
 
  

 

Opracowanie: 

 
 

Wyznaczenie obszarów zdegradowanych 
– wskazanie obszaru rewitalizacji  
 

Wybór obszarów dysfunkcyjnych (kryzysowych) jest kluczowym elementem opracowywania 
programu rewitalizacji. Warunkuje bowiem zasięg przestrzenny działań rewitalizacyjnych 
realizowanych przez samorząd i interesariuszy zewnętrznych na terenie danej gminy w okresie 
obowiązywania danego programu rewitalizacji. 

 Delimitacja obszarów kryzysowych, które cechują się najwyższym nagromadzeniem zjawisk 
problemowych natury społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz środowiskowej 
została przeprowadzona według metodologii wynikającej z zapisów Wytycznych w zakresie 
rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju 
oraz Instrukcji przygotowania programów rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 opracowanej przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.  

Opierając się na przyjętej praktyce oraz zapisach ww. dokumentów za metodę sporządzenia 
delimitacji obszarów zdegradowanych na terenie Miasta Przemyśla, a następnie wskazania obszaru 
rewitalizacji, przyjęto analizę porównawczą jednostek statystycznych opartą na zestawie 
syntetycznych wskaźników degradacji, pozwalającą na obiektywne określenie stopnia zróżnicowania 
rozwoju społeczno-gospodarczego miasta i jego poszczególnych obszarów. 

Jednostki statystyczne przyjęte na potrzeby przeprowadzenia 

delimitacji obszarów zdegradowanych 
 

Za obszary statystyczne służące przeprowadzeniu analizy delimitacji obszarów o najwyższym 

stopniu degradacji na terenie miasta Przemyśla przyjęto obszary w granicach 21 osiedli (jednostek 

pomocniczych) określonych w Uchwale Nr 55.2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 31 marca 

2011 r. w sprawie podziału miasta Przemyśla na osiedla1.  

                                                           
1 Określając granice jednostek statystycznych na potrzeby delimitacji wprowadzono niewielką korektę 
w stosunku do granic osiedli określonych w przytoczonej Uchwale – obszar „Starego Miasta” został poszerzony 
o teren niezamieszkały powiązany z nim funkcjonalnie, o charakterze ogólnomiejskim i centrotwórczym, czyli 
o obiekty sportowo-rekreacyjne zlokalizowane pomiędzy ul. Sanocką, a rzeką San, które pierwotnie były 
przypisane do Osiedla „Kruhel Wielki”.  



Mapa 1.Zasięg jednostek statystycznych wykorzystanych do przeprowadzenia analizy delimitacji - odpowiadający podziałowi 
miasta na jednostki pomocnicze – osiedla. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 



Wykres 1. Podstawowe dane statystyczne dot. jednostek statystycznych (osiedli) podlegających badaniu delimitacji 
obszarów zdegradowanych 

 

Źródło: opracowanie własne 

Przyjęcie podziału obszarów delimitacyjnych zgodnego z granicami osiedli zapewni 

interesariuszom programu łatwiejszą orientację w wynikach badania oraz postanowieniach 

zawartych w dokumencie, a także ułatwi zarządzanie programem oraz usprawni komunikację 

z mieszkańcami na etapie jego wdrażania (m.in. poprzez rady osiedli). 

Metodyka delimitacji obszarów zdegradowanych 
 

Zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju obszar zdegradowany jest to 
obszar, na którym zidentyfikowany został stan kryzysowy, rozumiany jako stan spowodowany 
koncentracją negatywnych zjawisk społecznych (w szczególności bezrobocia, ubóstwa, 
przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu 
uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym), współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co 
najmniej jednej z następujących sfer: 



 gospodarczej (w szczególności w zakresie niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji 
lokalnych przedsiębiorstw), 

 środowiskowej (w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości środowiska, 
obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzi bądź stanu 
środowiska), 

 przestrzenno-funkcjonalnej (w szczególności w zakresie niewystarczającego wyposażenia 
w infrastrukturę techniczną i społeczną, braku dostępu do podstawowych usług lub ich 
niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji 
obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, deficytu lub niskiej jakości terenów 
publicznych), 

 technicznej (w szczególności w zakresie degradacji stanu technicznego obiektów 
budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz braku funkcjonowania rozwiązań 
technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, 
w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska).  

