudowane wkomponowywane były w tereny uprzednio
niezagospodarowane, w tym również obszary zalesione. Fakt ten nie pozostał bez wpływu
na obecny charakter przestrzeni zielonej, głównie parków. Miejsca te nie są wystarczająco
zagospodarowane, zieleń nie ma charakteru zieleni parkowej.
W związku z powyżej przedstawioną okolicznością jako istotna przedstawia się potrzeba
odpowiedniego zagospodarowania terenów zieleni miejskiej w taki sposób, by nadawała
się ona do rekreacji i wypoczynku. Wskazana będzie stopniowa wymiana gatunkowa
drzewostanu oraz tworzenie w obrębie istniejących skupisk zieleni dróg i ścieżek oraz
infrastruktury rekreacyjnej.
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Znacznej uwagi wymaga stan zabudowy w rejonie Starego Miasta. Słaby stan techniczny
budynków znajdujących się na tym terenie jest w dużej mierze wynikiem znaczącego
rozbicia własności. Niewyjaśnione kwestie własności budynków i lokali przekładają się na
sytuację, w której trudno wskazać podmioty odpowiedzialne za dokonywanie remontów.
Jednocześnie w odniesieniu do dużej części nieruchomości istnieje sytuacja braku środków
na dokonywanie inwestycji.
Niepokojącym zjawiskiem jest niedostosowanie istniejącej zabudowy i wykorzystania
terenów do potrzeb lokalnych społeczności. Funkcje poszczególnych części Mielca, nadane
im przed kilkudziesięciu laty, są obecnie trudne do utrzymania i wymagają
przeprowadzenia pewnej rewizji. Jako przykłady takich sytuacji wskazać można brak
zagospodarowania okolic rynku na potrzeby gastronomii i usług, niedopasowanie
infrastruktury wokół poszczególnych osiedli mieszkaniowych do potrzeb mieszkańców tych
części Mielca.
Substancja mieszkaniowa wymaga doinwestowania. Istniejący stan budynków
mieszkaniowych, głównie w zakresie budownictwa wielorodzinnego oraz zabudowy
jednorodzinnej i zagrodowej w starszych częściach miasta, nie może być uznany za
satysfakcjonujący. Konieczne jest podniesienie własności termicznych budynków, co
przełoży się na zmniejszenie zużycia energii cieplnej i zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego oraz odnowienie elewacji budynków, jako że dekapitalizacja substancji
mieszkaniowej wpływa ujemnie na estetykę miasta. Szczególnej uwagi wymagają te
osiedla i budynki, gdzie do izolacji termicznej użyty został azbest, substancja wysoce
szkodliwa dla zdrowia.
Dekapitalizacja infrastruktury przekładająca się na estetykę otoczenia występuje również
w zakresie istniejących na terenie miasta obiektów sportowych. Wybudowane w latach
świetności mieleckich zakładów lotniczych i przez te zakłady utrzymywane, w okresie
ostatnich dekad przechodziły znaczną dewastację. Miasto oraz organizacje sportowe nie
były w stanie w dostatecznym stopniu zabezpieczyć stanu technicznego tych obiektów.
W chwili obecnej za niezbędne należy uznać inwestycje zmierzające do przywrócenia
obiektom sportowym Mielca odpowiedniej estetyki i należytego stanu technicznego
umożliwiającego wykorzystanie ich w najlepszy sposób przez 60-cio tysięczną społeczność
Mielca.
Znaczna część miejskiej sieci drogowej wymaga modernizacji. Z uwagi na zwiększający się
ruch kołowy i coraz większą liczbę samochodów jeżdżących po lokalnych drogach, obecny
poziom inwestycji w zasoby drogowe nie jest wystarczający. Uruchomienie wewnętrznej
obwodnicy pozwoliło na zmniejszenie ruchu w Starym Mieście, nadal jednak ruch
w obrębie terenów mieszkaniowych jest znaczący. Przekłada się to na jakość życia
mieszkańców, transport samochodowy generuje bowiem zanieczyszczenie powietrza oraz
znaczący hałas.
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B. Sfera społeczna
Wśród problemów społecznych, z jakimi boryka się społeczność Mielca, na plan pierwszy
wysuwa się zagadnienie bezrobocia. Można co prawda wskazywać, że wskaźniki
bezrobocia dla miasta są korzystniejsze niż podobne dane dla kraju czy regionu, jednakże
w dalszym ciągu, według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu, prawie 3 613
mieszkańców miasta nie posiada zatrudnienia.
Analiza struktury bezrobocia wskazuje na fakt, że znaczną część osób niepracujących
stanowią długotrwale bezrobotni. Są to często osoby, które po restrukturyzacji
największego pracodawcy w Mielcu nie znalazły zatrudnienia i nie posiadają zdolności do
przysposobienia się do innej, niż wykonywana uprzednio praca. Jest to pośrednio skutkiem
prowadzonej w czasach PRL polityki zakładów przemysłowych, które przejmowały znaczną
ilość obowiązków życiowych swoich pracowników, przeciwdziałając w ten sposób
wytworzeniu się u nich zdolności adaptacyjnych. Bezrobotni, o których mowa, stają się
najczęściej beneficjentami pomocy społecznej świadczonej przez organy administracji
i organizacje pozarządowe.
Fakt nieprzystosowania społecznego części długotrwale bezrobotnych skłania do
poszukiwania takich form aktywizacji społecznej tej grupy osób, które pozwolą im na
przynajmniej częściowe przezwyciężenie barier wykluczenia społecznego. Konieczne
wydają się w tym względzie programy szkoleniowe i doradcze.
Kolejnym problemem związanym z kwestiami zatrudnienia, jest wysoki odsetek osób
młodych wśród ogółu bezrobotnych. Może być to symptomem niedostatecznego
przystosowania systemu nauczania młodzieży do potrzeb lokalnego rynku pracy.
Zawsze aktualną potrzebą jest podniesienie stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie
miasta. Nadmierny poziom przestępstw notowany jest obecnie szczególnie w obszarach
słabo zagospodarowanych – w rejonach położonych na uboczu od głównych ciągów
komunikacyjnych, w szczególności na obszarze części terenów zielonych. Z tego punktu
widzenia pomocnym może okazać się podniesienie stanu infrastruktury w tych miejscach.
Pomocnym narzędziem podnoszenia stanu bezpieczeństwa na terenach miejskich jest
instalacja monitoringu policyjnego w miejscach o szczególnym zagrożeniu przestępczością.
Tego rodzaju inwestycje powinny być przedmiotem troski zarówno służb odpowiedzialnych
za bezpieczeństwo, jak i władz lokalnych.

C. Sfera gospodarcza
Mielec jest miastem posiadającym dobre perspektywy rozwoju. Główne nadzieje wiązane
są z istnieniem i dalszym rozwojem Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Konieczne jest jednak
stałe odnawianie założeń strategii miasta w kontekście wspierania gospodarki.
Niepokojącym zjawiskiem jest zmniejszenie się ilości podmiotów gospodarczych
działających na terenie Mielca na przestrzeni ostatnich lat. Analiza danych statystycznych
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wskazuje na fakt, iż o ile ilość firm produkcyjnych jest stosunkowo stała, o tyle spadek
dotyka głównie firm usługowych oraz przedsiębiorstw handlowych. Niewątpliwie duże
znaczenie ma w tym względzie sposób sporządzania statystyk dotyczących ilości
podmiotów gospodarczych, bowiem w tym zakresie doszło do zmiany sposobu traktowania
mikroprzedsiębiorstw świadczących usługi na rzecz tylko jednego odbiorcy. Zjawisko to
może jednakże wskazywać również na niestabilny poziom przedsiębiorczości mieszkańców
miasta. W powiązaniu z poprawianiem się sytuacji na rynku pracy oraz zjawiskami
migracyjnymi oznaczać może ono bowiem wybieranie przez osoby uprzednio prowadzące
własną niewielką działalność zatrudnienia u innych pracodawców albo emigracji
zarobkowej.
Należy oczekiwać, że pomocą w podniesieniu poziomu przedsiębiorczości mogą być
programy szkoleniowe i aktywizacyjne. Ważne z punktu widzenia szans na powodzenie
podejmowanych na terenie Mielca inicjatyw biznesowych może być również utworzenie
w Mieście Mieleckiego Parku Przemysłowego oraz działalność inkubatora przedsiębiorczości
jako instytucji dostarczających przedsiębiorstwom dodatkowych szans zaistnienia na
rynku.
Infrastruktura dostępna po restrukturyzacji zakładów lotniczych w Mielcu i nadanie
obszarowi dawnego WSK statusu SSE pozwoliło przyciągnąć do miasta dużych
przedsiębiorców opierających się na kapitale zagranicznym. Dostrzegalna jest potrzeba
podniesienia jakości komunikacji z Mielcem. W tym kontekście na plan pierwszy wysuwa
się niewystarczające obecnie wykorzystywanie istniejącego tu lotniska. Wykonanie
odbudowy płyty pasa startowego twardego oraz zorganizowanie odpowiedniego zaplecza
logistycznego pozwoliłoby na wykorzystanie lotniska do organizowania przelotów
pasażerskich. Ze względu na konkurencję z pobliskim lotniskiem w Jasionce nie byłyby to
loty regularne, działanie lotniska pozwoliłoby jednakże na obsługę lotów biznesowych.
Można oczekiwać, że możliwość szybkiego przybycia do Mielca byłaby dla wielu
zagranicznych inwestorów istotnym czynnikiem mogącym wzmocnić siłę przetargową
Mielca przy decyzjach o lokalizacji inwestycji.
Konkurencyjność miasta uzależniona jest również od jego dostępności komunikacyjnej
w zakresie tradycyjnych środków lokomocji. Pod tym kątem niezwykle istotną inwestycją
jest planowana budowa autostrady w niedużej odległości od Mielca. Należy jednocześnie
zabiegać, aby na odcinku pomiędzy miastem a autostradą powstało sprawne połączenie
drogowe.
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IV. ANALIZA SWOT
Analiza SWOT jest pomocnym narzędziem analitycznym w procesie planowania
strategicznego. Pozwala ona na uporządkowanie informacji na temat sytuacji miasta oraz
określenie w jakich obszarach funkcjonowania mogą pojawić się zjawiska, które będą
miały wpływ na rozwój Mielca.
Tabela 27. Analiza SWOT - mocne strony Mielca
M o cn e s t ro n y
Położenie w pobliżu dużych ośrodków miejskich: Rzeszowa, Krakowa i Tarnowa
Istnienie Specjalnej Strefy Ekonomicznej podnoszącej znacznie atrakcyjność inwestycyjną
miasta (największe inwestycje zagraniczne w województwie podkarpackim)
Rozwinięta infrastruktura komunalna
Dobra dostępność infrastruktury społecznej
Ponadprzeciętny wzrost gospodarczy
Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej w wyniku wejścia Polski do UE
Znaczne środki własne na inwestycje współfinansowane z funduszy strukturalnych i
dobra kondycja finansowa miasta
Aktywność ekonomiczna ludności i przedsiębiorczość
Dostępność terenów inwestycyjnych
Aktywność władz w rozwiązywaniu problemów miasta

Źródło: Opracowanie własne na podstawie strategii rozwoju Mielca oraz informacji dotyczących
Gminy
Tabela 28. Analiza SWOT – słabe strony Mielca
S łab e s tron y
Słaba jakość dróg w regionie, słabe połączenia drogowe między miastem a innymi
ośrodkami
Emigracja ludzi młodych do większych ośrodków miejskich oraz za granicę
Niedoinwestowanie tkanki mieszkaniowej
Spadająca liczba podmiotów gospodarczych
Duży odsetek młodych osób pozostających bez pracy
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Występowanie obszarów o szczególnie niskim poziomie bezpieczeństwa publicznego
Brak wystarczającej bazy noclegowej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie strategii rozwoju Mielca oraz informacji dotyczących
Gminy
Tabela 29. Analiza SWOT – szanse Mielca
Szanse
Wzrost dostępności komunikacyjnej miasta w przypadku budowy autostrady A4
Rozwój szkolnictwa wyższego (nawiązanie współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w
Krakowie i otwarcie zamiejscowego ośrodka dydaktycznego w Mielcu) i uaktywnienie
kadry naukowej
Znaczne możliwości pozyskiwania funduszy unijnych ze względu na dobrą kondycję
finansową miasta
Możliwość wykorzystania istniejącego lotniska do uruchomienia lotniczej komunikacji
osobowej i towarowej
Dalszy rozwój Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Rozwój drobnej przedsiębiorczości urozmaicający strukturę lokalnej gospodarki
Poprawa estetyki osiedli i terenów zielonych
Spodziewany rozwój przedsiębiorczości na skutek utworzenia Mieleckiego Parku
Przemysłowego
Możliwość wykorzystania istniejącego lotniska do uruchomienia lotniczej komunikacji
osobowej
i towarowej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie strategii rozwoju Mielca oraz informacji dotyczących
Gminy
Tabela 30. Analiza SWOT – zagrożenia dla Mielca
Zagrożenia
Przedłużanie się terminu budowy A4 i utrata korzyści z niej płynących
Emigracja ludzi młodych osłabiająca potencjał gospodarczo-społeczny miasta
Kryzys w najważniejszych dla Mielca gałęziach gospodarki
Zmniejszenie liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na terenie miasta
Rosnące uciążliwości komunikacyjne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie strategii rozwoju Mielca oraz informacji dotyczących
Gminy
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Przeprowadzona analiza SWOT wykazuje, że Mielec dysponuje znacznymi możliwościami
społeczno-gospodarczymi, na które składają się przede wszystkim znaczny potencjał
ludnościowy, istnienie Specjalnej Strefy Ekonomicznej i związane z tym korzyści
(atrakcyjność inwestycyjna, nowe miejsca pracy, wzrost dochodów ludności), efektywna
polityka finansowa władz Gminy. Jednocześnie jednak daje się zauważyć, że pozytywne
efekty przyspieszenia rozwoju gospodarczego miasta nie zawsze widoczne są w równym
stopniu w różnych środowiskach społecznych. Podobnie też, korzyści nie rozkładają się
jednakowo w ujęciu terytorialnym.
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V.

POWIĄZANIA
REWITALIZACJI

LOKALNEGO
Z

PROGRAMU
DOKUMENTAMI

STRATEGICZNYMI

Lokalny Program Rewitalizacji jest zgodny z dokumentami strategicznymi uchwalonymi na
szczeblu lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym oraz ze sformułowanymi w tych
dokumentach priorytetami i celami rozwojowymi. W celu wykazania zbieżności polityki
władz Mielca w zakresie rewitalizacji ze wskazanymi dokumentami, przywołać należy
następujące akty:

1. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015
Strategia Rozwoju Kraju 2007 – 2015 (SRK) jest podstawowym dokumentem
strategicznym określającym cele i priorytety w obszarze rozwoju społeczno-gospodarczego
Polski oraz warunki, które powinny ten rozwój zapewnić. Strategia Rozwoju Kraju jest
nadrzędnym, wieloletnim dokumentem strategicznym rozwoju społeczno-gospodarczego
kraju, stanowiącym odniesienie dla innych strategii i programów rządowych, jak
i opracowywanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Głównym celem strategii jest podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski:
poszczególnych obywateli i rodzin.
Podniesienie poziomu i jakości życia ma umożliwić, według strategii, polityka państwa
pozwalająca na szybki, trwały rozwój gospodarczy w perspektywie długookresowej, oparty
na rozwoju kapitału ludzkiego, zwiększaniu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki
i regionów, w tym na inwestycjach w sferze badań i rozwoju, oraz na uzyskanie stabilnych
warunków ekonomiczno-społecznych zapewniających europejski poziom i jakość życia
obywateli i rodzin w kraju i wspólnotach lokalnych. Działania te ponadto odbywać się mają
z poszanowaniem polskiej tradycji i dziedzictwa kulturowego.
W ramach strategii przewidziane są mające służyć realizacji celu ogólnego priorytety:
1.

Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

2.

Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej

3.

Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości

4.

Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa

5.

Rozwój obszarów wiejskich

6.

Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej
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Realizacja działań objętych niniejszym Lokalnym Programem Rewitalizacji stanowić będzie
urzeczywistnienie powyższych celów ogólnych. W szczególności wskazać również można
na zbieżność z priorytetami nr 1, 2, 3, 4 oraz 6.

2. Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata
2007-2020
Strategia na lata 2007 – 2020 jest trzecim dokumentem programowym przygotowanym
przez Zarząd Województwa od momentu wprowadzenia reformy ustrojowej
i administracyjnej państwa i ustanowienia województwa samorządowego jako podmiotu
realizującego własną politykę regionalną. W odróżnieniu od pierwszej Strategii na lata
2000 – 2006 oraz jej aktualizacji na lata 2004 – 2006, obecny dokument, obejmujący
znacznie szerszy horyzont czasowy, powstał w warunkach członkostwa Polski w Unii
Europejskiej i wynikających z niego nowych szans, praw oraz zobowiązań. Zmienił się więc
nie tylko punkt odniesienia, którym obecnie nie jest już wyłącznie Polska, lecz zjednoczona
Europa, ale również sposób określania własnych możliwości w oparciu o innowacyjność
technologiczną i organizacyjną oraz o uczestnictwo w globalnej, zintegrowanej gospodarce
i finansach.
Strategia rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007 – 2020 wyznacza cele
i działania, które przyczynią się do przełamywania strukturalnych problemów
gospodarczych i społecznych oraz do podniesienia konkurencyjności regionu. Jest to
wyzwanie, któremu województwo podkarpackie musi sprostać w dobie postępującego
procesu globalizacji, liberalizacji i rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.
Celem strategicznym dla strategii jest „podniesienie krajowej i międzynarodowej
konkurencyjności gospodarki regionu poprzez wzrost jej innowacyjności, a tym samym
efektywności, która stworzy warunki do zrównoważenia rynku pracy oraz wzrostu
dochodów i poziomu życia ludności”.
Niniejszy Lokalny Program Rewitalizacji jest w całości zgodny w swych założeniach
z niniejszą strategią. W szczególności wpisuje się on w następujące priorytety:


Rozwój przedsiębiorstw, szczególnie małych i średnich, poprzez wsparcie
finansowe oraz instytucjonalne w ramach zagadnień związanych z gospodarką
regionu,



Działania na rzecz podniesienia atrakcyjności regionu dla rozwoju inwestycji
w ramach zagadnień związanych z gospodarką regionu,



Wspieranie inwestycji komunikacyjnych: drogowych, kolejowych i lotniczych
w ramach grupy zagadnień dotyczących infrastruktury technicznej,



Wspieranie inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w ramach grupy
zagadnień dotyczących infrastruktury technicznej,
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Ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów i wdrażanie nowoczesnych
systemów gospodarki odpadami w ramach grupy zagadnień dotyczących
ochrony środowiska,



Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa w ramach grupy
zagadnień dotyczących ochrony środowiska,



Poprawa jakości systemu edukacji jako warunek pogłębiania wiedzy i wzrostu
kompetencji w ramach grupy zagadnień dotyczących kapitału społecznego,



Rozwój kultury w ramach grupy zagadnień dotyczących kapitału społecznego,



Wzmocnienie jakościowego rozwoju zasobów pracy regionu w ramach grupy
zagadnień dotyczących kapitału społecznego,



Koordynacja działań w zakresie ochrony zdrowia oraz poprawy bezpieczeństwa
ludności w ramach grupy zagadnień dotyczących ochrony zdrowia,



Wspieranie działań na rzecz osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem
społecznym w ramach grupy zagadnień dotyczących zabezpieczenia
społecznego,



Rozbudowa i modernizacja infrastruktury pomocy społecznej oraz rozwój
zawodowy kadr pomocy społecznej w ramach grupy zagadnień dotyczących
zabezpieczenia społecznego.

3. Regionalny
Program
Operacyjny
Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Województwa

Celem głównym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
(RPO WP) jest wzrost krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki
oraz poprawa dostępności przestrzennej Podkarpacia.
Tak określony cel główny ma być realizowany poprzez cele szczegółowe, odpowiadające
ośmiu osiom priorytetowym.
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Tabela 31. Osie priorytetowe i cele w Regionalnym Programie Operacyjnym
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Oś priorytetowa

 Oś priorytetowa I: Konkurencyjna i
innowacyjna gospodarka

Cele

 Oś priorytetowa II: Infrastruktura
techniczna

 Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości
i gospodarki opartej na wiedzy
 Poprawa dostępności i atrakcyjności inwestycyjnej
regionu poprzez realizację przedsięwzięć w sferze
komunikacyjnej i energetycznej

 Oś priorytetowa III: Społeczeństwo
informacyjne

 Stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa
informacyjnego w regionie

 Oś priorytetowa IV: Ochrona
środowiska i zapobieganie
zagrożeniom

 Zapobieganie
degradacji
środowiska
oraz
zagrożeniom naturalnym i technologicznym, a także
efektywna gospodarka zasobami naturalnymi

 Oś priorytetowa V: Infrastruktura
publiczna

 Tworzenie warunków dla rozwoju kapitału
społecznego poprzez inwestycje w edukację, ochronę
zdrowia, pomoc społeczną, sport i rekreację

 Oś priorytetowa VI: Turystyka
i kultura

 Wzrost udziału turystyki w gospodarce regionu oraz
ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój instytucji
kultury

 Oś priorytetowa VII: Spójność
wewnątrzregionalna

 Zmniejszenie
występujących
województwa różnic rozwojowych

 Oś priorytetowa VIII: Pomoc
techniczna

 Efektywna realizacja Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

wewnątrz

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

W ramach tego programu na pierwszy plan wysuwa się fakt dostrzeżenia w nim wagi
zagadnień rewitalizacyjnych. Niniejszy Lokalny Program Rewitalizacji wpisuje się w
działanie określone dla osi priorytetowej VII: Spójność wewnątrzregionalna. Do tego
priorytetu określone są następujące działania:

7.1 Rewitalizacja miast,
7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych,
7.3 Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo.
Warto zaznaczyć, że niniejszy Lokalny Program Rewitalizacji powstał z myślą o aplikowaniu
o środki w ramach osi 7. RPO WP, bowiem aby móc ubiegać się o dofinansowanie
z działań osi 7., dla danego obszaru musi zostać uchwalony Lokalny Program Rewitalizacji.
LPR jest dokumentem interdyscyplinarnym, nie ograniczającym się do jednej czy dwóch
dziedzin funkcjonowania miasta i jego mieszkańców, dlatego też wpisuje się on
w pozostałe osie priorytetowe RPO WP. W LPR mogą się znaleźć bowiem projekty zarówno
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z zakresu poprawy układu komunikacyjnego, rozwoju lokalnej gospodarki czy pomocy
społecznej, ale także z dziedziny kultury, edukacji czy rozwoju turystyki.

4. Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Mielec
na lata 2007 – 2015 z prognozą do roku 2020
Lokalny Program Rewitalizacji wpisuje się w założone w tej strategii cele:


I cel strategiczny – utrzymanie odpowiedniego tempa wzrostu rozwoju miasta oraz
zwiększenie atrakcyjności posiadanego rynku pracy, w ramach celów operacyjnych:
tworzenie przyjaznego klimatu dla lokowania w mieście kapitału inwestycyjnego
– szczególnie w Specjalnej Strefie Ekonomicznej „EURO-PARK MIELEC” i Mieleckim
Parku Przemysłowym oraz rozwoju usług na terenie miasta; wspieranie zwiększania
dostępności oraz ułatwienie wdrażania nowoczesnych technologii w szkołach,
przedsiębiorstwach, firmach sektora małych i średnich przedsiębiorstw, w celu
polepszenia wyników finansowych, unowocześnienia produkcji oraz podniesienia
konkurencyjności przedsiębiorstw; stworzenie korzystnych warunków finansowych
dla rozwoju przedsiębiorstw i zakładania nowych podmiotów, modernizację i rozwój
sektora MSP, przy wykorzystaniu m.in. regionalnych funduszy gwarancyjnych
i pożyczkowych oraz dotacji z Unii Europejskiej; wzmocnienie roli instytucji około
biznesowych pełniących funkcje doradcze dla sektora MSP m.in. poprzez wspólne
tworzenie programów wspierania przedsiębiorczości, rozwijania pomiędzy firmami
konsultingowymi współpracy ułatwiającej pozyskiwanie funduszy z Unii
Europejskiej i efektywne ich wykorzystanie przez MSP.



II cel strategiczny – budowanie wizerunku miasta przyszłości, miejsca gdzie warto
mieszkać, uczyć się, pracować i wypoczywać, w ramach celów operacyjnych:
przygotowanie atrakcyjnych terenów pod budownictwo mieszkaniowe, wspieranie
zagospodarowania osiedli mieszkaniowych w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną
i bazę kulturową; wdrażanie nowoczesnych metod kształcenia dzieci i młodzieży,
sprawdzonych systemów ustawicznego kształcenia dorosłych oraz programów
autorskich, szczególnie w zakresie szkolnictwa zawodowego; pielęgnowanie
środowiska przyrodniczego i zagospodarowanie obszarów parkowo-rekreacyjnych;
rozwijanie współpracy międzyregionalnej, udział w wydarzeniach regionalnych,
krajowych i zagranicznych, umożliwiających promocję Mielca i jego atrakcji;
opracowanie projektów związanych z rozwojem infrastruktury miejskiej i innymi
przedsięwzięciami związanymi z realizacją celów publicznych.



III cel strategiczny – zrównoważony rozwój przestrzenny miasta zapewniający
dbałość o środowisko i zachowanie dóbr kultury w ramach celów operacyjnych:
zachowanie zasobów różnorodności biologicznej oraz zapewnienie powiązań
przestrzennych w systemie obszarów zielonych szczególnie poprzez rozszerzenie
prawnej ochrony przyrody na terenie miasta; prowadzenie pełnej waloryzacji
przyrodniczej i wprowadzenie elementów przyrodniczego monitoringu środowiska
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miasta; łączenie zadań w zakresie ochrony i rekonstrukcji przestrzeni przyrodniczej
z ochroną i rekonstrukcją obiektów zabytkowych; zagospodarowanie rekreacyjne
lasów wschodniej części miasta w zgodzie z wymogami ochrony przyrody i ochrony
środowiska; wykorzystanie nowych technologii w przemyśle i usługach skutkujące
wzrostem czystości powietrza, wpływające na czystość wód oraz gleb, kontynuacja
realizacji programu likwidacji niskiej emisji, emisji gazów cieplarnianych oraz
szersze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przyczyniające się do
polepszenia jakości powietrza; wspieranie działań likwidujących przyczyny
powstawania źródeł silnego zanieczyszczenia powietrza w mieście; przebudowa
i rozbudowa układu komunikacyjnego, wprowadzenie alternatywnych środków
komunikacji zbiorowej i indywidualnej, ze szczególnym uwzględnieniem dróg
międzyosiedlowych, parkingów, poszerzeniem infrastruktury ścieżek rowerowych;
efektywne zarządzanie gospodarką wodno-ściekową, odpadami w celu ochrony
i poprawy jakości wód podziemnych i zapobieganiu zanieczyszczeniom wód
powierzchniowych.


IV cel strategiczny – podniesienie konkurencyjności gospodarczej Mielca w regionie
Podkarpacia w ramach celów operacyjnych: stworzenie systemu zachęt
inwestycyjnych,
przeprowadzanie
systematycznych
badań
gospodarczospołecznych
i monitorowanie rynku; sprzyjanie procesowi tworzenia
i restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, zwłaszcza w zakresie usług, w celu
zwiększenia ich produktywności i rentowności; promocja gospodarcza miasta,
udostępnianie zgromadzonej informacji na temat przygotowanych terenów
inwestycyjnych, przygotowanej infrastruktury, zasobów rynku pracy, lokalnych
preferencji władz samorządowych, zachęt inwestycyjnych, lokalnych firm
przygotowanych do kooperacji, czy warunków życia społecznego ułatwiających
podejmowanie
decyzji
inwestycyjnych;
rozwijanie
Mieleckiego
Parku
Przemysłowego poprzez modernizację i rozbudowę istniejącej infrastruktury
technicznej; rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.



V cel strategiczny – wykorzystanie i wzmocnienie potencjału naukowego,
kulturalnego i środowiskowego dla poprawy jakości życia mieszkańców oraz
przyciągania nowych mieszkańców do Mielca w ramach celów operacyjnych: rozwój
współpracy na zasadach partnerstwa z samorządami, przedsiębiorcami,
naukowcami i organizacjami pozarządowymi; rozwój współpracy ze spółdzielniami
i wspólnotami mieszkaniowymi w zakresie poprawy warunków życia w osiedlach
miasta; rozwój zintegrowanego systemu pomocy dla osób starszych
i niepełnosprawnych.

5. Strategia Rozwoju Powiatu Mieleckiego na lata 2000 – 2010
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mielca wpisuje się w poszczególne cele i priorytety
Strategii Rozwoju Powiatu Mieleckiego na lata 2000-2010 przedstawione
w poniższej tabeli:
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Tabela 32. Priorytety i cele strategiczne Strategii Rozwoju Powiatu Mieleckiego na lata
2000 – 2010
Obszar rozwoju
Przedsiębiorczość

Priorytety

Cele strategiczne

I. Tworzenie klimatu dla
rozwoju MŚP i dużych firm
o zróżnicowanym
charakterze produkcji i
technologii

 Maksymalne wykorzystanie
potencjału ekonomiczno
-społecznego dla potrzeb rozwoju
małych i średnich przedsiębiorstw
 Tworzenie warunków do napływu
inwestycji polskich i
zagranicznych do obszarów
przemysłowych powiatu
 Promocja powiatu jako
atrakcyjnego miejsca
prowadzenia działalności
gospodarczej i przyjaznego
otoczenia biznesowego

Kapitał intelektualny

I. Likwidacja (obniżenie
poziomu) bezrobocia
II. Poprawa jakości życia
mieszkańców

Obszary wiejskie

I. Wzrost dochodów
ludności
II. Poprawa stanu
infrastruktury
III. Wykorzystanie zasobów
naturalnych jako bazy
rekreacyjnej
IV. Rozwój i modernizacja
bazy społecznej

Infrastruktura i ochrona
środowiska

I. Poprawa stanu
infrastruktury
II. Poprawa stanu
środowiska naturalnego

1.Walka z bezrobociem
2.Poprawa jakości życia
mieszkańców

I.2 Tworzenie nowych miejsc pracy
II.2 Przygotowywanie terenów pod
inwestycje (uzbrajanie, zakupy
ziemi)
II.3 Uregulowanie gospodarki
wodno-ściekowej
III.1 Zagospodarowanie zbiorników
wodnych, lasów pod kątem rekreacji
IV.3 Wspieranie działalności
kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej
I.1.Poprawa stanu dróg i mostów
I.2 Poprawa zaopatrzenia w energię
elektryczną i gaz
I.3 Powszechna dostępność do sieci
wodociągowej i poprawa stanu
infrastruktury komunalnej
II.1. Poprawa i ochrona jakości wód
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i zasobów naturalnych
II.2. Porządkowanie gospodarki
odpadami
II.3. Ochrona powietrza przed
zanieczyszczeniami
II.4. Zmniejszenie uciążliwości
hałasowej
Atrakcyjność
inwestycyjna

I. Podniesienie
atrakcyjności inwestycyjnej

 Polepszenie dostępności
komunikacyjnej powiatu (budowa
mostu, wykorzystanie lotniska,
lepsze wykorzystanie kolei)
 Zwiększenie przepustowości dróg
 Wykorzystanie istniejących
zasobów naturalnych dla potrzeb
rekreacji
 Modernizacja istniejącej bazy
rekreacyjnej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Strategii Rozwoju Powiatu Mieleckiego na lata 20002010

6. Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Gminie
Miejskiej Mielec na lata 2008 – 2015
Głównym celem strategii jest poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Mielec
zagrożonych marginalizacją i będących klientami pomocy społecznej. Zapisy
Lokalnego Programu Rewitalizacji będą sprzyjać osiąganiu tego celu. Sfera społeczna jest
jednym z trzech głównych obszarów działań, na których skupiają się postanowienia LPR-u
(obok zagospodarowania przestrzennego i gospodarki).
Oczekuje się, że realizacja programu rewitalizacji istotnie wpłynie na poprawę jakości życia
mielczan. Projekty w nim zawarte zawierają zarówno elementy bezpośrednio wpływające
na sytuację lokalnej społeczności, jak i takie, których celem jest osiągnięcie wzrostu
w innych dziedzinach, ale których efekty w sposób pośredni przyniosą korzyści miastu i
jego mieszkańcom. Wśród tych korzyści można wymienić m.in. poprawę bezpieczeństwa
publicznego, spadek bezrobocia, zmniejszenie liczby osób zależnych od pomocy społecznej
czy poprawę nastrojów społecznych.
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VI. ZAŁOŻENIA
LOKALNEGO
REWITALIZACJI MIASTA

PROGRAMU

A. Dotychczasowe osiągnięcia w zakresie rewitalizacji
Na terenie Gminy Miejskiej Mielec przeprowadzono do tej pory szereg działań, które
doskonale wpisują się w podnoszoną w tym dokumencie koncepcję rewitalizacji.
Przykładami takich działań finansowanych w ramach funduszy zewnętrznych są
następujące projekty:


PHARE STRUDER, Budowa sieci telekomunikacyjnej w zakresie sprzętu
komutacyjnego; wartość projektu: 2 042 965,63 zł.; dotacja PHARE 1 126 849 zł;



PHARE RAPID; Budowa Centrum Wystawienniczo-Promocyjnego w Mielcu;
wartość projektu: 2 288 712,86 zł; Dotacja Phare: 677 288,00 zł;



PHARE 2000; Modernizacja infrastruktury drogowej w regionie – obszar północnozachodni – obwodnica wewnętrzna miasta Mielca – I etap; Nr projektu:
PL 0008.04.03.004; wartość projektu: 10 120 859,65 zł, dotacja PHARE:
7 590 645,75;



PHARE 2002; Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w okolicach Mielca
PHARE 2002; Nr projektu: PL 2002/000-580-06.21; wartość projektu:
15 132 238,33; dotacja PHARE: 10 620 787,49;



ZPORR; Rozbudowa układu drogowego łączącego mieleckie dzielnice
przemysłowe z regionem; Nr projektu: Z/2.18/I/1.1.1/17/04; wartość projektu:
11 698 514,79 zł, dotacja EFRR: 8 773 886,09 zł;



ISPA; Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków dla miasta Mielca
i okolicznych gmin; Nr projektu: ISPA Nr 2002/PL/16/P/PE/036; wartość projektu:
26 860 000 Euro; dotacja ISPA: 18 802 000 euro;



ZPORR; Od przedszkola do matury: adaptacja bazy edukacyjno-sportowej
w Mielcu do kształcenia integracyjnego; Nr projektu: Z/2.18/III/3.5.1/37/05;
wartość projektu: 3 832 340,50 zł; dotacja EFRR: 999 973,00 zł;



ZPORR; Poprawa atrakcyjności gospodarczej regionu poprzez modernizację
infrastruktury kulturalnej w Mielcu; Nr projektu: Z/2.18/I/1.4/6/04; wartość
projektu: 3 893 618,27 zł; dotacja EFRR 2 777 317,91 zł;



Kontrakt Wojewódzki; Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 11
Mielec; Nr KOŚ-60/80101/2002 z dnia 4 listopada 2002 r.; wartość projektu:
3 267 819,29 zł; dotacja: 83 975 zł; inwestycja polegała na budowie nowej Sali
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sportowej wraz niezbędnym zapleczem o powierzchni 1 392 m2 i kubaturze
17 827 m3;


SPO-WKP; Utworzenie Mieleckiego Parku Przemysłowego; wartość projektu:
28 870 000 zł; dotacja UE: 17 147 950,82 zł; dotacja Budżetu Państwa:
2 957 991,80 zł.

Działania te wspierały rozwój lokalny poprzez punktowe działanie w ramach dostrzeganych
przez władze miejskie barier rozwoju.
Zarówno w ramach struktury Urzędu Miejskiego, jak i w innych lokalnych jednostkach,
prowadzone są stale prace w zakresie przygotowania kolejnych działań inwestycyjnych
i projektów „miękkich” – wspierających rozwój poprzez działania nieinwestycyjne – które
mają na celu poprawienie jakości życia w Mielcu.
Komórką Urzędu Miejskiego w Mielcu, która w szczególny sposób odpowiedzialna jest za
przygotowanie działań rozwojowych jest Biuro Pozyskiwania Funduszy i Rozwoju Miasta.
Jest to komórka działająca od początku 2004 r. Do zadań BPFiRM należy wyszukiwanie
możliwości pozyskiwania funduszy na działania inwestycyjne w mieście oraz współpraca
z właściwymi merytorycznie wydziałami Urzędu Miejskiego w zakresie koordynacji działań
zmierzających do opracowania wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów
z funduszy strukturalnych. Biuro uczestniczy także w przygotowywaniu analiz i prognoz
związanych z rozwojem miasta Mielca, w tym również lokalnych strategii i planów rozwoju.

B. Horyzont czasowy Lokalnego Programu Rewitalizacji
Na horyzont czasowy niniejszego dokumentu decydujący wpływ ma długość okresów
planowania budżetu w Unii Europejskiej. Horyzont czasowy niniejszego dokumentu
ustalono na lata 2007-2013, przy czym dokument będzie jednocześnie uwzględniał
perspektywę lat objętych kolejnym okresem programowania, to jest latami 2014-2018
(planowane jest skrócenie okresów planowania z obecnych 7 do 5 lat).
Założony w programie sposób monitorowania jego wdrażania oraz ewaluacji ma pozwolić
na dostosowywanie się dokumentu do zmieniających się warunków i potrzeb. Można
oczekiwać, że w ostatnim roku obowiązywania niniejszego programu przeprowadzona
będzie dogłębna analiza efektów jego wdrożenia, której następstwem będzie
przygotowanie kolejnego dokumentu traktującego o zagadnieniach spójności społecznej
i przestrzennej Mielca, obejmującego lata 2014-2018, to jest kolejny okres programowania
stosowany w Unii Europejskiej.

C. Kryteria wyboru obszarów rewitalizacji
Wybór obszarów rewitalizacji to kluczowe zagadnienie, bowiem rewitalizacja to zawsze
reakcja na wielopłaszczyznowy kryzys określonego obszaru i żyjących na nim ludzi.
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Wybór obszarów na etapie tworzenia LPR nie ma charakteru ostatecznego, włączanie
kolejnych terenów do programu rewitalizacji winno być dokonywane dynamicznie – wraz
z pojawianiem się kolejnych problemów.
Aby dany obszar mógł być poddany rewitalizacji musi się charakteryzować przynajmniej
jednym z poniższych negatywnych zjawisk:
 wysokim poziomem ubóstwa i wykluczenia,
 wysoką stopą długotrwałego bezrobocia,
 niekorzystnymi trendami demograficznymi,
 niskim poziomem wykształcenia, wyraźnym deficytem kwalifikacji i wysokim
wskaźnikiem przerywania kształcenia,
 wysokim poziomem przestępczości i wykroczeń,
 szczególnie wysokim stopniem degradacji środowiska,
 niskim wskaźnikiem prowadzenia działalności gospodarczej,
 wysoką liczbą imigrantów, grup etnicznych i mniejszościowych lub uchodźców,
 porównywalnie niskim poziomem wartości zasobu mieszkaniowego,
 niskim poziomem wydajności energetycznej budynków.
Wskazane jest, by obszary cechowały się większą liczbą negatywnych zjawisk. Zapobiegnie
to zbytniemu rozpraszaniu udzielanej pomocy, zaś dla zdegradowanych obszarów będzie
to szansa na ożywienie wszystkich dziedzin życia, co jest zgodne z ideą rewitalizacji.

D. Zasięg terytorialny wyznaczonych obszarów
W wyniku przeprowadzonej analizy występowania niekorzystnych zjawisk wskazano za
celowe wyznaczenie trzech lokalizacji jako terenów wskazanych do intensyfikacji działań
rewitalizacyjnych. Rozmieszczenie obszarów rewitalizowanych na terenie miasta
zaprezentowane zostało na poniższej mapie.
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Rysunek 25. Rozmieszczenie obszarów rewitalizacji na terenie Mielca

C

B

A

Źródło: Opracowanie własne na podstawie planu miasta Mielca

Poniżej znajduje się dokładniejsze omówienie wyselekcjonowanych obszarów.


Obszar A: STARE MIASTO

Obszar najstarszej części miasta, obejmujący swym zasięgiem średniowieczny układ
urbanistyczny z rynkiem w centrum.
Obszar ten, zaklasyfikowany jako miejski, zamyka się w granicach ulic: Sękowskiego,
Staszica, Lelewela, Wąskiej, Obrońców Pokoju, Jadernych, Lwowskiej, Kościuszki,
Połanieckiej, Zagrody, Sobieskiego oraz Kilińskiego.
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Rysunek 26. Prezentacja granic obszaru A: Stare Miasto

Źródło: Opracowanie własne na podstawie planu miasta Mielca

W obszarze A mieszczą się ulice:
Sobieskiego, Zawale, Kwiatowa, cz. Staszica, Batorego, Groele-Szalay, Szewska, Szeroka,
3 Maja, cz. Sandomierskiej, Lelewela, Joselewicza, Wąska, Krótka, Apteczna,
Rzemieślnicza, Potockiego, Rynek, Krakowska, Zawale, Szkolna, Kościelna, Hetmańska,
Sitki, Flisaków, Lisa, Lwowska, Jędrusiów, cz. Wojsławska, cz. Kilińskiego,
cz. Sękowskiego, Rzeczna, Zagrody, Połaniecka, cz. Kościuszki, Mickiewicza, Jadernych,
Krasickiego, Obrońców Pokoju, cz. Wolności, cz. Małej, cz. Żwirki i Wigury, cz. Legionów.


Obszar B: OSIEDLE NIEPODLEŁOŚCI

Obszar obejmuje osiedle barakowe wybudowane na początku lat pięćdziesiątych
(tzw. „Miasteczko Młodego Robotnika”) i przyległą do niego Górę Cyranowską, porośniętą
laskiem. Osiedle Niepodległości jest obszarem zdegradowanym w wyniku zaniechania
rozpoczętych inwestycji, posiadający także cechy obszaru poprzemysłowego.
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Rysunek 27. Prezentacja granic obszaru B: Osiedle Niepodległości

Źródło: Opracowanie własne na podstawie planu miasta Mielca

Jest to teren pomiędzy ulicami: Żeromskiego, Al. Niepodległości, Przemysłową. Od
południa (od ul. Żeromskiego do Al. Niepodległości) obszar obejmuje swym zasięgiem
Górę Cyranowską, od południowego-zachodu ul. Miasteczko Młodego Robotnika przy
ul. Przemysłowej, od północnego-wschodu graniczy z PKS VEOLIA Mielec od wschodu i od
południowego-wschodu graniczy z ogrodami działkowymi „Metalowiec”.


Obszar C: OSIEDLA MIESZKANIOWE LOTNIKÓW

Obszar C (miejski) został zgłoszony do objęcia Lokalnym Programem Rewitalizacji dla
miasta Mielca przez Mielecką Spółdzielnię Mieszkaniową w Mielcu.
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Teren ograniczony jest ulicami: Bajana, Dąbrowskiego, Al. Ducha Świętego, ul. Kocjana,
Staszica, Warszawską, 6 Sierpnia i Wysockiego, na którym znajduje się budownictwo
mieszkaniowe wielorodzinne.
Rysunek 28. Prezentacja granic obszaru C

Źródło: Opracowanie własne na podstawie planu miasta Mielca

E. Uzasadnienie wyboru obszarów
Wybór obszarów został dokonany w oparciu o zaobserwowane negatywne zjawiska
społeczno-gospodarcze oraz podparty wskaźnikami, pokazującymi skalę danego zjawiska.
Dane do wyliczenia wartości wskaźników pochodzą:


w przypadku liczby osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej –
z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu (dane z 2006 r.),



w przypadku wysokości trwałego bezrobocia – z Powiatowego Urzędu
Pracy w Mielcu (dane z 2006 r.),



w przypadku liczby ludności – z Urzędu Miejskiego w Mielcu (dane z
2006 r.),
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w przypadku liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych – z
Urzędu Statystycznego w Rzeszowie (dane z 2006 r.),



w przypadku liczby budynków mieszkalnych pochodzących sprzed
1989 r. oraz ogólnej liczby budynków mieszkalnych – od zarządców
budynków oraz z Urzędu Miejskiego w Mielcu (dane z 2002 r.).