Obszar rewitalizacji stanowi zaś obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego 
o szczególnej koncentracji negatywnych zjawisk w wyżej wymienionych sferach. Oznacza to, iż obszar 
wsparcia musi się charakteryzować wyższą intensywnością negatywnych zjawisk opisanych 
przyjętymi wskaźnikami niż średnia intensywność tych zjawisk dla całego miasta. 

 Metodą, która pozwala na ocenę i selekcję obszarów miasta o najwyższym stopniu 
degradacji jest standaryzacja przyjętego zestawu wskaźników, a następnie stworzenie na ich 
podstawie wskaźnika sumarycznego (indeksu zbiorczego). 

Standaryzacja wskaźników polega na odjęciu od nominalnej wartości wskaźnika dla danego 

obszaru średniej wartości dla wszystkich jednostek statystycznych i podzieleniu przez odchylenie 

standardowe.  

Poniżej przedstawione zostały wzory działań matematycznych niezbędnych dla wyliczenia 

wskaźników wystandaryzowanych. 

Wzór na obliczenie średniej arytmetycznej, gdzie  oznacza średnią arytmetyczną, n – liczbę zmiennych, x – wartości 

zmiennych 

 

Wzór na obliczenie odchylenia standardowego populacji, gdzie:  oznacza odchylenie standardowe,   – średnią 

arytmetyczną, N – liczbę zmiennych, x – wartości zmiennych 

 

Wzór na obliczenie wskaźnika wystandaryzowanego - z , gdzie  oznacza odchylenie standardowe,   – średnią 

arytmetyczną, x – wartość zmiennej niewystandaryzowanej 

 

Dodatkowym zabiegiem wprowadzonym na potrzeby przeprowadzenia delimitacji obszarów 

zdegradowanych miasta Przemyśla było przypisanie poszczególnym wskaźnikom stosownych wag – 

im większe znaczenie danego wskaźnika dla oceny stanu rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru 

tym wyższa waga. Ponadto wyższe wagi otrzymały wskaźniki w kategoriach w których liczba 

wskaźników jest ograniczona liczbowo (np. sferze przestrzenno-funkcjonalnej).  



 

 Wzór na obliczenie ważonego wskaźnika wystandaryzowanego - z , gdzie  oznacza odchylenie standardowe,   –

 średnią arytmetyczną, x – wartość zmiennej niewystandaryzowanej,  – wagę 

 

Wystandaryzowane wskaźniki oznaczają odchylenie od normy (miejskiej wartości 

referencyjnej), którą reprezentuje wartość średnia dla miasta i mogą przyjmować wartości dodatnie 

lub ujemne2. Przejście odchylenia od średniej do wartości dodatniej wskazuje, które obszary 

odznaczają się wskaźnikiem degradacji wyższym od średniej dla miasta. Z kolei wartości ujemne 

odchylenia ukazują obszary o najlepszej sytuacji, w których negatywne zjawiska w porównaniu ze 

średnią dla miasta odznaczają się mniejszym natężeniem. Zabieg ten pozwala także na zsumowanie 

wartości wystandaryzowanych wskaźników i stworzenie indeksu zbiorczego (wskaźnika 

sumarycznego lub inaczej zwanego wskaźnikiem syntetycznym).  

Wzór na obliczenie wskaźnika sumarycznego (indeksu zbiorczego) – WS, gdzie  oznacza wartości ważonych zmiennych 

wystandaryzowanych 

   

Obszar będzie mógł zostać uznany za obszar zdegradowany, jeśli indeks zbiorczy dla danego 

obszaru będzie osiągał wartości najwyższe, co jest równoznaczne z najwyższym stopniem jego 

degradacji w skali miasta, przy czym musi on wykazywać dodatni poziom wskaźnika sumarycznego 

dla sfery społecznej oraz dodatni poziom przynajmniej jednego wskaźnika sumarycznego 

z pozostałych sfer: gospodarczej i/lub przestrzenno-funkcjonalnej. 

 Zestawienie poszczególnych osiedli Przemyśla ukazujące ich wyniki w poszczególnych 

kategoriach, z wyraźnym zaakcentowaniem przekroczeń wartości referencyjnych (wartości średnich 

dla województwa), zostało przedstawione zarówno w formie map poglądowych jak i w formie 

tabelarycznej umieszczonej na końcu opisu. Wyniki osiągnięte w analizie wskaźnikowej stanowiły 

podstawę dla ostatecznego wyboru obszaru zdegradowanego, którego całość lub część, będzie 

stanowiła obszar wskazany do rewitalizacji. 