Obszar A: STARE MIASTO

Podstawowym problemem na obszarze Starego Miasta w Mielcu w zakresie zagadnień
architektonicznych jest postępująca degradacja stanu technicznego historycznej zabudowy
najstarszej części miasta. Źródłem wielu z tych problemów jest fakt, że w latach 90-tych
doprowadzono do wykupu mieszkań w budynkach Starówki przez lokatorów. Wykup taki
następował na bardzo preferencyjnych warunkach. W ten sposób jednak została
rozproszona struktura własności na terenie najstarszej części miasta, przez co utrudnione
zostało zarządzanie znajdującymi się tu budynkami. Prawo do decydowania o losach tych
obiektów uzyskali stosunkowo mało zamożni członkowie lokalnej społeczności, w wyniku
czego próba wykonania remontu tych budynków spotyka się obecnie ze sprzeciwem
właścicieli, którzy nie posiadają wystarczających środków do przeprowadzania
kosztownych prac.
Stan zabudowy Starego Miasta oraz jego położenie w pewnym oddaleniu od
geograficznego centrum miasta wpływają na niemożność wykorzystania naturalnych
właściwości tego miejsca jako potencjalnego centrum lokalnego, skupiającego w sobie
funkcje kulturalne, rekreacyjne i reprezentacyjne.
Kolejnym zauważalnym problemem jest niedostosowanie infrastruktury komunikacyjnej do
istniejących potrzeb. Występują tu znaczne problemy ze znalezieniem miejsc parkingowych
poruszanie się środkami transportu jest utrudnione ze względu na szerokość uliczek oraz
ruch pieszy dodatkowo generowany przez prowadzony bezpośrednio przy uliczkach drobny
handel.
W sferze gospodarczej wykazać można, że na skutek problemów lokalowych
podejmowanie działalności gospodarczej na tym terenie napotyka znaczące trudności. Jest
to obszar w bardzo naturalny sposób nadający się do prowadzenia działalności handlowej
i gastronomicznej, centralne położenie oraz bliskość urzędów predysponuje ten obszar do
otwierania różnego rodzaju działalności doradczych, praktyk leczniczych, itp. Swobodne
powstawanie tego typu obiektów – tak handlowo-gastronomicznych, jak i usługowych –
zahamowane jest przez niedostateczny stan techniczny budynków oraz trudność w zakupie
lokalu w tej okolicy.
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Problemami, jakie w sferze społecznej dotykają część mieszkańców tej części Mielca,
według informacji przekazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, są: bezrobocie,
alkoholizm, a także przypadki przemocy w rodzinie czy zaniedbywania obowiązków
rodzicielskich.
Potwierdzają to dane MOPS-u oraz Powiatowego Urzędu Pracy. Społeczność zamieszkującą
obszar A cechuje znaczny odsetek ludzi dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem. Na 1000
mieszkańców obszaru A aż 83,4 korzysta z zasiłków pomocy społecznej, czyli
prawie czterokrotnie więcej niż wynosi wskaźnik dla całego miasta (21,9).
Równie niepokojące są dane PUP: długotrwałe bezrobocie wynosi tu aż 11%,
wobec stopy dla całego miasta wynoszącej jedynie 4%.


Obszar B: OSIEDLE NIEPODLEGŁOŚCI

Omawiana część Mielca charakteryzuje się poważnym zacofaniem z powodu bardzo złego
stanu istniejącej infrastruktury mieszkaniowej i dlatego została zaliczona do obszarów
zdegradowanych. Degradacja obszaru następowała wskutek zaniechania rozpoczętych
inwestycji, ale posiada także cechy obszaru poprzemysłowego. Osiedle to, wybudowane w
latach 50. XX w., w swoim zamyśle miało być jedynie mieszkaniami przejściowymi dla
budowniczych zakładów Mielca. Pozostanie w nich ubogiej ludności spowodowało
wystąpienie poważnych komplikacji. Obecnie w barakach znajdujących się w tej części
miasta mieszka głównie ludność romska.
Stawiane na dość krótki okres baraki z prowizoryczną infrastrukturą nie zostały jednak z
czasem wyburzone ani zastąpione nowoczesnymi budowlami, lecz zostały wykorzystane
jako lokale socjalne. Zamieszkiwanie tu znacznej liczby osób uniemożliwiało podjęcie
szeroko zakrojonych inwestycji w tkankę mieszkaniową czy infrastrukturę techniczną i
komunikacyjną. Jeszcze poważniejszą barierą są koszty przeprowadzenia takich działań.
W rejonie Góry Cyranowskiej, zalesionego wzniesienia usytuowanego pośrodku Mielca,
rzuca się w oczy brak jakiejkolwiek infrastruktury rekreacyjnej, do zamontowania której to
miejsce wydaje się być przeznaczonym. Miejsce to pozostawało przez długie lata
zaniedbane. Brak było kompleksowych działań, które odmieniłyby to miejsce i stworzyły
przyjazne miejsce rekreacji dla mieszkańców, a jednocześnie wpływałoby w znaczny
sposób na estetykę tej części miasta. Odkładanie w czasie przeprowadzania rekultywacji
„parku” prowadziło do jego stopniowej degradacji.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wskazuje na bardzo liczne przypadki korzystania przez
mieszkańców z obszaru B. z pomocy udzielanej przez MOPS. Do najliczniej występujących
nieprawidłowości zaliczają się:


bezrobocie,



alkoholizm,



przemoc w rodzinie,
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zaniedbywanie obowiązków rodzicielskich,



problemy opiekuńczo-wychowawcze z dziećmi,



przestępczość,



niepełnosprawność,



wspomniane już problemy socjalno-bytowe Romów.

Znaczącym problemem jest poziom drobnej przestępczości, jaka ma miejsce w okolicach
parku Cyranowskiego. Mieszkańcy Mielca nie spędzają tam czasu z obawy przed drobnymi
kradzieżami czy pobiciem. Omawiane problemy związane z poziomem przestępczości na
tym obszarze rozwiązać może nadanie parkowi wyraźnie rekreacyjnego charakteru.
Dane statystyczne potwierdzają konieczność udzielenia wsparcia na obszarze B.
Wskaźnik korzystania z zasiłków pomocy społecznej wynosi tu 120,1 na 1 000
mieszkańców, co przy wskaźniku dla miasta wynoszącym 21,9 daje niemal
sześciokrotną różnicę. Również stopa długotrwałego bezrobocia – wynosząca
10,9% – jest o wiele wyższa niż średnio w mieście (4%). Obszar B charakteryzuje
się także stosunkowo niskim wskaźnikiem prowadzenia działalności gospodarczej
– na 100 mieszkańców zarejestrowanych jest tu jedynie 6,6 przedsiębiorstw,
zaś dla miasta jest to 9,4 przedsiębiorstw (dane Urzędu Statystycznego
w Rzeszowie).
Powyższe dane pokazują rozmiar występowania na obszarze B problemów o charakterze
głównie społecznym i gospodarczym. Niemniej jednak istotne jest również wsparcie w
zakresie infrastruktury „twardej”, gdyż jej obecny stan powoduje wiele uciążliwości dla
mieszkańców i przedsiębiorców, zaś cały obszar jest przez to postrzegany jako mniej
atrakcyjny w stosunku do innych części miasta. Do elementów takiej infrastruktury zaliczyć
należy m.in. kanalizacje oraz drogi.


Obszar C: OSIEDLE MIESZKANIOWE LOTNIKÓW

Jest to obszar miejski, zgłoszony w wyniku konsultacji społecznych przez Mielecką
Spółdzielnię Mieszkaniową. Obejmuje on tereny zarządzane przez tę spółdzielnię.
Podstawowym powodem wskazania obszaru jest obecny stan techniczny budynków
mieszkaniowych w zabudowie wielorodzinnej, szkodliwość dla środowiska naturalnego oraz
zdrowia ludzkiego.
Budynki znajdujące się na obszarze C wykonane są w technologii wielkiej płyty docieplone
wełną mineralną zabezpieczoną z zewnątrz płytami azbestowo-cementowymi. W trakcie
użytkowania płyty te uległy zniszczeniu, wobec czego w chwili obecnej oszpecają elewację
budynków. Azbest, jako materiał wysoce szkodliwy dla zdrowia winien być z tych
budynków usunięty w celu utylizacji. Usunięcie szkodliwej substancji i jej utylizacja oraz
wykonanie dociepleń elewacji nowoczesnymi technologiami, przyjaznymi dla zdrowia i
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środowiska naturalnego, pozwoli podnieść poziom techniczny budynków, ich atrakcyjność
dla mieszkańców oraz wzbogacić wygląd osiedli.
Należy oczekiwać, że zastosowanie do ocieplenia budynków nowoczesnych materiałów
pozwoli osiągnąć dodatkowy efekt ekologiczny w postaci ograniczenia strat energii cieplnej
wykorzystywanej do ogrzania budynków.
W sferze społeczno-gospodarczej należy wskazać na mniejszą przedsiębiorczość na
obszarze C. Wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej wynosi dla obszaru
6,1 przedsiębiorstwa na 100 mieszkańców, podczas gdy dla całego miasta wielkość
ta wynosi 9,4. Również stopa długotrwałego bezrobocia jest gorsza od miejskiej
(6,2% wobec 4% dla miasta).
Obszar spełnia również kryteria umożliwiające wsparcie na jego terenie inwestycji
mieszkaniowych. Kryteriami tymi są wskaźniki pokazujące występowanie min.
3 negatywnych zjawisk, w tym przypadku są to: wysoka stopa długotrwałego bezrobocia,
niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej oraz niski poziom wartości zasobu
mieszkaniowego. Wartości poszczególnych wskaźników i porównanie ich do wartości
referencyjnych, zawartych w „Wytycznych w zakresie przygotowania lokalnych programów
rewitalizacji”, przedstawia tabela.
Tabela 32. Wartości wskaźników dla kryteriów określających obszary wsparcia w
zakresie mieszkalnictwa dla obszaru C

Kryterium

wysoka stopa
długotrwałego bezrobocia

Wartości referencyjne
dla województwa
podkarpackiego

Wartości wskaźników dla
obszaru C
6,2%

5,8%

(źródło danych: Powiatowy Urząd
Pracy w Mielcu oraz Urząd Miejski w
Mielcu)

niski wskaźnik
prowadzenia działalności
6,1
gospodarczej
(źródło danych: Urząd Statystyczny w
6,7
Rzeszowie oraz Urząd Miejski w
(liczba zarejestrowanych
Mielcu)
przedsiębiorstw na 100
mieszkańców)
niski poziom wartości
zasobu mieszkaniowego
97%
(udział budynków
83,8%
(źródło danych: dane
mieszkalnych
administracyjne)
wybudowanych przed
1989 r.)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych urzędowych i administracyjnych
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F. Oczekiwane efekty i wskaźniki osiągnięć na terenach
objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji
Realizacja projektów wpisanych do Lokalnego Programu Rewitalizacji ma przynieść
konkretne oddziaływania na terenie Mielca. W ramach wdrażania działań rewitalizacyjnych
przewiduje się ocenę efektywności poszczególnych poczynań oraz całego LPR poprzez
wskaźniki produktów, rezultatów oraz oddziaływań.
Produkty to konkretne przedsięwzięcia przeprowadzone w ramach danego projektu. Są to
bezpośrednie, materialne efekty realizacji działań, mierzone konkretnymi wielkościami
fizycznymi.
Rezultat to korzyść, jaka wyniknie dla beneficjenta bezpośrednio po zakończeniu projektu
w związku ze zrealizowanymi działaniami, tj. dostarczonymi mu usługami/dostawami
materialnymi/inwestycjami. Jako rezultat określa się zatem określa zatem efekty, które
zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektów.
Oddziaływaniem z kolei nazywane są długofalowe konsekwencje realizacji projektu,
wykraczające poza natychmiastowe efekty dla bezpośrednich beneficjentów oraz osób
i organizacji pozostających poza bezpośrednim oddziaływaniem projektu.
W tabeli przedstawiono zestawienie stosowanych do oceny efektów rewitalizacji
wskaźników. Zgodnie z opisanym powyżej rozróżnieniem, podzielone są one na wskaźniki
produktu, rezultatu oraz oddziaływania.
Tabela 33. Wskaźniki produktu, rezultatu oraz oddziaływania stosowane do mierzenia
efektów rewitalizacji
LP
Nazwa wskaźnika
Jednostka Wartość
A
Produkty
1

Długość wybudowanych dróg na obszarach objętych rewitalizacją

km

0,249

2

Długość zmodernizowanych dróg na obszarach objętych rewitalizacją

km

1,073

3

Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury drogowej

szt.

278

4

Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury drogowej

szt.

1

5

Powierzchnia wybudowanych obiektów infrastruktury drogowej

2

24 872,4

2

m

6

Powierzchnia zmodernizowanych obiektów infrastruktury drogowej

m

2 497,2

7

Liczba budynków poddanych renowacji

szt.

9

2

8

Powierzchnia budynków poddanych renowacji

m

3 112,9

9

Liczba budynków poddanych termomodernizacji

szt.

67

10 Powierzchnia budynków poddanych termomodernizacji

2

m

131 674,4

11

Liczba budynków poddanych remontowi/przebudowie infrastruktury
technicznej

szt.

5

12

Powierzchnia budynków poddanych remontowi/przebudowie
infrastruktury technicznej

m2

3 059,7

13

Liczba budynków przebudowanych/wyremontowanych na cele
edukacyjno‐społeczne

szt.

4
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LP

Jednostka

Wartość

Powierzchnia budynków zmodernizowanych na cele edukacyjno‐
społeczne

m2

2 239,7

15 Powierzchnia zmodernizowanej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej

m2

1 709,7

Powierzchnia terenów rewitalizowanych przeznaczonych na małą
infrastrukturę

m2

13 733

17 Liczba obiektów zmodernizowanych na cele kulturalne i turystyczne

szt.

4

Powierzchnia obiektów zmodernizowanych na cele kulturalne i
turystyczne

m2

533,7

19 Liczba systemów zabezpieczeń w obiektach dziedzictwa kulturowego

szt.

6

20 Powierzchnia zmodernizowanych obiektów dziedzictwa kulturowego

m2

2 239,7

14

16

18

Nazwa wskaźnika

21

Powierzchnia usługowa na zrewitalizowanych terenach
poprzemysłowych i powojskowych

m2

420

22

Powierzchnia wyremontowanej i przebudowanej infrastruktury
publicznej na terenie zrewitalizowanym

m2

37 401,3

23

Powierzchnia wybudowanej infrastruktury przeznaczonej na cele
rekreacyjno‐wypoczynkowe

m2

2255

szt.

23

Liczba wybudowanych kompleksów rekreacyjno‐wypoczynkowych
24 wyposażonych w elementy małej architektury i drobne formy
architektoniczne
25

Powierzchnia wybudowanej infrastruktury przeznaczonej na cele
kulturalno‐rozrywkowe

m2

3 408,5

26

Długość przebudowanej infrastruktury komunikacyjnej, pieszo‐
rowerowej

km

0,831

27 Długość wybudowanej infrastruktury komunikacyjnej pieszo‐rowerowej

km

1,787

28 Długość wybudowanych obiektów infrastruktury inżynieryjnej

km

0,132

29 Powierzchnia ocieplonych ścian szczytowych
30
B
1
2
3
4
5
6
7

Liczba zakupionego sprzętu/wyposażenia służącego prowadzeniu
działalności kulturalnej

2

m

21 148

szt.

12

szt.

11

szt.

12

osoba

17 300

m2
szt.

1 000
5

szt.

2

osoba

7 918

Rezultaty
Liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki
Liczba nowych miejsc pracy powstała w wyniku realizacji
projektów turystycznych i kulturalnych
Liczba osób korzystających z nowej lokalnej bazy kulturalnej i
turystycznej
Powierzchnia usługowa faktycznie wykorzystywana
Liczba nowych przedsiębiorstw
Liczba nowych punktów usługowych na terenach
zrewitalizowanych
Liczba osób korzystających z infrastruktury społeczno-
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LP

Nazwa wskaźnika

Jednostka

Wartość

osoba

7 918

osoba

5 700

szt.
szt.

4
2

mieszkaniowej
C
1
2
3
4

Oddziaływanie
Liczba mieszkańców na terenach zrewitalizowanych
Liczba korzystających z nowych ofert programowych w zakresie
kultury i turystyki
Stałe miejsca pracy w obszarze kultury i turystyki
Liczba utrzymanych miejsc pracy

Źródło: Opracowanie własne
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VII. WYKAZ PLANOWANYCH ZADAŃ DO WYKONANIA NA
OBSZARACH OBJĘTYCH LOKALNYM PROGRAMEM
REWITALIZACJI MIASTA MIELCA

A. Obszar A: Stare Miasto
NAZWA
DZIAŁANIA

NAZWA
PROJEKTODAWC

Przywrócenie
historycznej
funkcji
centrum
handloworekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu Śródmieściu z
rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza
Gmina Miejska Mielec (projekt będzie realizowany w partnerstwie)

Y

OPIS PROJEKTU

Złożoność oraz szeroki zakres niniejszego zadania powoduje konieczność
zawarcia przez Gminę Miejską Mielec stosownego partnerstwa. Miasto
będzie pełniło funkcję lidera projektu.
Projekt swym zasięgiem obejmuje:


rynek Starego Miasta w Mielcu,



ulicę Kościuszki od rynku Starego Miasta do ul. Połanieckiej,



budowę parkingu położonego przy ul. Rzecznej,



park Inwalidów Wojennych położony przy ul. Staszica,



poprawę bezpieczeństwa i estetyki ul. Połanieckiej i 3 Maja,



tereny zielone między ul. Rzeczną a wałami,



bazylikę mniejszą św. Mateusza wraz z otoczeniem,



kościół św. Marka wraz z otoczeniem.

Obecnie poszczególne obiekty objęte zakresem projektu pełnią
następujące funkcje:


rynek Starego Miasta w Mielcu pełni funkcje handlowo-usługowe.
Przed realizacją obwodnicy ul. Jana Pawła II Rynek leżał w ciągu
głównego szlaku komunikacyjnego na trasie Mielec-Tarnów, co
doprowadziło do znacznego zdewastowania nawierzchni;



ul. Kościuszki jest drogą powiatową, łączącą drogi wojewódzkie nr
984 i nr 985. Ponad połowa długości drogi pokryta jest kostką
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granitową, reszta zaś asfaltem. Nierówna nawierzchnia tworząca
garb wiodący środkiem ulicy wpływa na mniejszy komfort jazdy.
Zagrożeniem dla ruchu pieszego jest natomiast bardzo zły stan
chodników oraz wysokie krawężniki;


parkingi, ul. Rzeczna – obecnie przy parafii p.w. św. Mateusza
funkcjonuje zespół parkingów, obsługujący rynek Starego Miasta
oraz samą parafię. Stan nawierzchni infrastruktury jest dobry, lecz
problemem jest niewystarczająca liczba miejsc parkingowych, by
obsłużyć Rynek Starego Miasta;



park Inwalidów Wojennych pełni funkcje rekreacyjnowypoczynkowe. Stan parku jest niezadowalający. Wymaga on
wykonania przycinek oraz montażu nowych elementów małej
architektury;



ul. Połaniecka, ul. 3 Maja są drogami gminnymi. Ul. Połaniecka
jest przecznicą od ul. Kościuszki. Jest całkowicie wybrukowana,
nie posiada elementów zieleni, obecnie istniejące oprawy
oświetleniowe na słupach są przestarzałe – mają skorodowane
wysięgniki, a oprawy nie dostarczają odpowiedniej ilości światła
dla zapewnienia wymaganej widoczności w nocy. Ul. 3 Maja
prowadzi od ul. Staszica do Rynku. Chodniki, jak i ulica wykonane
są z kostki brukowej. Stan zieleni przy ulicy jest niezadowalający.
Oprawy na słupach energetycznych nie zapewniają dostatecznej
ilości oświetlenia dla zapewnienia bezpieczeństwa samochodów i
pieszych; oprawy zamontowane są na zbyt krótkich wysięgnikach;



tereny zielone między ul. Rzeczną a wałami – obecnie
niezagospodarowane tereny zielone; teren podzielony jest na dwa
obszary: A - dominacja sadu drzew owocowych, B - dominacja
niskich krzewów (samosiejki);



Bazylika mniejsza św. Mateusza wraz z otoczeniem jest obiektem
zabytkowym i miejscem kultu religijnego. Wymagana jest
modernizacja ogrzewania i uporządkowania gospodarki wodnej
obiektu (odprowadzenie wód odpadowych). Mur kościelny
wymaga natychmiastowej renowacji. Stan placu kościelnego jest
dostateczny; wymiany i modernizacji wymagają kanały burzowe.



kościół św. Marka wraz z otoczeniem jest również obiektem
zabytkowym, a także miejscem kultu religijnego. Stan obiektu jest
bardzo zły, posiada on liczne pęknięcia poziome i pionowe ścian,
jest przechylony na jedna stronę (odchył 15 cm na 6 metrach
wysokości), co w przypadku niepodjęcia pilnych działań w
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kierunku jego renowacji grozi zawaleniem.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
 Przebudowa rynku Starego Miasta:
 profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni,
 podbudowy betonowe oraz z kruszyw,
 ułożenie nawierzchni z kostki brukowej,
 montaż fontanny wraz z posadzką,
 sadzenie drzew i krzewów oraz zagospodarowanie zieleni,
 montaż elementów małej architektury,
 montaż aren sezonowych.
 Remont ul. Kościuszki od rynku do ul. Połanieckiej:
 rozbiórka elementów i nawierzchni istniejących ciągów pieszych,
ulic, zjazdów i miejsc postojowych,
 zabezpieczenie sieci teletechnicznej,
 zabezpieczenie podziemnej sieci gazowej,
 przebudowa sieci energetycznej,
 roboty ziemne związane z przygotowaniem koryta pod nową
konstrukcję jezdni, parkingu, ciągów pieszych oraz zjazdów do
prywatnych posesji,
 wykonanie odwodnienia,
 ułożenie krawężników,
 ułożenie ścieku przykrawężnikowego,
 profilowanie jezdni,
 ułożenie nowych warstw konstrukcyjnych i nawierzchni,
 rozplantowanie ziemi i wykonanie trawników na terenie
przyległym do budowy,
 regulacja wysokościowa studzienek, włazów kanałowych
i zaworów wodociągowych.
 Budowa ogólnodostępnego parkingu przy ul. Rzecznej:
 roboty ziemne związane z przygotowaniem terenu pod
konstrukcję parkingu,
 ułożenie warstw konstrukcyjnych oraz położenie nawierzchni
parkingu.
 Odnowa Parku Inwalidów Wojennych:
 przycinka i pielęgnacja drzew,
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wykonanie alejek,
nasadzenia krzewów,
montaż oświetlenia parkowego,
montaż elementów małej architektury.

 Poprawa bezpieczeństwa i estetyki ul. Połanieckiej i ul. 3 Maja:
 ul. Połaniecka:
 remont oświetlenia ulicznego,
 aranżacje roślin w donicach,
 ul. 3 Maja:
 remont oświetlenia ulicznego,
 aranżacje roślin w donicach,
 oznakowanie poziome miejsc do parkowania.
 Rewitalizacja terenów zielonych między ul. Rzeczną a wałami:





uporządkowanie terenu wraz z jego ukształtowaniem,
wprowadzeniem nowych nasadzeń,
zagospodarowanie terenu,
zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych i komunalnych.

 Etap I remontu Bazyliki Mniejszej św. Mateusza oraz otoczenia:
 remont elewacji Bazyliki Mniejszej pod wezwaniem św. Mateusza w
Mielcu,
 przebudowa istniejącej kotłowni w obiekcie Bazyliki Mniejszej wraz
z przebudową i budową wewnętrznej instalacji gazowej i
elektrycznej oraz przebudową wejścia do kotłowni (budową
schodów zewnętrznych),
 wyłożenie schodów zewnętrznych przy Bazylice Mniejszej płytami
kamiennymi,
 remont muru ogrodzeniowego bazyliki,
 przebudowa i budowa ogrodzenia plebanii na odcinku sąsiadującym
z projektowanym placem,
 budowa, przebudowa i rozbudowa ciągów komunikacyjnych tj.
m.in. budowa placu (z wykonaniem muru oporowego), chodników,
dróg dojazdowych,
 przebudowa istniejącego zjazdu z ul. Błogosławionego Księdza
Romana Sitki na projektowany plac,
 wykonanie elementów małej architektury (ławki, kosze, tablice i
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gabloty informacyjne, elementy osłaniające zieleń),
 budowa i przebudowa przyłącza wodociągowego dla Bazyliki
Mniejszej p.w. Świętego Mateusza w Mielcu oraz budowa instalacji
wodociągowej nawadniającej tereny zielone przy Bazylice Mniejszej,
 przebudowa instalacji gazowej, zalicznikowej dla Bazyliki Mniejszej
p.w. Świętego Mateusza w Mielcu,
 budowa i przebudowa przyłączy kanalizacji deszczowej dla terenów
Bazyliki Mniejszej p.w. Świętego Mateusza,
 budowa i przebudowa przyłącza kanalizacji ogólnospławnej dla
Bazyliki Mniejszej p.w. Świętego Mateusza,
 przebudowa istniejącej sieci teletechnicznej napowietrznej w
rejonie ul. Kościuszki i Błogosławionego Księdza Romana Sitki na
kanalizację teletechniczną,
 przebudowa i budowa oświetlenia Bazyliki Mniejszej i terenu wokół
oraz placu przy bazylice,
 Etap I remontu kościółka św. Marka wraz z zagospodarowaniem
terenu i niezbędną infrastrukturą:
 remont kościółka z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej,


remont muru ogrodzeniowego,

 budowa przyłącza sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacji
sanitarnej,
 budowa przyłącza sieci kanalizacji deszczowej w zakresie
odprowadzenia wód opadowych z dachu kościółka Św. Marka,
 przebudowa istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej i
przyłącza energetycznego,
 budowa przyłącza i sieci oświetlenia terenu i zasilania urządzeń
zewnętrznych elektrycznych przy kościółku Św. Marka,
 budowa sceny wielofunkcyjnej z widownią,
 przebudowa i rozbudowa ciągów komunikacyjnych (alejek, placów),
 mała architektura – bariery, ławki, kosze, tablice informacyjne.
Wśród celów, jakie stawiane są przez inwestorów, można wyróżnić:
 wzmocnienie roli Starego Miasta jako „serca Mielca”
– najcenniejszej i najstarszej jego części,
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 wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznej,
 poprawa stanu technicznego obiektów (zasobów kulturowych
miasta) – powstrzymanie degradacji obiektów
i terenów zabytkowych,
 podniesienie atrakcyjności turystycznej Mielca,
 rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, głównie usługowych,
 poprawa jakości życia mieszkańców.
Produktami realizacji projektu będą:









wyremontowana powierzchnia rynku Starego Miasta – ok.
8 000 m2,
ul. Kościuszki o powierzchni ok. 8 313 m2,
rozbudowany parking o powierzchni ok. 3 000 m2,
zrewitalizowany park Inwalidów Wojennych o powierzchni 7 305
m2 ,
ul. Połaniecka i ul. 3 Maja ok. 4 345 m2,
tereny zielone między ul. Rzeczną a wałami ok. 18 844 m2,
wyremontowany kościółek św. Marka wraz z otoczeniem
o łącznej powierzchni 4 240,46 m2,
odnowiona bazylika mniejsza św. Mateusza wraz
z otoczeniem o łącznej powierzchni 4 041 m2.
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PLANOWANY
2008-2013

TERMIN
REALIZACJI

PLANOWANE

10 201 767 zł

NAKŁADY

NAKŁADY
LATACH

W

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

-

85

14

200

4 214

3 726

1 963

2007-

2013-BRUTTO W
TYSIĄCACH
ZŁOTYCH

PRZEWIDYWANE,
SZACUNKOWE
WYDATKI

NA

PROJEKT

W

OKRESIE

2014-

-

2018-BRUTTO W
TYSIĄCACH
ZŁOTYCH

NAKŁADY

NA

PROJEKT

WG

ŹRÓDEŁ
TYSIĄCACH

W

ŚRODKI WŁASNE

EFRR

INNE

1 702

8 450zł

-

ZŁOTYCH
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NAZWA
DZIAŁANIA

NAZWA
PROJEKTODAWCY

Odnowa zabytków, rewitalizacja terenów zielonych parafii
św. Mateusza w Mielcu
Parafia św. Mateusza w Mielcu

OPIS PROJEKTU
Niniejszy projekt będzie kontynuacją działań dotyczących renowacji
Bazyliki Mniejszej św. Mateusza oraz kościółka św. Marka, które
weszły w zakres projektu „Przywrócenie historycznej funkcji
centrum handlowo-rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu
Śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza”. W zakres
projektu wejdą następujące zadania:
 Etap II remontu Bazyliki Mniejszej św. Mateusza oraz
otoczenia:
 przebudowa i budowa ogrodzenia plebanii od strony ul. Bł.
ks. Romana Sitki i od strony południowej,
 przebudowa i budowa ciągów komunikacyjnych (chodników,
dróg dojazdowych),
 przebudowa istniejącego zjazdu z ul. Błogosławionego
Księdza Romana Sitki,
 budowa przyłącza wodociągowego i studni wodomierzowej
na terenie plebanii oraz budowa instalacji wodociągowej
nawadniającej tereny zielone przy plebanii,
 budowa i przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej dla
Bazyliki Mniejszej p.w. Świętego Mateusza,
 budowa i przebudowa przyłączy kanalizacji deszczowej dla
terenów plebanii,
 budowa oświetlenia terenu przy plebanii,
 montaż elementów małej architektury (ławki, kosze).
 Etap II remontu kościoła św. Marka oraz otoczenia:
 przebudowa ogrodzenia ażurowego.

PLANOWANY
TERMIN

2010-2013

REALIZACJI

PLANOWANE
NAKŁADY

840 663,30 zł
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NAKŁADY
LATACH

W

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

-

-

-

41

100

350

350

2007-

2013-BRUTTO W
TYSIĄCACH
ZŁOTYCH

PRZEWIDYWANE,
SZACUNKOWE
WYDATKI

NA

PROJEKT

W

OKRESIE

2014-

-

2018-BRUTTO W
TYSIĄCACH
ZŁOTYCH

NAKŁADY

NA

PROJEKT

WG

ŹRÓDEŁ

ŚRODKI WŁASNE

EFRR

INNE

126

715

-

W

TYSIĄCACH
ZŁOTYCH

NAZWA DZIAŁANIA

Modernizacja SDH „Ikar”, ul. Mickiewicza 15

NAZWA PROJEKTODAWCY
OPIS PROJEKTU

„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Mielcu, 39-300
Mielec, ul. Sikorskiego 2a
Budynek z 1976 r. wymaga remontu i usprawnienia komunikacji
zewnętrznej (m.in. brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych).
Elewacje zewnętrzne wykonane w technologii z lat budowy
wymagają remontu i docieplenia. Wymiany wymaga ślusarka
okienna i drzwiowa stalowa. W sali sprzedażowej należy
wyremontować lub wymienić posadzki, okładziny ścian i sufity.
Instalacje
wewnętrzne,
tj.
c.o.,
wodno-kanalizacyjna,
elektryczna, wymagają adaptacji do aktualnych funkcji obiektu.
Planuje się także wymianę kotłowni węglowej na gazową.
Celem projektu jest poprawa wyglądu zewnętrznego obiektu
wraz z otoczeniem oraz poprawa funkcjonalności obiektu (m.in.
dostęp dla osób niepełnosprawnych, poprawa warunków ochrony
środowiska ekologicznego).

PLANOWANY

TERMIN

REALIZACJI

PLANOWANE NAKŁADY

2009-2013
1 000 000 zł
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NAKŁADY W LATACH
2007-2013-BRUTTO W
TYSIĄCACH ZŁOTYCH

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

–

–

200

200

200

200

200

PRZEWIDYWANE,
SZACUNKOWE

WYDATKI

-

NA PROJEKT W OKRESIE

2014-2018-BRUTTO

W

TYSIĄCACH ZŁOTYCH

NAKŁADY NA PROJEKT WG
ŹRÓDEŁ
ZŁOTYCH

W

TYSIĄCACH

ŚRODKI WŁASNE

EFRR

INNE

200

-

800
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NAZWA DZIAŁANIA

Rewitalizacja zabytkowego budynku, w którym się
mieści Państwowa Szkoła Muzyczna im. Mieczysława
Karłowicza w Mielcu

NAZWA PROJEKTODAWCY
OPIS PROJEKTU

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, im. Mieczysława
Karłowicza w Mielcu, 39-300 Mielec, ul. Kościuszki 10
Budynek wymaga natychmiastowego remontu więźby dachowej,
stropu, ścian i pokrycia dachowego oraz renowacji elewacji.
Zabytkowa sala królewska i znajdujący się w niej szkic obrazów
wymaga natychmiastowej konserwacji i zabezpieczenia.
Celem projektu jest zabezpieczenie bezpieczeństwa uczącej się
młodzieży, zabezpieczenie zabytkowego budynku przed
degradacją, podniesienie atrakcyjności dzielnicy Starego Miasta
poprzez rewitalizację najpiękniejszego zabytku świeckiego w tej
części miasta Mielca.
Rewitalizacja będzie kontynuacją rozpoczętego projektu odnowy
zabytkowego budynku, w którym obecnie mieści się Państwowa
Szkoła Muzyczna. Osuszone zostały już fundamenty budynku.
Doprowadzona została wentylacja. Do tej pory zamontowane
zostały nowe okna. W planie remontowym jest adaptacja
poddasza szkoły na cele dydaktyczne, remont szkieletu
dachowego
i częściowa wymiana więźby dachowej, całkowita wymiana
pokrycia dachowego, a także uzupełnienie ubytków ściennych
i położenie elewacji na całym budynku. Kolejny krok to remont
zabytkowej Sali Królewskiej oraz pozostałych pomieszczeń
znajdujących się w budynku szkoły. Ostatnim etapem będzie
remont parkingu na terenie szkoły i budowa „muszli
koncertowej” w podwórzu szkoły.

PLANOWANY

TERMIN

REALIZACJI

PLANOWANE NAKŁADY

2008-2015
1 565 000 zł
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NAKŁADY
W
LATACH
2007-2013-BRUTTO
W
TYSIĄCACH ZŁOTYCH

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

–

115

150

200

200

200

200

PRZEWIDYWANE,
SZACUNKOWE WYDATKI NA
PROJEKT

W

500

OKRESIE

2014-2018-BRUTTO

W

TYSIĄCACH ZŁOTYCH

NAKŁADY NA PROJEKT WG
ŹRÓDEŁ

W

TYSIĄCACH

ZŁOTYCH

NAZWA DZIAŁANIA

NAZWA PROJEKTODAWCY
OPIS PROJEKTU

ŚRODKI WŁASNE

EFRR

INNE

200

1 365

-

Modernizacja i adaptacja „Jadernówki” – historycznego
zakładu fotograficznego przy ul. Jadernych 19
Samorządowe Centrum Kultury, Aleja Niepodległości 7, 39-300
Mielec
Niezależna opinia techniczna oraz opinia konserwatorska o stanie
obiektu objętego niniejszym projektem stwierdza mierny lub zły
stan
poszczególnych
elementów
konstrukcyjnych
i wykończeniowych.
Na zły stan techniczny budynku wpływają między innymi:
 zły stan dachu,
 zły stan tynków i elewacji – stwierdzono konieczność
wykonania nowej elewacji na podstawie archiwalnej
dokumentacji fotograficznej,
 brak centralnego ogrzewania budynku,
 niesprawna instalacja elektryczna,
 niesprawna i przestarzała instalacja pożarowa nie
zapewniająca bezpieczeństwa zarówno zwiedzającym,
pracownikom, jak i eksponatom,
 zły stan stolarki podłogowej, drzwiowej i okiennej,
 brak odpowiedniego oświetlenia, powodujący zagrożenie dla
eksponatów oraz niemożność zapewnienia bezpieczeństwa
pożarowego.
Na dzień dzisiejszy stan techniczny obiektu stanowi zagrożenie
dla znajdujących się w nim eksponatów, a także wpływa na niską
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atrakcyjność wystawy, znacząco obniżając komfort zwiedzania.
Celem projektu jest ochrona dziedzictwa kulturowego oraz
przygotowanie i wykreowanie atrakcyjnego produktu turystyki
kulturowej, poszerzając tym samym ofertę kulturalną miasta.
W oddziaływaniu swym projekt znacząco wpłynie na wzrost
liczby zwiedzających, a tym samym przyczyni się do rozwoju
gospodarczego miasta i regionu poprzez generowanie nowych
miejsc pracy związanych z nową ofertą kulturalno-turystyczną.
Dzięki realizacji inwestycji i jej komponentu „miękkiego”: cyklu
imprez kulturalnych promujących odnowione i unowocześnione
muzeum, projekt przyczyni się do powstania atrakcyjnego,
nowoczesnego, stojącego na europejskim poziomie produktu
turystyki kulturowej a mianowicie unikatowego muzeum
fotografii w Polsce.
W zakres rzeczowy projektu wchodzą następujące prace i
zlecenia:


prace przygotowawcze (dokumentacja dla
projekty, kosztorysy, studium wykonalności);



prace związane z robotami budowlanymi (prace rozbiórkowe,
przygotowawcze, prace ziemne, drewniana konstrukcja
dachu, odnowienie ścian zewnętrznych wraz z tynkami,
wykonanie sufitów podwieszanych, wymiana drzwi i okien,
wymiana podłóg i posadzek, pozostałe roboty wewnętrzne
wykończeniowe, odnowa polichromii oraz odtworzenie
ozdobnego malowania ścian jednego z pomieszczeń, inne
specjalistyczne roboty konserwatorskie, uporządkowanie
otoczenia obiektu – w tym odnowa ogrodzenia, Wykonanie
instalacji C.O. wraz z kotłownią, wymiana i naprawa
następujących instalacji: wodno-kanalizacyjnej, gazowniczej,
elektrycznej);



zakup sprzętu i wyposażenia (wyposażenie meblowe – 2
zestawy: 1 zestaw wyposażenia meblowego archiwizacyjnego
oraz zestaw wyposażenia meblowego stylizowanego, 2
zestawy gablot ekspozycyjnych do dwóch pomieszczeń
Muzeum; 1 zestaw indywidualnie zaprojektowanego
i dobranego specjalistycznego oświetlenia muzealnego,
stylizowany wystrój okien – 1 zestaw, wyposażenie
sanitariatów dla zwiedzających – w tym sanitariat
przystosowany dla osób niepełnosprawnych, podesty – 3 szt.;

projektu

–
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odnowa epokowego szyldu – reklamy – 1 szt.);


PLANOWANY

TERMIN

REALIZACJI

zakup towarów i usług związanych z promocją lokalnych lub
regionalnych produktów turystyki kulturowej – komponent
ten realizowany będzie poprzez organizację cyklu imprez
(wystawy, konferencja, tematyczne pokazy kina letniego,
wydawnictwo promocyjne, usługa profesjonalnej promocji
obiektu w regionie i kraju – w tym przygotowanie filmu,
prezentacji i katalogów i wydawnictw naukowo-promocyjnych
a także poprzez zakup systemu prezentacyjnego – ekran
LCD)

2007-2011

PLANOWANE NAKŁADY
2 618 727 zł
NAKŁADY W LATACH 2007
2008
2007-2013-BRUTTO W
12,444

TYSIĄCACH ZŁOTYCH

-

2009

2010

2011

2012

2013

32,696

1 294,020

1 279,567

-

-

PRZEWIDYWANE,
SZACUNKOWE

WYDATKI

-

NA PROJEKT W OKRESIE

2014-2018-BRUTTO

W

TYSIĄCACH ZŁOTYCH

NAKŁADY NA PROJEKT WG
ŹRÓDEŁ

W

TYSIĄCACH

ZŁOTYCH

NAZWA DZIAŁANIA

ŚRODKI WŁASNE

EFRR

INNE

321,975

1 824,523

472,229

Remont zabytkowej strażnicy

NAZWA PROJEKTODAWCY
OPIS PROJEKTU

Ochotnicza Straż Pożarna w Mielcu, ul. Kilińskiego 27, 39-300
Mielec
Projekt będzie dotyczył rewitalizacji budynków i terenów przy
ul. Kilińskiego 27 (remont elewacji, wykonanie infrastruktury
sanitarnej, zagospodarowanie terenów zielonych, modernizacja
parkingów.
Celem projektu jest uratowanie zabytkowych obiektów oraz
poprawa estetyki miasta.

PLANOWANY

TERMIN

REALIZACJI

PLANOWANE NAKŁADY

2008-2014
335 000 zł
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NAKŁADY
W
LATACH
2007-2013-BRUTTO
W
TYSIĄCACH ZŁOTYCH

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

–

10

15

60

50

50

50

PRZEWIDYWANE,
SZACUNKOWE WYDATKI NA
PROJEKT

W

100

OKRESIE

2014-2018-BRUTTO

W

TYSIĄCACH ZŁOTYCH

NAKŁADY NA PROJEKT WG
ŹRÓDEŁ

W

ŚRODKI WŁASNE

EFRR

INNE

30

-

305

TYSIĄCACH

ZŁOTYCH

NAZWA DZIAŁANIA

Renowacja zabytkowej kamienicy, posiadającą unikalną
oprawę architektoniczną w skali miasta i regionu

NAZWA PROJEKTODAWCY
OPIS PROJEKTU

Teresa Gąska, Rynek 22 39-300 Mielec
Marta i Marcin Gąska, Rynek 22 39-300 Mielec
Przedmiotem projektu będzie renowacja
ul. Rynek 22, pochodzącej z XIX wieku.

kamienicy

przy

Na zły stan techniczny kamienicy wpływ mają:


zły stan dachu - długi czas użytkowania konstrukcji, brak
przeprowadzania okresowych prac konserwacyjnych
doprowadziły do zniszczenia więźby dachowej, a znaczna
jej część uległa zniszczeniu,



zły stan tynków i elewacji.

W zakres projektu wchodzą następujące prace:


prace przygotowawcze: projekty, kosztorysy,



prace związane z robotami budowlanymi: prace
rozbiórkowe, przygotowawcze, rekonstrukcja dachu,
odnowienie ścian zewnętrznych wraz z tynkami, wymiana
okien i renowacja drzwi wejściowych.

Celem projektu jest zachowanie unikalnej w skali miasta i
regionu oprawy architektonicznej budynku i niedopuszczenie do
jego zniszczenia. Odnowienie budynku w znacznym stopniu
wpłynie na wzrost walorów estetycznych Rynku.

PLANOWANY

TERMIN

REALIZACJI

PLANOWANE NAKŁADY

2009-2012
100 000 zł
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NAKŁADY
W
LATACH
2007-2013-BRUTTO
W
TYSIĄCACH ZŁOTYCH

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

–

–

60

–

–

40

–

PRZEWIDYWANE,
SZACUNKOWE WYDATKI NA
PROJEKT

W

-

OKRESIE

2014-2018-BRUTTO

W

TYSIĄCACH ZŁOTYCH

NAKŁADY NA PROJEKT WG
ŹRÓDEŁ

W

TYSIĄCACH

ZŁOTYCH

ŚRODKI WŁASNE

EFRR

INNE

100 000

-

-

B. Obszar B: Osiedle Niepodległości
NAZWA
DZIAŁANIA

NAZWA
PROJEKTODAWCY

OPIS PROJEKTU

Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków
mieszkalnych
w
Mielcu,
wybudowanego
w latach 50. XX wieku dla jednostek paramilitarnych
i młodych robotników
Gmina Miejska Mielec
Projekt swym zakresem obejmuje:


przebudowa drogi miejskiej ul. Miasteczko Młodego Robotnika
z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie tzw.
„Miasteczka
Młodego
Robotnika”
(części
osiedla
Niepodległości),



przebudowa sieci uzbrojenia na terenie tzw. „Miasteczka
Młodego Robotnika”,



remont budynku handlowo-usługowego położonego przy ul.
Miasteczko Młodego Robotnika 34,



odnowienie Górki Cyranowskiej (teren położony pomiędzy ul.
Kwiatkowskiego a ul. Parkową).

Ul. Miasteczko Młodego Robotnika oraz wybrane drogi wewnętrzne są
ulicami dojazdowymi do istniejących budynków mieszkalnych. Są one w
złym stanie; nawierzchnie posiadają liczne pęknięcia i koleiny. Istniejąca
sieć kanalizacji służy dostarczaniu ciepła, wody oraz odprowadzaniu
ścieków z mieszkań. Stan infrastruktury jest zły, na co składa się
niedrożność sieci sanitarnych powodujących częste zalewanie osiedla
oraz brak wystarczającej ilości rurociągów sieci cieplnej, przez co z kolei

115

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Mielca (aktualizacja)

występuje trudność w ogrzaniu wszystkich budynków. Budynek położony
przy ul. Miasteczko Młodego Robotnika 34 pełni funkcje handlowousługowe. Jest to budynek z 1952 roku, mocno wyeksploatowany, w
bardzo złym stanie technicznym (zużycie ok. 80%). W pierwotnym
założeniu miał to być obiekt tymczasowy na okres 10 lat. Górka
Cyranowska jest terenem parkowym, pełniącym funkcje rekreacyjnowypoczynkowe. Obecnie zły stan obiektu umożliwia jedynie użytkować go
pod kątem odbywania wycieczek spacerowych. Brakuje elementów małej
architektury oraz miejsc rozrywki dla dzieci (np. placów zabaw), aby
mieszkańcy mogli przyjemnie spędzać wolny czas. Zbyt mała ilość alejek
oraz brak oświetlenia sprawia, iż o zmroku teren staje się niebezpieczny i
zniechęca do uczęszczania parku
W zakres rzeczowy projektu wchodzą:
 Przebudowa drogi miejskiej ul. Miasteczko Młodego Robotnika z
niezbędną infrastrukturą techniczną:





rozbiórka elementów i nawierzchni istniejącej ulicy,
roboty ziemne związane z przygotowaniem koryta pod nową
konstrukcję jezdni, chodników,
ułożenie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni jezdni oraz
chodników,
montaż oświetlenia.

 Przebudowa sieci uzbrojenia na terenie tzw. „Miasteczka Młodego
Robotnika”,







sieci wodociągowej,
kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej,
sieci cieplnej,
sieci energetycznych,
oświetlenia zewnętrznego.

 Remont budynku handlowo-usługowego
Miasteczko Młodego Robotnika 34:






położonego

pokrycie
dachu
papą
termozgrzewalną
z uzupełnieniem elementów konstrukcji,
wymiana obróbek blacharskich,
docieplenie ścian zewnętrznych styropianem,
wymiana okien oraz drzwi,
wykonanie odboju z płytek wokół budynku.

przy

ul.
wraz
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 Odnowienie Górki Cyranowskiej:





wykonanie koniecznych przycinek drzew (chore, suche drzewa),
wykonanie alejek, ścieżki rowerowej (łączącą ul. Parkową z al.
Niepodległości),
wykonanie oświetlenia parkowego,
montaż elementów małej architektury.

Cele niniejszego projektu są następujące:






wzrost
funkcjonalności
przestrzeni
publicznej
i podniesienie atrakcyjności zdegradowanych terenów Mielca,
poprawa stanu technicznego dróg oraz budynku handlowousługowego,
rozwój przedsiębiorstw usługowych,
poprawa funkcjonalności budynków poprzez realizację zadań z
zakresu wymiany sieci uzbrojenia terenu,
poprawa jakości życia mieszkańców.