Analiza wskaźnikowa 
 

W ramach przeprowadzonej na potrzeby delimitacji obszarów zdegradowanych analizy 

wskaźnikowej przyjęto 12 wskaźników statystycznych, którym przypisano stosowne wagi. 

Tabela 1. Wskaźniki statystyczne przyjęte w analizie delimitacyjnej 

Sfera Kategoria* Nazwa wskaźnika Waga 

Społeczna Demografia Saldo migracji na pobyt stały w przeliczeniu na 100 
osób [2014 r.] 

2,0 

Ludność w wieku poprodukcyjnym w stosunku do 
ludności w wieku produkcyjnym [2014 r.] 

6,0 

Przyrost naturalny w przeliczeniu na 100 osób [2014 r.] 2,0 

Rynek pracy Liczba długotrwale bezrobotnych w % bezrobotnych 
ogółem [2014 r.] 

5,0 

                                                           
2 W wyniku standaryzacji zmienna uzyskuje średnią wartość oczekiwaną równą zero i odchylenie standardowe 
równe jeden. 



Sfera Kategoria* Nazwa wskaźnika Waga 

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie 
ludności w wieku produkcyjnym [2014 r.] 

10,0 

Pomoc 
społeczna 

Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy 
społecznej w przeliczeniu na 100 osób wg miejsca 
zamieszkania [2014 r.] 

10,0 

Korzystający ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu 
niepełnosprawności w przeliczeniu na 100 osób [2014 
r.] 

 

Edukacja Wyniki egzaminów 6-klasisty [2015 r.] 5,0 

Bezpieczeństwo 
publiczne 

Liczba stwierdzonych przestępstw ogółem w 
przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca 
zamieszkania [2014 r.] 

7,0 

Gospodarcza Podmioty 
gospodarcze 

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w 
rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób [2014 r.] 

7,0 

Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów 
gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 
100 osób [2014 r.] 

3,0 

Przestrzenno-
funkcjonalna 

Uwarunkowania 
przestrzenne 

Liczba budynków mieszkalnych zamieszkałych, 
wybudowanych przed rokiem 1989 w relacji do ogólnej 
liczby budynków mieszkalnych zamieszkałych [2011 r.] 

10,0 

*Kategorie wskaźników określone w dokumencie: „Instrukcja przygotowania programów rewitalizacji w 

zakresie wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020”, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 2016 r. 

Analiza wskaźników w podziale na poszczególne sfery tematyczne została przedstawiona w 

kolejnych punktach podrozdziału. 

 

Sfera społeczna 
 

Saldo migracji na pobyt stały w przeliczeniu na 100 osób; 

Wskaźnik salda migracji w przeliczeniu na 100 osób jedynie w przypadku czterech osiedli 

osiągał wartości dodatnie, co oznacza, iż na terenie tych osiedli osiedlało się więcej mieszkańców 

aniżeli z nich odpływało. Były to osiedla Marii Konopnickiej (0,35), Lipowica (0,11), Mikołaja 

Kopernika (0,10) oraz Winna Góra (0,04) położone w większości na obrzeżach miasta, 

o przeważającej zabudowie jednorodzinnej. Pewien wpływ na popularność osiedleńczą tych rejonów 

miasta ma trend demograficzny obecny w większości polskich miast związany z suburbanizacją, czyli 

odpływem mieszkańców z centrum miast na ich spokojniejsze obrzeża, o mniejszej intensyfikacji 

zabudowy. 

Osiedlami, które wykazywały najniższy poziom wskaźnika migracji, z których odpływ 

mieszkańców był najwyższy były osiedla: Kruhel Wielki (-0,71), Kazanów (-0,69), Kmiecie (-0,63), 

Warneńczyka (-0,61), Przemysława (-0,6) i Adama Mickiewicza (-0,63). Pozostałe osiedle również 

wykazywały ubytek mieszkańców z tytułu migracji, jedynie osiedle Salezjańskie mimo, że posiadało 

ujemne saldo migracji (-0,06) to wykazywało poziom wskaźnika powyżej wartości średniej dla 

województwa podkarpackiego (-0,11). 