Produktami realizacji przedsięwzięcia będą:


PLANOWANY

powierzchnia remontowanych ulic wraz z terenem wymiany sieci
– ok. 26 775 m2,
 powierzchnia budynku handlowo-usługowego – 420 m2,
 powierzchnia Górki Cyranowskiej – ok. 100 419 m2.
2010-2013

TERMIN
REALIZACJI

PLANOWANE

9 099 117,87 zł

NAKŁADY
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NAKŁADY
LATACH

W

2007

2008

-

-

2009

2010

2011

2012

2013

151

1 091

4 449

3 407

2007-

2013-BRUTTO W
TYSIĄCACH
ZŁOTYCH

PRZEWIDYWANE,
SZACUNKOWE
WYDATKI

NA

PROJEKT

W

OKRESIE

2014-

-

2018-BRUTTO W
TYSIĄCACH
ZŁOTYCH

NAKŁADY

NA

PROJEKT

WG

ŹRÓDEŁ
TYSIĄCACH

W

ŚRODKI WŁASNE

EFRR

INNE

2 099

7 000

-

ZŁOTYCH
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C. Obszar C: Osiedle Lotników
NAZWA DZIAŁANIA
NAZWA
PROJEKTODAWCY

OPIS PROJEKTU

Rewitalizacja Osiedla Lotników w Mielcu
Mielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Rewitalizacja osiedla Lotników stanowi jeden z etapów rewitalizacji
całego miasta, przyczyniając się do poprawy oraz rozwijania innych
dziedzin życia społeczno-gospodarczego oraz rozwiązywania
problemów na tym terenie. Budynki wielorodzinne na os. Lotników to
ta cześć miasta, w której mają miejsce zaległości w działalności
remontowo-modernizacyjnej obiektów kubaturowych, zły stan
infrastruktury komunalnej, czy też niedostatki w zakresie usług
publicznych. Spółdzielnia w ramach bieżących prac remontowobudowlanych dociepliła część ścian na budynkach, których dotyczy
projekt. Na obecną chwilę renowacji wymagają jeszcze zewnętrzne
ściany szczytowe tych obiektów. Zastosowane na tych ścianach płyty
azbestowe wymagają demontażu i odpowiedniej utylizacji.
Podstawową kwestią jest usunięcie rakotwórczych płyt azbestowych
jako warstwy elewacyjnej i wykonanie w to miejsce nowego
docieplenia – kolorowych tynków akrylowych.
Obowiązek inwentaryzacji i usuwania wyrobów zawierających azbest
ciąży na właścicielach nieruchomości, na terenie którego się znajdują,
a więc w tym przypadku na Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Utylizacja azbestu jest przedsięwzięciem dość kosztownym i
Spółdzielnia nie jest w stanie ponieść tak dużych kosztów w krótkim
okresie czasu. Ponadto obecnie niedostatecznie ocieplone ściany
powodują duże straty ciepła, w związku z czym Spółdzielnia
przeznacza duże nakłady finansowe na ogrzewanie budynków.
Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na oszczędności związane z
zakupem energii cieplej, której zmniejszone zużycie pozytywnie
wpłynie na ochronę środowiska.
Kolejne działanie – renowacja małej architektury w sąsiedztwie
remontowanych bloków – ma na celu uatrakcyjnić otoczenie
budynków oraz zdecydowanie polepszyć funkcjonalność osiedla,
a tym samym zwiększyć udogodnienia dla mieszkańców oraz
poprawić jego estetykę zewnętrzną. Oznaczenie budynków w rejonie
rewitalizacji nowymi tablicami poprawi funkcjonalność tej części
miasta. Będzie to udogodnienie nie tylko dla mieszkańców ale także
różnych służb i osób odwiedzających te tereny.
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Natomiast instalacja monitoringu w centralnej części osiedla stanowi
uzupełnienie powyższych działań, gdyż nie tylko poprawi
bezpieczeństwo w rejonie, ale zapobiegnie dewastacji odnowionego
osiedla.

PLANOWANY TERMIN
REALIZACJI

PLANOWANE

2008-2013
5 330 570 zł

NAKŁADY

NAKŁADY W LATACH 2007
2007-2013-BRUTTO
W

TYSIĄCACH

-

2008
87

2009

2010

2011

2012

2013

4

1 038

2 670

1 530

ZŁOTYCH

PRZEWIDYWANE,
SZACUNKOWE
WYDATKI

NA

-

PROJEKT W OKRESIE

2014-2018-BRUTTO
W

TYSIĄCACH

ZŁOTYCH

NAKŁADY

NA

ŚRODKI WŁASNE

EFRR

INNE

2 665

2 665

-

PROJEKT WG ŹRÓDEŁ
W

TYSIĄCACH

ZŁOTYCH
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VIII. PLAN FINANSOWY REALIZACJI REWITALIZACJI
NA LATA 2007 – 2013
Ogólna wartość wszystkich inwestycji przewidzianych do realizacji w niniejszym programie
przekracza wartość 31 milionów złotych. Największa część tej kwoty przypada na projekt
rewitalizacji Starego Miasta – inwestycji, która ma zmienić oblicze Śródmieścia i sprawić,
by najstarsza część Mielca była jego wizytówką.
Zbiorcze zestawienie projektów wpisanych do pierwotnej wersji Lokalnego Programu
Rewitalizacji zamieszczone zostało poniżej.
Tabela 34: Zestawienie wartości projektów objętych LPR planowanych do realizacji
w latach 2007-2013
Lp.

1
2

Wyszczególnienie

Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo-rekreacyjnego
miasta Mielca zabytkowemu Śródmieściu z rynkiem i bazyliką
mniejszą św. Mateusza
Odnowa zabytków, rewitalizacja terenów zielonych parafii św.
Mateusza w Mielcu

Wartość
ogółem

10 201 767
840 663

3

Modernizacja i adaptacja „Jadernówki” – historycznego zakładu
fotograficznego przy ul. Jadernych 19

2 618 727

4

Modernizacja SDH „Ikar”, ul. Mickiewicza 15

1 000 000

5

Rewitalizacja zabytkowego budynku, w którym się mieści
Państwowa Szkoła Muzyczna im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu

1 565 000

6

Remont zabytkowej strażnicy

335 000

7

Renowacja zabytkowej kamienicy, posiadającą unikalną oprawę
architektoniczną w skali miasta i regionu

100 000

8
9

Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków
mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach 50. XX wieku dla
jednostek paramilitarnych i młodych robotników
Rewitalizacja Osiedla Lotników w Mielcu

Razem
Źródło: Opracowanie własne na podstawie kart projektów

9 099 118
5 330 570
31 090 845

Najważniejszą grupą inwestycji objętych programem są inwestycje, których pomysłodawcą
oraz realizatorem będzie Gmina Miejska Mielec. Przy założeniu pozyskania na zadania
związane z rewitalizacją dotacji zewnętrznych ze środków Europejskiego Funduszu
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Rozwoju Regionalnego wkład własny miasta będzie miał i tak istotne znaczenie z punktu
widzenia powodzenia realizacji zadań.
Pod względem finansowym największa część wydatków objętych Lokalnym Programem
Rewitalizacji pokryta ma zostać z pozyskanego w ramach programów operacyjnych
zewnętrznego finansowania bezzwrotnego. Podstawowym źródłem takiego kapitału ma
być Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Mniejsza część wydatków zostanie pokryta
ze środków własnych – prywatnych i publicznych oraz z zewnętrznych źródeł zwrotnych.
Zestawienie wydatków objętych LPR w podziale na planowane źródła pochodzenia
środków zostało zamieszczone w tabeli.
Tabela 35. Planowane wydatki inwestycyjne w podziale na źródła pochodzenia kapitału
Lp.

1

2

3

4

5

6

7

8

Wyszczególnienie

Przywrócenie historycznej funkcji
centrum handlowo-rekreacyjnego
miasta Mielca zabytkowemu
Śródmieściu z rynkiem i bazyliką
mniejszą św. Mateusza
Odnowa zabytków, rewitalizacja
terenów zielonych parafii św.
Mateusza w Mielcu
Modernizacja i adaptacja
„Jadernówki” – historycznego
zakładu fotograficznego przy ul.
Jadernych 19
Modernizacja SDH „Ikar”,
ul. Mickiewicza 15
Rewitalizacja zabytkowego
budynku, w którym się mieści
Państwowa Szkoła Muzyczna im.
Mieczysława Karłowicza w Mielcu

Finansowanie według źródeł
Środki
Środki
EFRR
własne
własne
publiczne
prywatne

1 702 096

Renowacja zabytkowej kamienicy,
posiadającą unikalną oprawę
architektoniczną w skali miasta i
regionu
Rewitalizacja terenu byłego
prowizorycznego osiedla baraków
mieszkalnych w Mielcu,
wybudowanego w latach 50. XX

8 499 670

126 099

714 564

321 975

2 296 752

200 000

800 000

200 000

Remont zabytkowej strażnicy

Inne

1 365 000

30 000

305 000

100 000

2 099 166

6 999 951
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9

wieku dla jednostek
paramilitarnych i młodych
robotników
Rewitalizacja Osiedla Lotników w
Mielcu
Razem

2 665 285
4 323 238

3 121 384

2 665 285
18 879 471 4 766 752

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kart projektów

Tylko część projektów będzie się ubiegała o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Poniższa tabela wymienia te projekty oraz wskazuje działanie RPO WP, do którego będą
składane.
Tabela 36. Projekty, które będą się ubiegały o dofinansowanie z EFRR

Tytuł projektu

Działanie RPO WP

Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo- 7.1. Rewitalizacja miast
rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu Śródmieściu z
rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza
Odnowa zabytków, rewitalizacja terenów zielonych parafii 7.1. Rewitalizacja miast
św. Mateusza w Mielcu
Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla 7.2. Rewitalizacja obszarów
baraków mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach zgedradowanych
50. XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych
robotników
Rewitalizacja Osiedla Lotników w Mielcu

7.1. Rewitalizacja miast

Źródło: Opracowanie własne

Kolejne zestawienie prezentuje planowane rozłożenie w czasie wydatków w ramach
projektów objętych Programem. Największe inwestycje przypadną na lata 2011-2013.
W tym okresie zarówno Gmina Miejska Mielec, jak i inwestorzy niepubliczni planują
zrealizować większą część swych projektów. Zadeklarowane nakłady w pierwszych latach
obowiązywania Programu były niewielkie i dotyczyły głównie prac przygotowawczych do
zasadniczej realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
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Rysunek 29. Harmonogram wydatków przewidzianych w ramach LPR (w mln zł)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie kart projektów

Poniższe wykresy przedstawiają kształtowanie się w kolejnych latach wydatków ze
środków własnych – publicznych (samorządowych) oraz prywatnych, a także
pochodzących z EFRR.
Rysunek 30. Zestawienie wydatków ze środków własnych publicznych
(samorządowych) na projekty wpisane do LPR w latach 2007 – 2013 (w tys. zł)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie kart projektów
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Rysunek 31. Zestawienie wydatków ze środków własnych prywatnych na projekty
wpisane do LPR w latach 2007 – 2013 (w tys. zł)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie kart projektów
Rysunek 32. Zestawienie wydatków ze środków EFRR na projekty wpisane do LPR
w latach 2007 – 2013 (w tys. zł)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie kart projektów
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Obszarem, na którym planuje się zrealizować najwięcej projektów – tak ilościowo, jak
i wartościowo – jest obszar A (Stare Miasto). Szczegółowe zestawienie zobrazowane
zostało na wykresie.
Rysunek 33. Podział nakładów inwestycyjnych na poszczególne obszary

C
5 330 570
17%

A
16 661 157
54%

B
9 099 118
29%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kart projektów

Strukturę wydatków związanych z LPR przedstawia wykres poniżej. Ponad 60% środków
beneficjenci chcą pozyskać ze źródeł unijnych.
Rysunek 34. Struktura wydatków na projekty wpisane do LPR (w %)
60,7%

15,3%
13,9%

10,0%

Środki własne publiczne

Środki własne prywatne

Dotacje unijne

Inne (np. kredyt)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kart projektów
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Środki przeznaczone na dofinansowanie inwestycji z zakresu rewitalizacji dla całego
województwa zapisane są w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013. Wkład z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w projekty rewitalizacyjne w województwie podkarpackim w latach 20072013 wyniesie łącznie 62 mln €. Udział środków unijnych we wszystkich projektach
planowanych w LPR dla miasta Mielca – przeszło 31 mln zł – stanowi ok. 13% tej sumy.
Pamiętać należy, że o fundusze unijne na rewitalizację ubiegać się będą również
beneficjenci z innych miast województwa. Oznacza to, że środków UE w ramach działania
7.1 i 7.2 RPO WP wystarczy na realizację jedynie części inwestycji wpisanych do Lokalnego
Programu Rewitalizacji.
Spośród podmiotów aplikujących o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego należy wymienić:


Gminę Miejską Mielec,



Parafię św. Mateusza,



Mielecką Spółdzielnię Mieszkaniową.

Uzyskanie finansowania zewnętrznego jest kluczowym punktem programu rewitalizacji.
Niemniej jednak podmioty prywatne oraz publiczne pełnią istotną rolę przygotowując
inwestycje, a także zasilając je środkami własnymi. Koordynacja działań w tym zakresie
będzie najistotniejsza dla powodzenia programu i podniesienia jakości życia w Mielcu.
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IX. SYSTEM WDRAŻANIA
Przedstawiona w poprzednim rozdziale lista przedsięwzięć, których realizacja jest ambicją
wspólnoty samorządowej oraz innych podmiotów funkcjonujących w sferze publicznej
Mielca wykracza poza możliwości finansowe tych podmiotów w najbliższych latach.
Najwyższy stopień realizacji działań wpisanych w niniejszy program będzie z pewnością
osiągnięty, jeśli uda się na nie pozyskać środki w ramach finansowania zewnętrznego.
W pierwszej mierze chodzi tu o pomoc pozyskiwaną w ramach Funduszy Strukturalnych
UE. Specjalnym dla tego celu źródłem finansowania jest oś 7. Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.
Jako że ograniczenie ilości środków przewidzianych w tym działaniu będzie się przekładało
na brak możliwości sfinansowania pewnej części zadań przewidzianych w Mielcu,
koniecznym staje się wyłonienie najważniejszych z punktu widzenia interesów wspólnoty
samorządowej zespołu projektów. Projekt w tym miejscu oznacza zespół zadań
powiązanych ze sobą funkcjonalnie lub obszarowo, których realizacja ma na celu
rewitalizację obszarów rewitalizacji i docelowo podniesienie jakości życia na obszarze
miasta.
Aby z szeregu działań zgłoszonych do rewitalizacji wybrać jednocześnie te, które
w największym stopniu mogą wpasować się w politykę władz województwa, przez co
zwiększą się szanse na pozyskanie na te projekty środków zewnętrznych, koniecznym stało
się ustalenie kryterium, które pozwoli w sposób zobiektywizowany wyłaniać najlepsze
grupy zadań i komponowanie ich w projekty inwestycyjne. Tym kryterium jest stopień
wpisania się zadania bądź grupy zadań w kryteria wyboru projektów do dofinansowania
określonych dla działań osi 7. RPO WP.
Ze względów praktycznych lista projektów priorytetowych wyłączona została z treści
podstawowej dokumentu i przeniesiona do załącznika, może bowiem w kolejnych latach
ulegać zmianie.

Kryteria wyboru projektów dla osi 7. RPO WP
Projekty, które będą się ubiegały o dofinansowanie w ramach działań 7.1 „Rewitalizacja
miast” oraz 7.2 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych” muszą przejść ścieżkę oceny
zgodności z kryteriami, zawartymi w dokumentach RPO WP.
Selekcja projektów ma na celu pozostawienie tych przedsięwzięć i oraz ich grup, które
najlepiej wpisują się w rozwiązywanie problemów zdegradowanych obszarów, a więc
których realizacja przyniesie lokalnej społeczności najwięcej korzyści. Preferowane będą
zadania kompleksowe, co zapobiegnie zbytniemu rozpraszaniu udzielonego wsparcia.
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Projekty ubiegające się o dofinansowanie w ramach działań 7.1 oraz 7.2 RPO będą
oceniane przez pryzmat trzech grup kryteriów:






kryteria formalne:


kryteria dopuszczające;



kryteria administracyjne;

kryteria merytoryczno-techniczne:


kryteria dopuszczające;



kryteria jakościowe;

kryterium strategiczne.

Poniższy schemat przedstawia procedurę oceny projektów
o dofinansowanie w ramach PRO Województwa Podkarpackiego.

ubiegających

się

Rysunek 35. Procedura oceny projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach
RPO Województwa Podkarpackiego

Kryteria dopuszczające

Ocena formalna

Ocena
merytoryczno‐
techniczna

Ocena strategiczna

Kryteria administracyjne

Kryteria dopuszczające
Kryteria jakościowe

Kryterium strategiczne

Decyzja o przyznaniu
dofinansowania
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Kryteriów wyboru finansowanych operacji w ramach
RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
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W pierwszej kolejności projekty oceniane będą pod kątem kryteriów formalnych. Ocena
formalna ma na celu zweryfikowanie kwalifikowalności projektu, w tym m.in. pod
względem gotowości organizacyjno-instytucjonalnej.
Ocenę formalną otwierają kryteria dopuszczające, dotyczące:


zgodności wnioskodawcy z dopuszczonymi dla danego działania typami
beneficjentów, zgodności zakresu rzeczowego projektu z celami działania/osi,
kwalifikowalności zakresu rzeczowego oraz finansowego,



kwalifikowalności projektu ze względu na miejsce jego realizacji,



zgodności projektu z zapisami lokalnego programu rewitalizacji,



zapisów rozporządzenia (-ń) w sprawie udzielania pomocy publicznej,



warunek dodatkowy dla działania 7.1. – wnioskodawca może ubiegać się
o dofinansowanie tylko jednego projektu w danym konkursie.

Spełnienie powyższych kryteriów jest warunkiem koniecznym, aby projekt mógł zostać
podany ocenie merytorycznej, decydującej o tym, które ze zgłoszonych przedsięwzięć
otrzymają środki. Niespełnienie jednego lub więcej ww. kryteriów jest jednoznaczne
z uzyskaniem przez niego oceny negatywnej pod względem formalnym.

Kryteria administracyjne odnoszące się do działania 7.1 dotyczą:


kompletności i prawidłowości sporządzenia wniosku,



kompletności i prawidłowości załączników do wniosku,



w przypadku jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek im podległych
dodatkowym wymogiem jest wniesienie wkłady ze środków własnych lub pożyczek
w wysokości nie mniejszej niż 5% kosztów całkowitych projektu.

Jeżeli wniosek uzyska pozytywną ocenę formalną przechodzi do następnego etapu –
oceny merytoryczno-technicznej. Tak jak w przypadku oceny formalnej, jest ona
również dwuczęściowa.
Pierwszą część oceny stanowią kryteria dopuszczające:


prawidłowość metodologiczna i rachunkowa analizy finansowej,



spełnienie kryteriów progowych wskaźników finansowych oraz zapewnienie
trwałości rezultatów projektu (zdolność do utrzymania rezultatów przez minimum
5 lat) od zakończenia jego realizacji,



prawidłowość metodologiczna i rachunkowa analizy ekonomicznej,



dodatnia efektywność ekonomiczna projektu,



poprawność przeprowadzenia analizy potencjału instytucjonalnego wnioskodawcy,



wykonalność instytucjonalna projektu,
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wykonalność techniczna projektu,



wykonalność technologiczna projektu,



zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE w zakresie ochrony środowiska,
równości szans oraz budowy społeczeństwa informacyjnego.

Kryteria jakościowe – drugi składnik oceny merytoryczno-technicznej – różnią się nieco
między działaniami 7.1 i 7.2.

Kryteria jakościowe odnoszące się do projektów w ramach działania 7.1 są następujące:


efektywność kosztowa projektu, mierzona ilorazem dofinansowania z EFRR oraz
wskaźnika powierzchni zagospodarowanych obszarów,



liczba podmiotów gospodarki narodowej w przeliczeniu na liczbę mieszkańców
(dane dla gminy),



wartość historyczna odnawianych obiektów,



saldo migracji (dane dla gminy),



liczba osób przypadających na 1 mieszkanie (dane dla gminy),



wpływ projektu na poprawę wydajności energetycznej budynków i zwiększenie
wydajności produkcji, transmisji oraz dystrybucji ciepła i elektryczności,



tworzenie udogodnień i zwiększanie bezpieczeństwa użytkowników,



preferowane będą projekty z miast, w których siedzibę mają władze powiatowe,
a także z miast, w których występują obiekty zabytkowe lub zespoły obiektów
zabytkowych oraz historyczne układy urbanistyczne przewidziane do szczególnej
ochrony, rewaloryzacji, rewitalizacji i racjonalnego wykorzystania w ramach Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego.

Kryteria jakościowe dla działania 7.2 są następujące:


efektywność kosztowa projektu,



liczba podmiotów gospodarki narodowej w przeliczeniu na liczbę mieszkańców
(dane dla gminy),



saldo migracji (dane dla gminy),



liczba bezrobotnych przypadająca na jedną osobę w wieku produkcyjnym (dane dla
gminy),



odnowienie powierzchni służącej prowadzeniu działalności gospodarczej,



wpływ projektu na poprawę wydajności energetycznej budynków i zwiększenie
wydajności produkcji, transmisji oraz dystrybucji ciepła i elektryczności,
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wpływ na ochronę/zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu źródeł wody pitnej lub
wszelkie inne przedsięwzięcia ściśle powiązane z głównymi priorytetami
środowiskowymi,



uwzględnienie w zakresie rzeczowym odzyskiwania gruntów,
zdegradowanie odpowiedzialność ponoszą podmioty publiczne.

za

których

Ostatnim etapem jest ocena strategiczna, gdzie kryterium jest zgodność projektu
z aktualnymi potrzebami i zrównoważonym rozwojem województwa. Im wyższy stopień
zgodności, tym większą liczbę punktów otrzyma projekt.
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X.