Mapa 2. Prezentacja przestrzenna wskaźnika: Saldo migracji na pobyt stały w przeliczeniu na 100 osób [2014 r.] 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Przemyślu 

 

Ludność w wieku poprodukcyjnym w stosunku do ludności w wieku produkcyjnym; 

Szczególnie istotnymi wskaźnikami z punktu widzenia możliwości rozwojowych miast są 

wskaźniki obrazujące strukturę wiekową ich mieszkańców. Najważniejszym z nich jest wskaźnik 

ukazujący stopień starzenia się lokalnych społeczności, którego miernikiem jest stosunek osób w 

wieku poprodukcyjnym (emerytalnym – kobiety po 60 roku życia i mężczyźni po 65 roku życia) do 

liczby osób w wieku produkcyjnym (kobiety w przedziale wiekowym 18-59 lat, mężczyźni w wieku 18-

64 lat).  

Wartości wskaźnika w mieście prezentują się wysoce niekorzystnie. Osiedlami o najwyższym 

współczynniku starości społeczeństwa są osiedla: Salezjańskie (57,98%), Zygmunta Krasińskiego 

(49,80%), Kmiecie (49,25%), gdzie w przybliżeniu na każde 2 osoby w wieku produkcyjnym przypada 

1 osoba w wieku emerytalnym. Nieznacznie poniżej uplasowały się osiedla: Kazanów (41,93%), 

Rogozińskiego (39,61%), Warneńczyka (39,77%), Lwowskie (32,23%) oraz Lipowica (32,34%). Ponadto 

wartość referencyjną równą 27,9% przekroczyły osiedla Zielonka (30,67%) oraz Słowackiego 

(28,96%).  

Pozostałe osiedla posiadały wartość niższą od wartości referencyjnej, a „najmłodszymi” 

demograficznie osiedlami były: Osiedle Krakowskie (18,32%) oraz Osiedle Rycerskie (20,29%).  



Mapa 3. Ludność w wieku poprodukcyjnym w stosunku do ludności w wieku produkcyjnym [2014 r.] 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Przemyślu 

Przyrost naturalny w przeliczeniu na 100 osób; 

Wskaźnikiem uzupełniającym analizę demograficzną miasta w ujęciu statystycznym jest 

poziom przyrostu naturalnego w przeliczeniu na 100 osób. Wskaźnik ten pozwala na ocenę tendencji 

demograficznych związanych z ruchem naturalnym.  

Na większości przemyskich osiedli (16 osiedli z 21 ogółem) wskaźnik przyrostu naturalnego 

wykazywał wartości ujemne co oznacza, iż liczba zgonów mieszkańców tych osiedli przewyższała 

liczbę urodzeń żywych, co prowadziło do depopulacji obszaru z przyczyn naturalnych. Najniższy 

poziom przyrostu naturalnego wykazywało Osiedle Lwowskie, gdzie na każde 100 osób ubywało 1,2 

mieszkańca. Relatywnie wysoki ujemny poziom przyrostu naturalnego widoczny był widoczny także 

na osiedlach: Krasińskiego (-0,83), Salezjańskim (-0,79) oraz  Kruhel Wielki (-0,57).   

Na Osiedlu Przemysława odnotowano równą liczbę urodzeń jak i zgonów, więc wartość 

wskaźnika przyrostu naturalnego wynosiła 0. Osiedlami wykazującymi pozytywne zmiany 

demograficzne -  posiadającymi dodatni przyrost naturalny były osiedla: Rycerskie (0,57), Juliusza 

Słowackiego (0,27),  Mikołaja Kopernika (0,16) oraz Winna Góra (0,08). Stanowi to potwierdzenie 

wniosków płynących z analizy wskaźnika dot. stosunku ludności w wieku poprodukcyjnym do 

ludności w wieku produkcyjnym, bowiem trzy z osiedli (z wyjątkiem Słowackiego) o dodatnim 

poziomie przyrostu naturalnego stanowiło także jedne z najmłodszych pod względem struktury 

wiekowej osiedli Przemyśla. 