SYSTEM MONITOROWANIA, OCENY, AKTUALIZACJI
I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Lokalny Program Rewitalizacji dla Mielca jest w swoim założeniu dokumentem otwartym,
który powinien odzwierciedlać aktualne dla lokalnej społeczności problemy, potrzeby
i szanse. Równocześnie istotny jest wymóg, aby zestaw działań zmierzających do
zapewnienia równomiernego rozwoju całego miasta był stale aktualizowany. Powinno się
to odbywać poprzez stałe wskazywanie nowych i przeformułowywanie istniejących
priorytetowych
działań
związanych
z
rozwojem
społecznym,
gospodarczym
i przestrzennym miasta oraz lokalnej społeczności.
W związku z tą potrzebą Lokalny Program Rewitalizacji poddawany będzie systematycznej
analizie i ocenie oraz będzie w razie potrzeby aktualizowany w zakresie dostosowania do
zmieniających się uwarunkowań. Analiza, ocena i aktualizacja programu odbywać się
będzie w oparciu o zasadę współpracy z zainteresowanymi partnerami społecznymi.
Do monitorowania stanu i przebiegu realizacji programu i działań z niego wynikających
służyć będzie ocena przy pomocy wskaźników produktów, rezultatów i oddziaływania.
Aktualizacja programu o nowe zadania przebiegnie najlepiej, jeżeli nad adekwatnością LPR
do aktualnych potrzeb czuwać będzie z jednej strony Zespół Zadaniowy powołany przez
Prezydenta Miasta, z drugiej zaś – jeżeli umożliwi się stałe i sprawne uzupełnianie
programu na wniosek partnerów społecznych.
Zespół powołany na cele monitoringu stanu wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji
działający w ramach struktury Urzędu Miejskiego w Mielcu dokonywać będzie
systematycznej oceny realizacji co najmniej raz w roku. W przypadku stwierdzenia
potrzeby dokonania zmian i uzupełnień w Lokalnym Programie Rewitalizacji fakt ten będzie
przekazywany Prezydentowi Miasta Mielca, który zleci wykonanie niezbędnych korekt
i uaktualnień podległym sobie jednostkom.
Zmieniony program po dokonaniu stosownych konsultacji społecznych (zamysłem osób
pracujących nad LPR dla Mielca było stałe utrzymywanie możliwości wpływania na
program przez partnerów społecznych za pomocą strony internetowej), a następnie przez
Prezydenta Miasta zostanie przedłożony pod obrady Rady Miejskiej w celu dokonania
zmian właściwą uchwałą.
Przy wykorzystaniu strony internetowej poświęconej rewitalizacji Partnerom Społecznym
pozostawiona zostanie możliwość bezpośredniego oddziaływania na aktualizowanie tego
dokumentu. Stale udostępnione będą formularze pozwalające na zgłoszenie dodatkowego
projektu, zgłoszenie propozycji nowego obszaru rewitalizacji albo zgłoszenie propozycji
rozszerzenia już istniejącego obszaru rewitalizacji. Partnerzy Społeczni zaproszeni będą do
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tego, aby przy pomocy udostępnionych formularzy zgłaszać do Urzędu Miejskiego swoje
propozycje zmian.
Propozycje zgłoszone przez Partnerów Społecznych poddane będą zaopiniowaniu
Zespołowi powołanemu do monitorowania stanu wdrażania LPR. W przypadku pozytywnej
oceny propozycje zmian będą przedstawiane przez Prezydenta Miasta pod obrady Rady
Miejskiej celu dokonania zmian właściwą uchwałą.
System monitorowania i kontroli realizacji strategicznych programów realizacyjnych
powinien być skierowany na:


analizę postępów w realizacji programu oraz kontrolę terminów
wykonania poszczególnych zadań,



jakość wykonanych zadań i wynikający z niej poziom osiągnięcia
wskaźników założonych dla danego działania.

Dla właściwego ewaluowania programu konieczne jest zapewnienie szansy podmiotom
instytucjonalnym oraz innym Partnerom Społecznym możliwości uzyskiwania szybkiej
i rzetelnej informacji na temat stanu wdrażania LPR. W przypadku Partnerów Społecznych
konieczne jest zatem wypracowanie zasad komunikacji społecznej w celu uzyskania
partycypacji mieszkańców i instytucji w procesie rewitalizacji, ich aktywnego udziału
w programowaniu, decyzjach, odpowiedzialności finansowej oraz ocenie. Podstawą
partycypacji jest bowiem informacja, wymieniana pomiędzy partnerami, zorganizowana
w sprawny system.
Komunikacja społeczna powinna partnerom zapewnić:


dostęp do informacji na temat przedmiotu, problemów i celów
rewitalizacji,



pobudzić ich do wyrażania własnych opinii i aktywnego uczestnictwa
w sprawach lokalnej społeczności.

System działania komunikacji społecznej w sprawie rewitalizacji powinien zostać oparty na
następujących elementach (środkach komunikacji społecznej):
Środki komunikacji społecznej bezpośredniej:


spotkania mieszkańców z urzędnikami podczas załatwiania spraw,



spotkania Prezydenta z mieszkańcami w czasie przyjmowania stron,



kontakt z Urzędem za pośrednictwem poczty, rozmów telefonicznych
oraz poczty elektronicznej.

Powyższe metody, choć trudne do kwantyfikowania, są dobrym materiałem pomocniczym,
szczególnie przy ocenie stopnia zadowolenia/akceptacji mieszkańców dla działań
podejmowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
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Środki komunikacji społecznej pośredniej:


relacje z dziennikarzami prasy, radia i telewizji,



informacja w formie papierowej (ulotki, biuletyny, informatory),



informacje na nośnikach cyfrowych (płyty CD, prezentacje
multimedialne podczas spotkań z partnerami społecznymi, informacja na
stronach internetowych),



informacje przekazywane za pośrednictwem specjalnie wydzielonego
serwisu internetowego.

Ewaluacja dokonana przez Zespół Zadaniowy będzie miała postać raportu przyjmowanego
przez Prezydenta Miasta i przedstawianego Radzie Miejskiej.
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XI. ODDZIAŁYWANIE LOKALNEGO PROGRAMU
REWITALIZACJI NA ŚRODOWISKO
Analizę oddziaływania na środowisko projektowanego przedsięwzięcia opracowano na
podstawie:
1. Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r.);
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem
przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z dnia
24 maja 2005 r.);
3. Na szczeblu międzynarodowym:


85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny wpływu wywieranego
przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko,



2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów
i programów na środowisko,



2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji
dotyczących środowiska,



2003/35/WE z dnia 26 maja 2003 r. przewidująca udział społeczeństwa
w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie
środowiska oraz zmieniająca w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do
wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE (obowiązuje od
25 czerwca 2003 r.),



2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego
powietrza w Europie.

W niniejszym rozdziale zawarto charakterystykę potencjalnych oddziaływań związanych
z wdrażaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mielca. Przedstawiono
przewidywane oddziaływania, w tym bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane,
krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe oraz pozytywne i negatywne.
Należy podkreślić, iż jest to ocena o charakterze ostrzegawczym – opisane oddziaływania
mogą nie ujawnić się w rzeczywistości. Zaprezentowana analiza ma za zadanie wskazanie
najważniejszych pól konfliktowych i ewentualnych problemów dotyczących realizacji
Programu. Odpowiednie planowanie i projektowanie, przy uwzględnieniu obowiązujących
wymogów i standardów z zakresu ochrony środowiska i planowania przestrzennego,
powinno znacząco ograniczyć prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji konfliktowych.

136

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Mielca (aktualizacja)

W niniejszym Lokalnym Programie Rewitalizacji zdecydowanie przeważają pozytywne
aspekty (przyrodnicze, społeczne i ekonomiczne) związane z jego realizacją. Należy
podkreślić, że charakter oddziaływań jest ściśle związany z wielkością zadania
inwestycyjnego (powierzchnia zajmowanego terenu), jego parametrami (inwestycja
punktowa lub liniowa, zapotrzebowanie na energię, wodę i surowce; wielkość emisji
substancji i energii) oraz lokalizacją. Biorąc powyższe pod uwagę można stwierdzić, iż
w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Miast Mielca nie ma działań, które w znaczący
sposób mogłyby oddziaływać na środowisko. Szczegółowy wpływ poszczególnych
inwestycji na środowisko oraz wpływ planowanych działań na poszczególne komponenty
środowiska zostaną opisane w dalszej części niniejszego rozdziału.
Akty prawne wymienione powyżej wymieniają rodzaje przedsięwzięć, które mogą znacząco
oddziaływać na środowisko, a także ścieżkę postępowania w przypadku realizacji
inwestycji mogących znacząco nań oddziaływać. Projekty umieszczone w niniejszym
Lokalnym Programie Rewitalizacji nie należą w świetle zapisów ww. dokumentów do
przedsięwzięć, które mogą w znacznym stopniu wpłynąć na środowisko naturalne.
Stanowisko odnośnie braku konieczności sporządzania strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko zostało uzgodnione z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska
w Rzeszowie.
Urząd Miasta zwrócił się do RDOŚ o wydanie opinii na temat konieczności sporządzania dla
projektu LPR strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (pismo nr PF 0730/53/09
z dnia 21.09.2009 r.), a w przypadku stwierdzanie, iż ocena ta jest w tym przypadku
konieczna, także o ustalenie jej zakresu (pismo nr PF 0730/54/09 z dnia 21.09.2009 r.).
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w piśmie o znaku RDOŚ-18-WOOŚ-7048-242/09/bk uznał, iż projekt niniejszego Lokalnego Programu Rewitalizacji nie wyznacza ram
dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
w związku z czym nie ma potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
dokumentu na środowisko.
Wpływ poszczególnych inwestycji na środowisko naturalne
W zestawieniu zamieszczonym poniżej znalazła się krótka charakterystyka każdej
inwestycji wpisanej do Lokalnego Programu Rewitalizacji wraz z potencjalnymi
oddziaływaniami – pozytywnymi i negatywnymi.
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Tabela 37. Oddziaływanie poszczególnych inwestycji na środowisko naturalne

Lp.
1

Tytuł projektu
Przywrócenie
historycznej funkcji
centrum handloworekreacyjnego miasta
Mielca zabytkowemu
Śródmieściu z rynkiem
i bazyliką mniejszą św.
Mateusza

Zakres projektu
 Przebudowa rynku Starego
Miasta
 Remont ul. Kościuszki od
rynku do ul. Połanieckiej
 Budowa ogólnodostępnego
parkingu przy ul. Rzecznej
 Odnowa parku Inwalidów
Wojennych
 Montaż oświetlenia i odnowa
zieleni przy ul. Połanieckiej
i 3 Maja
 rewitalizacja terenów zielonych
między ul. Rzeczną a wałami
 Modernizacja bazyliki
mniejszej św. Mateusza wraz z
otoczeniem
 Modernizacja kościółka pod
wezwaniem św. Marka wraz
z otoczeniem

Oddziaływania
pozytywne
 nowe nasadzenia zieleni
na Rynku Starego Miasta,
w Parku Inwalidów
Wojennych, przy
ul. Połanieckiej i 3 Maja
oraz między ul. Rzeczną
a wałami
 zmniejszenie
przedostawania się
zanieczyszczeń do gleby
na skutek wykonania
odwodnienia jezdni
 zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń do
atmosfery na skutek
poprawy warunków jazdy
po nowej nawierzchni
drogi, a także dzięki
modernizacji ogrzewania
w bazylice

Oddziaływania
negatywne
 hałas podczas
budowlanych
– oddziaływanie czasowe
i występujące na
niewielkim obszarze
 pylenie podczas prac
budowlanych
– oddziaływanie czasowe
i występujące na
niewielkim obszarze
 obniżone walory
estetyczne krajobrazu
– oddziaływanie
czasowe, ograniczone do
terenu budowy
i całkowicie odwracalne
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Lp.
2

Tytuł projektu
Odnowa zabytków,
rewitalizacja terenów
zielonych parafii św.
Mateusza w Mielcu

Zakres projektu
 Remont Bazyliki Mniejszej
św. Mateusza oraz otoczenia
(ogrodzenie, chodniki i drogi
dojazdowe, wodociąg,
kanalizacja sanitarna
i deszczowa, oświetlenie oraz
mała architektura)
 Przebudowa ogrodzenia
ażurowego przy kościele
św. Marka

Oddziaływania
pozytywne

Oddziaływania
negatywne

 zmniejszenie
przedostawania się
zanieczyszczeń do gleby
na skutek wykonania
kanalizacji deszczowej

 hałas podczas
budowlanych
– oddziaływanie czasowe
i występujące na
niewielkim obszarze

 zmniejszenie ryzyka awarii
instalacji technicznych

 pylenie podczas prac
budowlanych
– oddziaływanie czasowe
i występujące na
niewielkim obszarze

 poprawa bezpieczeństwa
ludzi dzięki modernizacji
elementów układu
komunikacyjnego,
instalacji technicznych i
budowie oświetlenia

 obniżone walory
estetyczne krajobrazu
– oddziaływanie
czasowe, ograniczone do
terenu budowy
i całkowicie odwracalne
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Lp.

Tytuł projektu

3

Modernizacja SDH „Ikar”,
ul. Mickiewicza 15

Zakres projektu
 remont i docieplenie elewacji
 wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej
 remont i wymiana posadzek,
okładzin ścian i sufitów
 modernizacja instalacji
wewnętrznych, tj.: c.o.,
wodno-kanalizacyjnej,
elektrycznej

Oddziaływania
pozytywne

Oddziaływania
negatywne

 zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń do
atmosfery dzięki pracom
termomodernizacyjnym w
kamienicach (wymiana
stolarki drzwiowej i
okiennej, wymiana
kotłowni)

 hałas podczas
budowlanych
– oddziaływanie czasowe
i występujące na
niewielkim obszarze

 zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń do
atmosfery dzięki pracom
termomodernizacyjnym
(remont dachu)

 hałas podczas
budowlanych
– oddziaływanie czasowe
i występujące na
niewielkim obszarze

 pylenie podczas prac
budowlanych
– oddziaływanie czasowe
i występujące na
niewielkim obszarze

 wymiana kotłowni węglowej
na gazową
 wybudowanie podjazdu dla
niepełnosprawnych
4

Rewitalizacja
zabytkowego budynku,
w którym się mieści
Państwowa Szkoła
Muzyczna im.
Mieczysława Karłowicza
w Mielcu

 remont więźby dachowej,
stropu, ścian i pokrycia
dachowego
 renowacja elewacji
 konserwacja zabytkowej sali
królewskiej

 pylenie podczas prac
budowlanych
– oddziaływanie czasowe
i występujące na
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Lp.

Tytuł projektu

Zakres projektu

Oddziaływania
pozytywne

Oddziaływania
negatywne
niewielkim obszarze

5

6

Modernizacja i adaptacja
„Jadernówki”
– historycznego zakładu
fotograficznego przy ul.
Jadernych 19

Remont zabytkowej
strażnicy

 roboty budowlane wewnętrzne
i zewnętrzne
 zakup sprzętu i wyposażenia
 zakup towarów i usług
związanych z promocją
lokalnych lub regionalnych
produktów turystyki
kulturowej

 remont elewacji
 wykonanie infrastruktury
sanitarnej
 zagospodarowanie terenów
zielonych
 modernizacja parkingów

 zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń do
atmosfery dzięki pracom
termomodernizacyjnym
(remont dachu, instalacja
centralnego ogrzewania)

 hałas podczas
budowlanych
– oddziaływanie czasowe
i występujące na
niewielkim obszarze

 wykonanie nowych
nasadzeń

 hałas podczas
budowlanych
– oddziaływanie czasowe
i występujące na
niewielkim obszarze

 pylenie podczas prac
budowlanych
– oddziaływanie czasowe
i występujące na
niewielkim obszarze

 pylenie podczas prac
budowlanych
– oddziaływanie czasowe
i występujące na
niewielkim obszarze
 obniżone walory
estetyczne krajobrazu
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Lp.

Tytuł projektu

Zakres projektu

Oddziaływania
pozytywne

Oddziaływania
negatywne
– oddziaływanie
czasowe, ograniczone do
terenu budowy
i całkowicie odwracalne

7

8

Renowacja zabytkowej
kamienicy, posiadającą
unikalną oprawę
architektoniczną w skali
miasta i regionu

Rewitalizacja terenu
byłego prowizorycznego
osiedla baraków
mieszkalnych w Mielcu,
wybudowanego w latach
50. XX wieku dla
jednostek
paramilitarnych i
młodych robotników

 rekonstrukcja dachu
 odnowienie ścian
zewnętrznych wraz z tynkami
 wymiana okien i renowacja
drzwi wejściowych

 przebudowa drogi miejskiej ul.
Miasteczko Młodego Robotnika
z niezbędną infrastrukturą
techniczną na terenie tzw.
„Miasteczka Młodego
Robotnika” (części osiedla
Niepodległości)
 przebudowa sieci uzbrojenia
na terenie tzw. „Miasteczka

 zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń do
atmosfery dzięki pracom
termomodernizacyjnym
(remont dachu, wymiana
stolarki okiennej
i renowacja drzwiowej)

 hałas podczas
budowlanych
– oddziaływanie
czasowe i występujące
na niewielkim obszarze

 nowe nasadzenia zieleni
na Górce Cyranowskiej

 hałas podczas
budowlanych
– oddziaływanie
czasowe i występujące
na niewielkim obszarze

 zmniejszenie
przedostawania się
zanieczyszczeń do gleby
na skutek montażu
kanalizacji deszczowej
 zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń do

 pylenie podczas prac
budowlanych
– oddziaływanie
czasowe i występujące
na niewielkim obszarze

 pylenie podczas prac
budowlanych
– oddziaływanie
czasowe i występujące
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Lp.

Tytuł projektu

Zakres projektu
Młodego Robotnika”
 remont budynku handlowousługowego położonego przy
ul. Miasteczko Młodego
Robotnika 34
 odnowienie Górki
Cyranowskiej (teren położony
pomiędzy ul. Kwiatkowskiego
a ul. Parkową)

9

Rewitalizacja Osiedla
Lotników w Mielcu

 wymiana dociepleń bloków
mieszkalnych wraz z utylizacją
azbestu
 renowacja elementów małej
architektury na osiedlu
 instalacja monitoringu

Oddziaływania
pozytywne
atmosfery na skutek
poprawy warunków
jazdy po nowej
nawierzchni drogi, a
także dzięki pracom
termomodernizacyjnym
(wymiana stolarki
drzwiowej i okiennej,
remont dachu,
ocieplenie ścian
styropianem)

Oddziaływania
negatywne
na niewielkim obszarze
 obniżone walory
estetyczne krajobrazu
– oddziaływanie
czasowe, ograniczone
do terenu budowy
i całkowicie odwracalne

 zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń do
atmosfery dzięki pracom
termomodernizacyjnym
(wymiana dociepleń)

 hałas podczas
budowlanych
– oddziaływanie
czasowe i występujące
na niewielkim obszarze

 utylizacja szkodliwego
azbestu

 pylenie podczas prac
budowlanych
– oddziaływanie
czasowe i występujące
na niewielkim
obszarze; w trakcie
usuwania i transportu
azbestu muszą zostać
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Lp.

Tytuł projektu

Zakres projektu

Oddziaływania
pozytywne

Oddziaływania
negatywne
zachowane wszelkie
środki ostrożności
 obniżone walory
estetyczne krajobrazu
– oddziaływanie
czasowe, ograniczone
do terenu prac
modernizacyjnych
i całkowicie odwracalne

Źródło: Opracowanie własne
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Oddziaływanie na poszczególne komponenty środowiska

Oddziaływanie na ludzi
Planowane w ramach realizacji Programu inwestycje są społecznie akceptowane
i oczekiwane, w związku z tym nie przewiduje się wystąpienia konfliktów społecznych.
W trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje się naruszenia interesów osób trzecich.
Realizacja poszczególnych inwestycji będzie miała miejsce na terenie pozostającym we
władaniu poszczególnych beneficjentów, bez zmieniania funkcji terenu.
Oddziaływania na ludzi, jakie wynikną w czasie realizacji projektu, będą wiązały się z pracą
maszyn i pracowników budowlanych, z natężeniem hałasu, ze wzrostem zapylenia na
placu budowy oraz czasowym obniżeniem walorów estetycznych otoczenia. Będą to
oddziaływania ograniczone do terenu budowy. Szczególne środki ostrożności muszą być
zachowane podczas prac nad likwidacją azbestu na osiedlu Lotników, co zostanie
zapewnione m. in. przez wybór firm posiadających stosowne zezwolenia w zakresie
postępowania z odpadami zawierającymi azbest.
Na etapie prowadzonych robót należy się liczyć z wystąpieniem:
 czasowego pogorszenia się tła parasejsmicznego jako wyniku pracy sprzętu
budowlanego oraz środków transportu. Zwiększone wibracje oddziaływać będą
przede wszystkim na ludzi bezpośrednio zatrudnionych przy pracach budowlanych
oraz znajdujących się w najbliższym otoczeniu robót. Po zakończeniu prac tego typu
oddziaływania nie będą miały miejsca;
 zwiększonej emisji zanieczyszczeń do powietrza związanej z pracą sprzętu
budowlanego oraz środków transportowych. W trakcie realizacji przewidywać
można unoszenie się w powietrzu znacznej ilości pyłu, z przewagą pyłu opadającego
oraz spalin emitowanych z silników pojazdów ciężkich. Oddziaływania te zanikną po
zakończeniu prac budowlanych.
Przewiduje się poprawę oddziaływania Programu na ludzi z związku ze zmniejszeniem
hałasu i emisji zanieczyszczeń do powietrza, jak następstw realizacji zawartych w nim
projektów.

Oddziaływanie na florę i faunę
W trakcie realizacji niektórych zadań może wystąpić zniszczenie części roślinności
trawiastej z powodu składowania materiałów budowlanych oraz powstających odpadów.
Będzie to oddziaływanie czasowe, ograniczone do okresu prowadzenia robót, całkowicie
odwracalne z uwagi na możliwość szybkiego odtworzenia. Po zakończeniu robót tereny
zostaną uporządkowane, a niekorzystne oddziaływanie związane z etapem realizacji
zostanie zakończone.
W obszarze przewidywanego oddziaływania Programu nie obserwuje się występowania
siedlisk zwierząt. W związku z tym lokalizacje projektów nie stanowią dla nich zagrożenia,
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a lokalizacja obszarów rewitalizacji nie stwarza dodatkowych wymogów w zakresie
zapewnienia swobodnego przemieszczania i ochrony zwierząt.

Oddziaływanie na środowisko glebowe i wodne
Realizacja zadań wchodzących w zakres niniejszego Lokalnego Programu Rewitalizacji nie
będzie zagrażać zanieczyszczeniem zarówno wód podziemnych, jak i powierzchniowych.
Nie spowoduje przecięcia cieków powierzchniowych i wód podziemnych.
Na etapie realizacji zadań związanych z rewitalizacją Rynku Starego Miasta, modernizacją
infrastruktury drogowej oraz niektórych instalacji technicznych nastąpi mechaniczne
naruszenie powierzchni ziemi i gleb, którego skutki będą trwałe. Oddziaływanie to będzie
ograniczone do terenów nieużytkowanych rolniczo, pozostających we władaniu Gminy
Miejskiej Mielec.
Jedynym ze zidentyfikowanych zagrożeń dla środowiska gruntowo-wodnego w fazie
prowadzenia działań rewitalizacyjnych będzie praca urządzeń i sprzętu budowlanego,
będącego potencjalnym źródłem wycieku substancji ropopochodnych. Stąd konieczność
prowadzenia prac budowlanych i instalacyjnych w pełni sprawnym sprzętem, a ewentualne
wycieki należy natychmiast likwidować, usuwając jednocześnie zanieczyszczony grunt.
Na etapie wykonywania projektowanych prac, przy właściwym ich prowadzeniu, nie
przewiduje się ich zasadniczego wpływu na warunki gruntowe.
Na etapie eksploatacji efektów zadań rewitalizacyjnych, do źródeł zanieczyszczeń
środowiska wodnego w pobliżu remontowanych w ramach dwóch projektów dróg należy
zaliczyć zanieczyszczenia systematyczne, związane z ruchem pojazdów i utrzymaniem
nawierzchni oraz zanieczyszczenia związane z losowym zrzutem substancji
niebezpiecznych na skutek awarii i wypadków drogowych. Lecz poza tym, należy
spodziewać się ograniczenia przedostawania się zanieczyszczeń do gleby i wód
gruntowych dzięki budowie kanalizacji deszczowej.

Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne
Podczas realizacji przedsięwzięć zawartych w LPR należy się liczyć ze zwiększoną emisją
zanieczyszczeń do atmosfery.
Wynikać to będzie głównie z pracy maszyn budowlanych i drogowych oraz z transportu
materiałów i urządzeń dostarczanych na miejsca prac – urządzenia i maszyny wyposażone
w silniki spalinowe emitować będą zwiększoną ilość gazów wylotowych. Przewożone
również będą spore ilości materiałów budowlanych, co wiąże się z emisją
niezorganizowaną pochodzącą z transportu i przemieszczania materiałów sypkich
i pylastych, urobku ziemnego, itd.
W czasie prac zwiększona zwiększeniu ulegnie emisja pyłów podnoszonych przez transport
po nieutwardzonych powierzchniach oraz wzbijanych w wyniku prac ziemnych
i węglowodorów uwalnianych w czasie układania i utwardzania powierzchni bitumicznych.
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Negatywne oddziaływanie na powietrze atmosferyczne związane będzie jedynie z etapem
realizacji poszczególnych inwestycji. Oddziaływania te zanikną całkowicie po zakończeniu
prac budowlanych i remontowych.
Należy jednak podkreślić, iż zwiększona emisja zanieczyszczeń w trakcie realizacji
przedsięwzięcia będzie miała charakter czasowy i lokalny, a jej wielkość i zasięg będzie
determinowany technologią wykonywanych prac, wielkością, lokalizacją i wyposażeniem
zaplecza inżynierskiego.
Na etapie eksploatacji przedmiotowego terenu nie ulegną zmianie żadne z elementów,
które mogłyby decydować o zwiększeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza. Natomiast
dzięki położeniu nowej nawierzchni i usprawnieniu przejazdu pojazdów silnikowych, emisja
spalin do powietrza atmosferycznego ulegnie obniżeniu.

Oddziaływanie na klimat akustyczny
W trakcie realizacji zadań zawartych w Programie na analizowanym terenie wystąpią
natężenia hałasu spowodowane pracą ciężkiego sprzętu budowlanego oraz środków
transportu. Poziom mocy akustycznej tych maszyn sięga 90-110 dB. Uciążliwość
akustyczna będzie zależna od oddalenia od terenu budowy oraz od czasu pracy
poszczególnych urządzeń – może jednak być odczuwalna nawet w odległości 500 m.
Po realizacji projektu odczuwalna będzie poprawa akustycznego otoczenia projektu, gdyż
pojazdy będą się już poruszały po nowej, równej nawierzchni ulic.

Oddziaływania na dobra materialne i dobra kultury
Realizowane przedsięwzięcia z uwzględnieniem ich charakteru i zakresu nie będą w sposób
negatywny wpływały na dobra materialne występujące w ich najbliższym sąsiedztwie.
Natomiast LPR przyczyni się do poprawy stanu zabytków na terenie Starego Miasta.
Projekty realizowane na tym obszarze zawierają działania, które mają przywrócić
świetność zabytkowych budowli, a nawet uratować od całkowitego zniszczenia, jak
w przypadku kościoła św. Marka.

Oddziaływanie na obszary chronione, w tym na obszary NATURA 2000
Projekty, ze względu na swą charakterystykę oraz usytuowanie w znacznej odległości od
najbliższych obszarów Natura 2000, nie wywierają żadnego negatywnego wpływu na
obszary obecnie objęte tą siecią. Na terenie Gminy Miejskiej Mielec znajduje się niewielki
obszar (ok. 30 ha) będący częścią Puszczy Sandomierskiej (nr PLB180005), lecz
przestrzenne oddziaływanie środowiskowe planowanych przedsięwzięć jest na tyle małe,
że w żaden sposób nie zagrażają one przyrodzie objętej ochroną.
Realizacja Programu nie stanowi także niebezpieczeństwa dla potencjalnego obszaru
Natura 2000 – „Dolna Wisłoka z Dopływami”, który położony jest na południe od Starego
Miasta. Planowane inwestycje nie będą realizowane na tym obszarze, a ich oddziaływanie
nie będzie miało wpływu na niego.
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Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu, którego 132 ha leżą na terenie Gminy. Lokalizacja przedsięwzięć
jest zbyt odległa, by w jakikolwiek sposób na niego wpływać.

Oddziaływanie transgraniczne
Z uwagi zakres projektowanych zadań inwestycyjnych mających charakter lokalny, jak
i przyjętych celów oraz odległość około 130 km od granicy polsko-ukraińskiej, wyklucza się
możliwość powstawania oddziaływań o charakterze transgranicznym.
Podsumowanie
Oddziaływanie na środowisko przedsięwzięć zawartych w niniejszym dokumencie wystąpi
przede wszystkim na etapie prac realizacyjnych.
Będą to wpływy chwilowe, związane przede wszystkim ze wzrostem zapylenia powietrza,
naruszeniem gruntu, wytwarzaniem odpadów oraz wzrostem poziomu hałasu. Wpływy te
będą całkowicie odwracalne i krótkotrwałe – ograniczone wyłącznie do etapu
prowadzonych prac budowlanych.
Planowane inwestycje nie będą negatywnie oddziaływać na takie elementy środowiska,
jak: flora, fauna czy skupiska ludzkie. Inwestycje nie są zlokalizowane na obszarze
chronionym w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2004 r. Nr 92. poz. 880 z późn. zm.).
Przedsięwzięcia zawarte w LPR nie są związane z budową emitorów zanieczyszczeń do
powietrza oraz nie spowoduje powstania obiektów emitujących hałas. Nie wpłynie także na
tereny zielone.
Aby zminimalizować negatywne oddziaływanie na środowisko i ludzi, w trakcie realizacji
inwestycji należy przestrzegać przepisów BHP oraz norm i przepisów dotyczących ochrony
środowiska na terenie wokół budowy. Podczas prac nie należy dopuszczać do użycia
materiałów szkodliwych dla otoczenia.
Podsumowując należy stwierdzić, że:



oddziaływanie planowanych inwestycji na środowisko będzie związane głównie
z etapem realizacji poszczególnych projektów,
oddziaływanie inwestycji na środowisko w trakcie realizacji zostanie
zminimalizowane poprzez prawidłowe zlokalizowanie zaplecza wykonawstwa
i właściwą organizację robót.

Ponadto:



zrealizowane projekty pozytywnie wpłyną na estetykę krajobrazu,
realizacja przedsięwzięć jest korzystna z punktu widzenia ochrony środowiska
(zmniejszenie emisji spalin, likwidacja szkodliwego azbestu, ochrona wód
podziemnych poprzez przebudowę nawierzchni oraz odprowadzenie wód
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deszczowych do systemu kanalizacji deszczowej, zmniejszenie zużycia energii na
skutek działań termomodernizacyjnych).
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XII. ZAŁĄCZNIK

NR

1:

WYKAZ

PROJEKTÓW

KLUCZOWYCH

W związku z ograniczonymi środkami i dużym zapotrzebowaniem na nie wskazanym było,
aby spośród wszystkich zadań zgłoszonych do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta
Mielca wybrać grupy tych, które w połączeniu ze sobą utworzą spójne i kompleksowe
projekty, które nie dość, że będą spełniały kryteria formalne wyboru projektów, to będą
także miały jak największe szanse na otrzymanie dofinansowania.
W drodze wielostronnych konsultacji wytypowano 3 takie projekty.
1. Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo-rekreacyjnego
miasta Mielca zabytkowemu Śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą
św. Mateusza
Projekt jest inicjatywą Gminy Miejskiej Mielec, a będzie on realizowany na terenie obszaru
A (Stare Miasto). Złożoność projektu oraz szeroki zakres zadań sprawiają, że do realizacji
projektu konieczne będzie zawarcie partnerstwa. Miasto będzie w tej sytuacji pełniło rolę
lidera projektu. Projekt będzie się ubiegał o dofinansowanie z działania 7.1 RPO WP
„Rewitalizacja miast”.
Do zadań w ramach niniejszego przedsięwzięcia należą:


przebudowa Rynku Starego Miasta,



remont ul. Kościuszki od Rynku do ul. Połanieckiej,



budowa ogólnodostępnego parkingu przy ul. Rzecznej,



odnowa parku Inwalidów Wojennych,



poprawa bezpieczeństwa i estetyki ul. Połanieckiej i 3 Maja,



rewitalizacja terenów zielonych między ul. Rzeczną a wałami,



modernizacja bazyliki mniejszej wraz z otoczeniem,



modernizacja kościółka św. Marka wraz z otoczeniem.

Niniejsza inwestycja ma na celu odnowę zdegradowanej tkanki Starego Miasta, uczynienie
z Rynku miejsca estetycznego i funkcjonalnego oraz uchronienie zabytków od
postępującego niszczenia.
Obecnie poszczególne obiekty objęte zakresem projektu pełnią następujące funkcje:


Rynek Starego Miasta w Mielcu pełni funkcje handlowo-usługowe. Przed realizacją
obwodnicy w ul. Jana Pawła II Rynek leżał w ciągu głównego szlaku
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komunikacyjnego na trasie Mielec-Tarnów, co doprowadziło do znacznego
zdewastowania nawierzchni;


ul. Kościuszki jest drogą powiatową, łączącą drogi wojewódzkie nr 984 i nr 985.
Ponad połowa długości drogi pokryta jest kostką granitową, reszta zaś asfaltem.
Nierówna nawierzchnia tworząca garb wiodący środkiem ulicy wpływa na mniejszy
komfort jazdy. Zagrożeniem dla ruchu pieszego jest natomiast bardzo zły stan
chodników oraz wysokie krawężniki;



parkingi, ul. Rzeczna – obecnie przy parafii p.w. św. Mateusza funkcjonuje zespół
parkingów, obsługujący Rynek Starego Miasta oraz samą parafię. Stan nawierzchni
infrastruktury jest dobry, lecz problemem jest niewystarczająca liczba miejsc
parkingowych, by obsłużyć Rynek Starego Miasta;



Park Inwalidów Wojennych pełni funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe. Stan parku
jest niezadowalający. Wymaga on wykonania przycinek oraz montażu nowych
elementów małej architektury;



ul. Połaniecka, ul. 3 Maja są drogami gminnymi. Ul. Połaniecka jest przecznicą od
ul. Kościuszki. Jest całkowicie wybrukowana, nie posiada elementów zieleni,
obecnie istniejące oprawy oświetleniowe na słupach są przestarzałe – mają
skorodowane wysięgniki, a oprawy nie dostarczają odpowiedniej ilości światła dla
zapewnienia wymaganej widoczności w nocy. Ul. 3 Maja prowadzi od ul. Staszica
do Rynku. Chodniki, jak i ulica wykonane są z kostki brukowej. Stan zieleni przy
ulicy jest niezadowalający. Oprawy na słupach energetycznych nie zapewniają
dostatecznej ilości oświetlenia dla zapewnienia bezpieczeństwa samochodów i
pieszych; oprawy zamontowane są na zbyt krótkich wysięgnikach;



tereny zielone między ul. Rzeczną a wałami – obecnie niezagospodarowane tereny
zielone; teren podzielony jest na dwa obszary: A - dominacja sadu drzew
owocowych, B - dominacja niskich krzewów (samosiejki);



Bazylika mniejsza św. Mateusza wraz z otoczeniem jest obiektem zabytkowym i
miejscem kultu religijnego. Wymagana jest modernizacja ogrzewania i
uporządkowania gospodarki wodnej obiektu (odprowadzenie wód odpadowych)
oraz renowacja elewacji. Mur kościelny wymaga natychmiastowej renowacji. Stan
placu kościelnego jest dostateczny; wymiany i modernizacji wymaga uzbrojenie
terenu wokół bazyliki. Ze względu na zabytkowy charakter obiektu konieczne jest
podniesienie estetyki otoczenia (tzw. przestrzeni publicznej) w sąsiedztwie bazyliki.
Celowe jest również w kolejnym etapie powiązanie funkcjonalne i komunikacyjne
terenów wokół bazyliki z kościołem św. Marka i planowanymi terenami
rekreacyjnym wzdłuż rzeki Wisłoki



kościół św. Marka wraz z otoczeniem jest również obiektem zabytkowym, a także
miejscem kultu religijnego. Stan obiektu jest bardzo zły, posiada on liczne pęknięcia
poziome i pionowe ścian, jest przechylony na jedna stronę (odchył 15 cm na 6
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metrach wysokości), co w przypadku nie podjęcia pilnych działań w kierunku jego
renowacji grozi kompletną dewastacją obiektu. Teren wokół kościółka wymaga
zagospodarowania i nadania mu wizerunku godnego miejsca zabytkowego oraz
podkreślenia jego walorów estetycznych.
Realizacja projektu wpłynie na uatrakcyjnienie Starego Miasta, stworzy warunki
zachęcające do częstego odwiedzania Śródmieścia oraz poprawi jakość życia mieszkańców.
Odnowienie struktury przestrzennej Rynku Starego Miasta uczyni go nowym miejscem
spotkań członków lokalnej społeczności, co spowoduje ożywienie i aktywizację społecznogospodarczą mieszkańców.
W wyniku realizacji projektu zostanie odnowiony park Inwalidów Wojennych, pozostający
obecnie zaniedbany. Tym samym poprawi się estetyka terenu oraz jakość wypoczynku
i rekreacji mieszkańców.
Dużą korzyścią dla mieszkańców będzie również stworzenie nowych miejsc parkingowych,
dzięki czemu osoby z dalszych części Mielca będą mieli łatwiejszy dostęp do infrastruktury
najstarszej części miasta.
Poprzez modernizację obiektów Bazyliki Mniejszej oraz kościółka św. Marka, będącymi
obiektami użyteczności publicznej, zwiększy się dostęp do obiektów zabytkowych miasta.
Realizacja projektu umożliwi m. in. zachowanie obiektów dziedzictwa narodowego.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
 Przebudowa rynku Starego Miasta:








profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
podbudowy betonowe oraz z kruszyw,
ułożenie nawierzchni z kostki brukowej,
montaż fontanny wraz z posadzką,
sadzenie drzew i krzewów oraz zagospodarowanie zieleni,
montaż elementów małej architektury,
montaż aren sezonowych.

 Remont ul. Kościuszki od rynku do ul. Połanieckiej:
 rozbiórka elementów i nawierzchni istniejących ciągów pieszych, ulic, zjazdów i
miejsc postojowych,
 zabezpieczenie sieci teletechnicznej,
 zabezpieczenie podziemnej sieci gazowej,
 przebudowa sieci energetycznej,
 roboty ziemne związane z przygotowaniem koryta pod nową konstrukcję jezdni,
parkingu, ciągów pieszych oraz zjazdów do prywatnych posesji,
 wykonanie odwodnienia,
 ułożenie krawężników,
 ułożenie ścieku przykrawężnikowego,
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profilowanie jezdni,
ułożenie nowych warstw konstrukcyjnych i nawierzchni,
rozplantowanie ziemi i wykonanie trawników na terenie przyległym do budowy,
regulacja wysokościowa studzienek, włazów kanałowych i zaworów
wodociągowych.

 Budowa ogólnodostępnego parkingu przy ul. Rzecznej:
 roboty ziemne związane z przygotowaniem terenu pod konstrukcję parkingu,
 ułożenie warstw konstrukcyjnych oraz położenie nawierzchni parkingu.
 Odnowa Parku Inwalidów Wojennych:






przycinka i pielęgnacja drzew,
wykonanie alejek,
nasadzenia krzewów,
montaż oświetlenia parkowego,
montaż elementów małej architektury.

 Poprawa bezpieczeństwa i estetyki ul. Połanieckiej i ul. 3 Maja:
 ul. Połaniecka:
 remont oświetlenia ulicznego,
 aranżacje roślin w donicach,
 ul. 3 Maja:
 remont oświetlenia ulicznego,
 aranżacje roślin w donicach,
 oznakowanie poziome miejsc do parkowania.
 Rewitalizacja terenów zielonych między ul. Rzeczną a wałami:





uporządkowanie terenu wraz z jego ukształtowaniem,
wprowadzeniem nowych nasadzeń,
zagospodarowanie terenu,
zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych i komunalnych.

 Etap I remontu Bazyliki Mniejszej św. Mateusza oraz otoczenia:
 remont elewacji Bazyliki Mniejszej pod wezwaniem św. Mateusza w Mielcu,
 przebudowa istniejącej kotłowni w obiekcie Bazyliki Mniejszej wraz z przebudową i
budową wewnętrznej instalacji gazowej i elektrycznej oraz przebudową wejścia do
kotłowni (budową schodów zewnętrznych),
 wyłożenie schodów zewnętrznych przy Bazylice Mniejszej płytami kamiennymi,
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 remont muru ogrodzeniowego bazyliki,
 przebudowa i budowa ogrodzenia plebanii na odcinku sąsiadującym z
projektowanym placem,
 budowa, przebudowa i rozbudowa ciągów komunikacyjnych tj. m.in. budowa placu
(z wykonaniem muru oporowego), chodników, dróg dojazdowych,
 przebudowa istniejącego zjazdu z ul. Błogosławionego Księdza Romana Sitki na
projektowany plac,
 wykonanie elementów małej architektury (ławki, kosze, tablice i gabloty
informacyjne, elementy osłaniające zieleń),
 budowa i przebudowa przyłącza wodociągowego dla Bazyliki Mniejszej p.w. Świętego
Mateusza w Mielcu oraz budowa instalacji wodociągowej nawadniającej tereny
zielone przy Bazylice Mniejszej,
 przebudowa instalacji gazowej, zalicznikowej dla Bazyliki Mniejszej p.w. Świętego
Mateusza w Mielcu,
 budowa i przebudowa przyłączy kanalizacji deszczowej dla terenów Bazyliki
Mniejszej p.w. Świętego Mateusza,
 budowa i przebudowa przyłącza kanalizacji ogólnospławnej dla Bazyliki Mniejszej
p.w. Świętego Mateusza,
 przebudowa istniejącej sieci teletechnicznej napowietrznej w rejonie ul. Kościuszki i
Błogosławionego Księdza Romana Sitki na kanalizację teletechniczną,
 przebudowa i budowa oświetlenia Bazyliki Mniejszej i terenu wokół oraz placu przy
bazylice,
 Etap I remontu kościółka św. Marka wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną
infrastrukturą:
 remont kościółka z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej,


remont muru ogrodzeniowego,

 budowa przyłącza sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacji sanitarnej,
 budowa przyłącza sieci kanalizacji deszczowej w zakresie odprowadzenia wód
opadowych z dachu kościółka Św. Marka,
 przebudowa istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej i przyłącza
energetycznego,
 budowa przyłącza i sieci oświetlenia terenu i zasilania urządzeń zewnętrznych
elektrycznych przy kościółku Św. Marka,
 budowa sceny wielofunkcyjnej z widownią,
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 przebudowa i rozbudowa ciągów komunikacyjnych (alejek, placów),
 mała architektura – bariery, ławki, kosze, tablice informacyjne.
 .
Wśród celów, jakie stawiane są przez inwestorów, można wyróżnić:
 wzmocnienie roli Starego Miasta jako „serca Mielca” – najcenniejszej i najstarszej
jego części,
 wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznej,
 poprawa stanu technicznego obiektów (zasobów kulturowych
powstrzymanie degradacji obiektów i terenów zabytkowych,

miasta)

–

 podniesienie atrakcyjności turystycznej Mielca,
 rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, głównie usługowych,
 poprawa jakości życia mieszkańców,
 zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło w obiektach objętych projektem.
Produktami realizacji projektu będą:









wyremontowana powierzchnia rynku Starego Miasta – ok.
8 000 m2,
ul. Kościuszki o powierzchni ok. 8 313 m2,
rozbudowany parking o powierzchni ok. 3 000 m2,
zrewitalizowany park Inwalidów Wojennych o powierzchni 7 305 m2,
ul. Połaniecka i ul. 3 Maja ok. 4 345 m2,
tereny zielone między ul. Rzeczną a wałami ok. 18 844 m2,
wyremontowany kościółek św. Marka wraz z otoczeniem
o łącznej powierzchni 4 240,46 m2,
odnowiona bazylika mniejsza św. Mateusza wraz z otoczeniem o łącznej
powierzchni 4 041 m2.

Projekt będzie pośrednio wpływał na rozwój turystyki i kultury w mieście. Jego rezultaty
będą widoczne dla potencjalnych turystów odwiedzających bądź przejeżdżających przez
Mielec. Deptak i jego okolice znów będzie miejscem spacerów i wypoczynku okolicznych
mieszkańców. Efekty realizacji projektu będą sprzyjały zarówno turystyce, jak i organizacji
imprez kulturalnych i festynów w tej okolicy.
Przebudowa Rynku Starego Miasta w widoczny sposób uatrakcyjni teren Śródmieścia.
Zostanie zmieniony układ płyty Rynku. Przebiegająca do tej pory droga przez jego środek
zostanie zlikwidowana, co pozwoli na montaż elementów małej architektury miasta takich,
jak np. fontanna czy liczne ławeczki. Remont ul. Kościuszki, bazyliki mniejszej oraz
kościółka św. Marka wpłynie w znacznym stopniu na poprawę estetyki przestrzennej
miasta.
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W obszarze obejmującym Rynek Starego Miasta funkcjonuje szereg firm. Poprawa estetyki
Śródmieścia z pewnością zachęci mieszkańców do częstszego spędzania tam wolnego
czasu, co z kolei wpłynie korzystnie na rozwój lokalnych małych i średnich firm.
Poprawa stanu technicznego budynków, likwidacja ulicy przechodzącej przez środek
Rynku, remont ul. Kościuszki w znacznym stopniu poprawi warunki bezpieczeństwa
publicznego.
Wartość projektu szacowana jest na ponad 10 mln zł, z czego 83% beneficjenci chcą
pozyskać ze środków EFRR.
2. Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków
mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach 50. XX wieku dla
jednostek paramilitarnych i młodych robotników
Beneficjentem niniejszego projektu jest Gmina Miejska Mielec. Beneficjent będzie się
ubiegał o dofinansowanie do projektu z działania 7.2. „Rewitalizacja obszarów
zdegradowanych”. Przedsięwzięcie jest zlokalizowane na obszarze B (osiedle
Niepodległości), a swym zakresem obejmuje:


przebudowa drogi miejskiej ul. Miasteczko Młodego Robotnika z niezbędną
infrastrukturą techniczną na terenie tzw. „Miasteczka Młodego Robotnika”
(części osiedla Niepodległości),



przebudowa sieci uzbrojenia na terenie tzw. „Miasteczka Młodego Robotnika”,



remont budynku handlowo-usługowego położonego przy ul. Miasteczko
Młodego Robotnika 34,



odnowienie Górki Cyranowskiej (teren położony pomiędzy ul. Kwiatkowskiego
a ul. Parkową).

Ul. Miasteczko Młodego Robotnika oraz wybrane drogi wewnętrzne są ulicami
dojazdowymi do istniejących budynków mieszkalnych. Są one w złym stanie; nawierzchnie
posiadają liczne pęknięcia i koleiny. Istniejąca sieć kanalizacji służy dostarczaniu ciepła,
wody oraz odprowadzaniu ścieków z mieszkań. Stan infrastruktury jest zły, na co składa
się niedrożność sieci sanitarnych powodujących częste zalewanie osiedla oraz brak
wystarczającej ilości rurociągów sieci cieplnej, przez co z kolei występuje trudność
w ogrzaniu wszystkich budynków. Budynek położony przy ul. Miasteczko Młodego
Robotnika 34 pełni funkcje handlowo-usługowe. Jest to budynek z 1952 roku, mocno
wyeksploatowany, w bardzo złym stanie technicznym (zużycie ok. 80%). W pierwotnym
założeniu miał to być obiekt tymczasowy na okres 10 lat. Górka Cyranowska jest terenem
parkowym, pełniącym funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe. Obecnie zły stan obiektu
umożliwia jedynie użytkować go pod kątem odbywania wycieczek spacerowych. Brakuje
elementów małej architektury oraz miejsc rozrywki dla dzieci (np. placów zabaw), aby
mieszkańcy mogli przyjemnie spędzać wolny czas. Zbyt mała ilość alejek oraz brak
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oświetlenia sprawia, iż o zmroku teren staje się niebezpieczny i zniechęca do uczęszczania
parku
Projekt poprzez remont dróg wewnętrznych, jak i wymianę sieci kanalizacji wraz z siecią
wysokoprężną, w znacznym stopniu wpłynie na uatrakcyjnienie części osiedla
Niepodległości, tzw. „Miasteczka Młodego Robotnika”. Do tej pory niedrożność sieci
kanalizacyjnych powodowała ciągłe zalewanie terenu, a brak sprawnego systemu
cieplnego niedostateczne ogrzanie budynków. Montaż nowej sieci cieplnej dogrzeje
budynki, a zastosowanie nowoczesnej technologii pozwoli na zmniejszenie strat ciepła.
Usprawnienie komunikacyjne znacznie ułatwi lokalnej społeczności jak i służbom
ratowniczym, dojazd do zabudowań.
Realizacja zadań zmierzających do uatrakcyjnienia niezagospodarowanych terenów Górki
Cyranowskiej wpłynie na kompleksowe podniesienie standardu tego miejsca. Montaż
oświetlenia, wykonanie alejek, instalacja placów zabaw wraz z innymi obiektami
rekreacyjnymi pozwoli mieszkańcom całego miasta na przyjemny wypoczynek oraz
spowoduje ożywienie tego miejsca.
W zakres rzeczowy projektu wchodzą:
 Przebudowa drogi miejskiej ul. Miasteczko Młodego Robotnika z niezbędną
infrastrukturą techniczną:


rozbiórka elementów i nawierzchni istniejącej ulicy,



roboty ziemne związane z przygotowaniem koryta pod nową konstrukcję jezdni,
chodników,



ułożenie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni jezdni oraz chodników,



montaż oświetlenia.

 Przebudowa sieci uzbrojenia na terenie tzw. „Miasteczka Młodego Robotnika”:


montaż sieci wysokoprężnej c.o. (rury preizolowane) wraz z demontażem sieci
niskoprężnej c.o. wyłączonej z eksploatacji,



montaż sieci wodociągowej z włączeniem jej do istniejącego wodociągu przy
ul. Kwiatkowskiego,



montaż kanalizacji sanitarnej,



montaż kanalizacji deszczowej.

 Remont budynku handlowo-usługowego położonego przy ul. Miasteczko Młodego
Robotnika 34:


pokrycie dachu
konstrukcji,



wymiana obróbek blacharskich,

papą

termozgrzewalną

wraz

z

uzupełnieniem

elementów
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docieplenie ścian zewnętrznych styropianem,



wymiana okien oraz drzwi,



wykonanie odboju z płytek wokół budynku.

 Odnowienie Górki Cyranowskiej:


wykonanie koniecznych przycinek drzew (chore, suche drzewa),



wykonanie alejek, ścieżki rowerowej (łączącą ul. Parkową z al. Niepodległości),



wykonanie oświetlenia parkowego,



montaż elementów małej architektury,



wykonanie placów utwardzonych i schodów terenowych,



wykonanie elementów odwodnienia powierzchniowego,



korekta ukształtowania terenu.

Cele niniejszego projektu są następujące:


wzrost funkcjonalności przestrzeni
zdegradowanych terenów Mielca,



poprawa stanu technicznego dróg oraz budynku handlowo-usługowego,



rozwój przedsiębiorstw usługowych,



poprawa funkcjonalności budynków poprzez realizację zadań z zakresu wymiany
sieci uzbrojenia terenu,



poprawa jakości życia mieszkańców.

publicznej

i

podniesienie

atrakcyjności

Produktami realizacji przedsięwzięcia będą:


powierzchnia remontowanych ulic wraz z terenem wymiany sieci – ok. 26 775 m2,



powierzchnia budynku handlowo-usługowego – 420 m2,



powierzchnia Górki Cyranowskiej – ok. 100 419 m2.

Projekt zakłada m. in. zagospodarowanie i pełne przystosowanie do funkcji rekreacyjnowypoczynkowych niewykorzystanych terenów Górki Cyranowskiej. Poprzez wykonanie
alejek, montaż elementów małej architektury wraz z innymi obiektami służącymi
przyjemnemu spędzaniu czasu, poprawi się estetyka miasta. Stan techniczny budynku
handlowo-usługowego, jak i objętych projektem ulic ulegnie znacznej poprawie i zostanie
dostosowany do obecnych wymagań oraz potrzeb.
Stworzenie nowego punktu rekreacji na terenie Górki Cyranowskiej spowoduje wzrost
dostępności miejsc tego typu na terenie Mielca. Wpłynie to więc na większą atrakcyjność
Mielca oraz znaczną poprawę jakości życia lokalnej społeczności. Instalacja nowych placów
zabaw dla dzieci, alejek umożliwi aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu.
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Dostosowanie stanu technicznego ulic objętych projektem do potrzeb lokalnej społeczności
ułatwi dostęp do infrastruktury osiedla. Remont budynku handlowo-usługowego korzystnie
wpłynie na prowadzenie działalności gospodarczej, a wymiana kanalizacji oraz montaż
nowej sieci cieplnej spowoduje wzrost funkcjonalności obiektów mieszkalnych.
Dotychczasowy nieestetyczny wygląd budynku handlowo-usługowego położonego przy
ul. Miasteczko Młodego Robotnika 34 z pewnością nie wpływał pozytywnie na przyciąganie
potencjalnych klientów. Wyremontowany i odnowiony obiekt zachęci do korzystania
z usług znajdujących się tam podmiotów gospodarczych, co zwiększy rozwój gospodarczy
regionu.
Zastosowanie nowoczesnego systemu sieci cieplnej przełoży się na zmniejszenie strat
energii cieplnej oraz jej zużycia, co z kolei wpłynie na redukcję emisji zanieczyszczeń do
powietrza.
Łączna wartość projektu wynosi ponad 9 mln zł. O 77% tej sumy Gmina Miejska Mielec
będzie się ubiegała w konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego.
3. Rewitalizacja Osiedla Lotników w Mielcu
Projekt będzie realizowany przez Mielecką Spółdzielnię Mieszkaniową w Mielcu na terenie
obszaru C Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mielca. Projekt będzie się ubiegał o
dofinansowanie z działania 7.1 RPO WP „Rewitalizacja miast”.
Obszar projektu obejmuje 61 wielorodzinnych budynków mieszkalnych na osiedlu Lotników
w Mielcu:
 ul. Ducha Świętego 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 26, 28,
30, 32, 36, 38, 40;
 ul. Tańskiego 6, 4, 7, 9;
 ul. Kocjana 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25;
 ul. Pisarka 13, 15, 17, 19, 25;
 ul. Dąbrowskiego 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13;
 ul. Bajana 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22;
 ul. Sękowskiego 4A, 6A, 11;
 ul. Warszawska 6A, 6B.
Obszar, na którym realizowany będzie projekt, to typowe osiedle mieszkaniowe.
Wymienione budynki wielorodzinne są w całości budynkami mieszkalnymi wraz
z niezbędną infrastrukturą.
Substancja mieszkaniowa osiedli Lotników wymaga doinwestowania. Istniejący stan
budynków mieszkaniowych, jak też małej architektury osiedla, wymaga rewitalizacji.
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Konieczne jest podniesienie własności termicznych budynków, co przełoży się na
zmniejszenie zużycia energii cieplnej i zanieczyszczenia powietrza. W ramach bieżących
remontów i modernizacji prowadzonych przez MSM ściany pasmowe budynków zostały
w całości już ocieplone oraz pokryte kolorowymi nowoczesnymi tynkami. Natomiast ściany
szczytowe z uwagi na pokrycie płytami azbestowymi wymagają renowacji polegającej na
demontażu istniejących płyt wraz z dociepleniem z wełny mineralnej oraz wykonania
nowego docieplenia i warstwy elewacyjnej. W trakcie użytkowania płyty ulegają
niszczeniu, wobec czego oszpecają elewację budynków. Azbest jako materiał wysoce
szkodliwy dla zdrowia winien być z tych budynków usunięty w celu utylizacji.
Konieczna jest również renowacja małej architektury, która z biegiem lat uległa dewastacji
i w chwili obecnej nie spełnia potrzeb i wymogów mieszkańców. Według oceny służb
policyjnych, administracji osiedla oraz mieszkańców w rejonie objętym rewitalizacją,
a w szczególności ulic Tańskiego, Pisarka oraz Al. Ducha Świętego, występuje znaczne
nasilenie zakłócania spokoju publicznego, m. in. przez osoby nietrzeźwe. Dochodzi do
nadmiernej dewastacji budynków i terenów zielonych.
Rewitalizacja osiedla Lotników stanowi jeden z etapów rewitalizacji całego miasta,
przyczyniając się do poprawy oraz rozwijania innych dziedzin życia społecznogospodarczego oraz rozwiązywania problemów na tym terenie. Budynki wielorodzinne na
os. Lotników znajdują się w części miasta, w której mają miejsce zaległości w działalności
remontowo-modernizacyjnej obiektów kubaturowych, zły stan infrastruktury komunalnej
czy też niedostatki w zakresie usług publicznych. Spółdzielnia w ramach bieżących prac
remontowo budowlanych dociepliła część ścian na budynkach, których dotyczy projekt. Na
obecną chwilę renowacji wymagają jeszcze zewnętrzne ściany szczytowe tych obiektów.
Zastosowane na tych ścianach płyty azbestowe wymagają demontażu i odpowiedniej
utylizacji. Podstawową kwestią jest usunięcie rakotwórczych płyt azbestowych jako
warstwy elewacyjnej i wykonanie w to miejsce nowego docieplenia – kolorowych tynków
akrylowych.
Obowiązek inwentaryzacji i usuwania wyrobów zawierających azbest ciąży na właścicielach
nieruchomości, na terenie którego się znajdują, a więc w tym przypadku na Mieleckiej
Spółdzielni Mieszkaniowej. Utylizacja azbestu jest przedsięwzięciem dość kosztownym
i Spółdzielnia nie jest w stanie ponieść tak dużych kosztów w krótkim okresie czasu.
Ponadto obecnie niedostatecznie ocieplone ściany powodują duże straty ciepła, w związku
z czym Spółdzielnia przeznacza duże nakłady finansowe na ogrzewanie budynków.
Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na oszczędności związane z zakupem energii
cieplej, której zmniejszone zużycie pozytywnie wpłynie na ochronę środowiska.
Kolejne działanie renowacja małej architektury w sąsiedztwie remontowanych bloków ma
na celu uatrakcyjnienie otoczenia budynków oraz zdecydowane polepszenie
funkcjonalności osiedla, a tym samym zwiększenie udogodnień dla mieszkańców oraz
poprawę estetyki zewnętrznej. Oznaczenie budynków w rejonie rewitalizacji nowymi
tablicami poprawi funkcjonalność tej części miasta, będzie to udogodnienie nie tylko dla
mieszkańców, ale także różnych służb i osób odwiedzających te tereny.
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Natomiast instalacja monitoringu w centralnej części osiedla stanowi uzupełnienie
powyższych działań, gdyż nie tylko poprawi bezpieczeństwo w rejonie, ale zapobiegnie
dewastacji odnowionego osiedla.
Celem projektu jest dostosowanie budynków do standardu energetycznego określonego
Dyrektywą 2002/91/WE dla Krajów Członkowskich Unii Europejskiej. Wykonanie dociepleń
elewacji nowoczesnymi technologiami, przyjaznymi dla zdrowia i środowiska naturalnego,
a w szczególności usunięcie szkodliwej substancji i jej utylizacja, będą miały znaczący
wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców oraz ochronę środowiska dzięki likwidacji
szkodliwego azbestu. Podniesienie własności termicznych budynków pozytywnie wpłynie
na ich wydajność energetyczną i przełoży się na zmniejszenie zużycia energii cieplnej,
a także poprawi znacząco estetykę. Kolejnym działaniem przewidzianym w projekcie, które
znacząco wpłynie na poprawę estetyki osiedla i przyczyni się do zwiększenia udogodnień
dla użytkowników jest renowacja elementów małej architektury, m. in. altan
śmietnikowych, placów zabaw, piaskownic, a także wymiana tablic z oznaczeniami ulic
i numeracją budynków. Ponadto zainstalowany monitoring w centralnej części osiedla
Lotników wzdłuż istniejącego deptaku (od kościoła przy ul. Pisarka do Alei Ducha
Świętego) oraz przy centrum handlowo-administracyjnym przy ul. Pisarka z jednaj strony
zapobiegnie dewastacji nowych elewacji budynków, a z drugiej przyczyni się do poprawy
bezpieczeństwa publicznego na tym terenie.
Szczegółowy wykaz zadań:
1. Dokumentacja projektowa:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Dokumentacja techniczna 61 budynków;
Opracowanie dotyczące docieplenia ścian szczytowych 61 budynków;
Ekspertyza techniczna ścian szczytowych 61 budynków;
Dokumentacja techniczna renowacji elementów małej architektury;
Dokumentacja techniczna instalacji monitoringu;
Studium wykonalności.

2. Przetarg:
2.1. Przygotowanie przetargu na wymianę docieplenia;
2.2. Wybór wykonawcy;
2.3. Przygotowanie przetargu na renowację małej architektury;
2.4. Wybór wykonawcy;
2.5. Przygotowanie przetargu na wykonanie tablic informacyjnych, pamiątkowych
i tablic
z oznaczeniami rewitalizowanych budynków;
2.6. Wybór wykonawcy.
3. Roboty budowlane:
3.1. Bloki: Al. Ducha 1, Tańskiego 6, Kocjana 23, 25:
3.1.1 Wymiana docieplenia wraz z utylizacją azbestu;
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3.1.2. Odbiór robót oraz zgłoszenie do Starostwa;
3.1.3. Renowacja elementów małej architektury, wymiana tablic na budynkach;
3.2. Bloki: Kocjana 17, 19, 21, 9:
3.2.1 Wymiana docieplenia wraz z utylizacją azbestu;
3.2.2. Odbiór robót oraz zgłoszenie do Starostwa;
3.2.3. Renowacja elementów małej architektury, wymiana tablic na budynkach;
3.3. Bloki: Kocjana 11, 13, Tańskiego 4:
3.3.1 Wymiana docieplenia wraz z utylizacją azbestu;
3.3.2. Odbiór robót oraz zgłoszenie do Starostwa;
3.3.3. Renowacja elementów małej architektury, wymiana tablic na budynkach;
3.4. Bloki: Warszawska 6A, 6B:
3.4.1 Wymiana docieplenia wraz z utylizacją azbestu;
3.4.2. Odbiór robót oraz zgłoszenie do Starostwa;
3.4.3. Renowacja elementów małej architektury, wymiana tablic na budynkach;
3.5. Bloki: Al. Ducha Św. 5, 7, 9, Tańskiego 7, 9:
3.5.1 Wymiana docieplenia wraz z utylizacją azbestu;
3.5.2. Odbiór robót oraz zgłoszenie do Starostwa;
3.5.3. Renowacja elementów małej architektury, wymiana tablic na budynkach;
3.6. Bloki: Al. Ducha Św. 11, 13, 15, 17, 19:
3.6.1 Wymiana docieplenia wraz z utylizacją azbestu;
3.6.2. Odbiór robót oraz zgłoszenie do Starostwa;
3.6.3. Renowacja elementów małej architektury, wymiana tablic na budynkach;
3.7. Bloki: Al. Ducha Św. 21, 23, 25, 27, Pisarka 25:
3.7.1 Wymiana docieplenia wraz z utylizacją azbestu;
3.7.2. Odbiór robót oraz zgłoszenie do Starostwa;
3.7.3. Renowacja elementów małej architektury, wymiana tablic na budynkach;
3.8. Bloki: Al. Ducha Św. 29, Pisarka 13, 15, 17, 19:
3.8.1 Wymiana docieplenia wraz z utylizacją azbestu;
3.8.2. Odbiór robót oraz zgłoszenie do Starostwa;
3.8.3. Renowacja elementów małej architektury, wymiana tablic na budynkach;
3.9. Bloki: Bajana 2, 4, 6, 8, 10:
3.9.1 Wymiana docieplenia wraz z utylizacją azbestu;
3.9.2. Odbiór robót oraz zgłoszenie do Starostwa;
3.9.3. Renowacja elementów małej architektury, wymiana tablic na budynkach;
3.10. Bloki: Al. Ducha Św. 36, 38, 40, Bajana 12, 14:
3.10.1 Wymiana docieplenia wraz z utylizacją azbestu;
3.10.2. Odbiór robót oraz zgłoszenie do Starostwa;
3.10.3. Renowacja elementów małej architektury, wymiana tablic na budynkach;
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3.11. Bloki: Bajana 16, 18, 20:
3.11.1 Wymiana docieplenia wraz z utylizacją azbestu;
3.11.2. Odbiór robót oraz zgłoszenie do Starostwa;
3.11.3. Renowacja elementów małej architektury, wymiana tablic na budynkach;
3.12. Bloki: Bajana 22, Dąbrowskiego 1, 3, 5, Al. Ducha Św. 26:
3.12.1 Wymiana docieplenia wraz z utylizacją azbestu;
3.12.2. Odbiór robót oraz zgłoszenie do Starostwa;
3.12.3. Renowacja elementów małej architektury, wymiana tablic na budynkach;
3.13. Bloki: Al. Ducha Św. 28, 30, Dąbrowskiego 7, 9:
3.13.1 Wymiana docieplenia wraz z utylizacją azbestu;
3.13.2. Odbiór robót oraz zgłoszenie do Starostwa;
3.13.3. Renowacja elementów małej architektury, wymiana tablic na budynkach;
3.14. Bloki: Dąbrowskiego 11, 13, Sękowskiego 4A, 6A, 11:
3.14.1 Wymiana docieplenia wraz z utylizacją azbestu;
3.14.2. Odbiór robót oraz zgłoszenie do Starostwa;
3.14.3. Renowacja elementów małej architektury, wymiana tablic na budynkach.
4. Instalacja monitoringu:
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.3.

Przygotowanie przetargu na kompleksowe wykonanie monitoringu.
Wybór wykonawcy.
Montaż instalacji.
Odbiór techniczny instalacji monitoringu.
Przekazanie monitoring do użytkowania.

Wartość przedsięwzięcia to ponad 5,33 mln zł. Połowę tej sumy będą stanowiły środki
własne MSM, zaś druga połowa pochodzić ma ze środków EFRR. Okres realizacji
przedsięwzięcia przypada na lata 2008-2013.

Plan finansowy dla projektów kluczowych
Łączna kwota, jaką planuje przeznaczyć się na projekty priorytetowe, sięga 24,63 mln zł,
przy czym największy z nich – projekt rewitalizacji Starego Miasta – ma wartość
10,2 mln zł (41% łącznej wartości projektów kluczowych). Procentowy udział każdego
projektu przedstawia wykres.
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Wykres 1a). Podział procentowy środków pomiędzy poszczególne projekty

22%

41%

37%

Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo‐rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu Śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą
św. Mateusza
Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach 50. XX wieku dla jednostek
paramilitarnych i młodych robotników
Rewitalizacja Osiedla Lotników w Mielcu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie fisz projektów kluczowych

Najmniej środków przypada na inwestycję związaną z modernizacją tkanki mieszkaniowej
Na osiedlu Lotników. Dwa największe projekty zostały zgłoszone przez Gminę Miejską
Mielec (jeden projekt będzie realizowany w partnerstwie).
Tabela zamieszczona poniżej zawiera szczegółowe dane na temat finansowania projektów
kluczowych.
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Tabela 1a). Plan finansowy projektów kluczowych
Wartość
projektu

Lp.

Tytuł

1

Przywrócenie historycznej
funkcji centrum handlowo‐
rekreacyjnego miasta Mielca
zabytkowemu Śródmieściu z
rynkiem i bazyliką mniejszą
św. Mateusza

2

Rewitalizacja terenu byłego
prowizorycznego osiedla
baraków mieszkalnych w
Mielcu, wybudowanego w
latach 50. XX wieku dla
jednostek paramilitarnych i
młodych robotników

9 099 118

3.

Rewitalizacja Osiedla
Lotników w Mielcu

5 330 570

10 201 767

2007

2008

2009

85 400

14 396

87 480

2010

2011

2012

2013

Środki własne

Dotacja z
EFRR

199 968 4 213 534 3 725 518 1 962 952

1 702 096

8 499 670

150 910 1 091 324 4 449 435 3 407 449

2 099 166

6 999 951

4 392 1 038 427 2 670 496 1 529 775

2 665 285

2 665 285

Źródło: Opracowanie własne na podstawie fisz projektów kluczowych

167

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Mielca (aktualizacja)

Projekty przewidziane są do realizacji w latach 2008-2013, a więc pierwsze wydatki
związane z inwestycjami zostały już poczynione.
Beneficjenci wszystkich trzech projektów szacują swój udział w kosztach ww. projektów na
26% (czyli prawie 6.5 mln zł). Projekt „Rewitalizacji Osiedla Lotników w Mielcu” będzie się
ubiegał o dofinansowanie ze środków EFRR w wysokości 50% wartości projektu, projekt
rewitalizacji Starego Miasta – o dofinansowanie w wysokości 85%, zaś przedsięwzięcie
„Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych…” – o
dofinansowanie w wysokości 77%.
Najwięcej środków zostanie wydanych w latach 201113, co pokazane jest na poniższym
wykresie. W tych latach projektodawcy planują ponieść ponad 97,8% wydatków
związanych z realizacją projektów kluczowych.
Wykres 2a). Wydatki na realizację projektów kluczowych w poszczególnych latach (w
mln zł)
12
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