Mapa 4. Prezentacja przestrzenna wskaźnika: Przyrost naturalny w przeliczeniu na 100 osób [2014 r.] 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Przemyślu 

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym; 

 Najważniejszym czynnikiem kształtującym potencjał społeczno-gospodarczy danego obszaru 

jest sytuacja na lokalnym rynku pracy. Bezpośrednim miernikiem pozwalającym na ocenę lokalnego 

rynku pracy jest udział bezrobotnych zarejestrowanych w ogóle osób w wieku produkcyjnym.  

Najmniej korzystna sytuacja na rynku pracy widoczna jest na osiedlach zlokalizowanych 

w centralnej części miasta: Stare Miasto (14,34%), Mickiewicza (13,9%), Łukasińskiego (12,66%) i 

Kopernika (12,47%). Relatywnie wysoki poziom bezrobocia na tle miasta i województwa widoczny 

jest także na osiedlach: Słowackiego (11,99%), Przemysława (11,96%), Konopnickiej (11,77%), 

Salezjańskie (11,50%), Kmiecie (10,46%), Kazanów (10,28%), i Warneńczyka (10,28%).  

Niski poziom zatrudnienia jest zjawiskiem wysoce niepożądanym, generuje bowiem liczne 

problemy natury gospodarczej i społecznej: zmniejsza się siła nabywcza mieszkańców, słabnie popyt 

konsumpcyjny, wzrasta uzależnienie od transferów pomocy społecznej, wzrasta skłonność do 

występowania zjawisk patologicznych czy przestępczych. Konieczne jest zatem podjęcie bardziej 

zintensyfikowanych działań służących zwiększeniu aktywności zawodowej mieszkańców osiedli o 

wysokim poziomie bezrobocia, a także próba stymulowania lokalnego rynku pracy, poprzez 

tworzenie dogodnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym szczególnie do 

podejmowania samozatrudnienia i prowadzenia przedsiębiorstw na wczesnym etapie ich działalności. 

 Pozostałe 10 przemyskich osiedli wykazywało poziom bezrobocia niższy niż średni poziom 

bezrobocia odnotowywany w województwie podkarpackim (10,2%), przy czym zdecydowanie 

najbardziej korzystna sytuacja widoczna była na osiedlach: Krakowskim (6,11%), Lipowica (8,07%) i 

Rycerskim (8,13%). 



Mapa 5. Prezentacja przestrzenna wskaźnika: Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku 
produkcyjnym [2014 r.] 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Przemyślu oraz Powiatowego Urzędu 

Pracy w Przemyślu 

 

Liczba długotrwale bezrobotnych w bezrobotnych ogółem; 

Wskaźnikiem uzupełniającym analizę rynku pracy, umożliwiającym przybliżoną ocenę stopnia 

złożoności zjawiska bezrobocia jest udział osób pozostających bez pracy dłużej niż 12 miesięcy (osób 

długotrwale bezrobotnych) w ogóle osób bezrobotnych. Analiza bezrobocia długotrwałego pozwala 

ocenić na ile trwały jest zdiagnozowany problem bezrobocia, a także czy wynika on ze zmian 

strukturalnych gospodarki i permanentnego niedopasowania podaży i popytu na rynku pracy, czy jest 

to zjawisko naturalne związane z czasową zmianą statusu części osób na rynku pracy, związaną 

z mobilnością zawodową. 

Wartość referencyjną – średnią dla województwa dla tego wskaźnika, równą 61,5% 

przekracza 18 z 21 jednostek pomocniczych Przemyśla. Jedynie osiedla takie jak: Krakowskie (54%), 

Rogozińskiego (60,26%) oraz Za Wiarem (60,71%), prezentowały się korzystniej.  Najwyższy odsetek 

osób długotrwale bezrobotnych, w których na 10 osób blisko 8 osób pozostawało bez pracy dłużej niż 

rok wyróżniał osiedla Mickiewicza (79,50%) i Słowackiego (79,25%), które osiągały także wysoki 

ogólny poziom bezrobocia. Kolejnymi osiedlami wyróżniającymi się bardzo wysokimi poziomami 

bezrobocia długotrwałego są osiedla: Konopnickiej (76,15%), Kopernika (75,88%), Łukasińskiego 

(74,13%), Stare Miasto (73,79%), Zielonka (73,33%) oraz Winna Góra (73,13%). Pozostałe osiedla 

zmagające się z wysokim poziomem bezrobocia długotrwałego osiągały poziom wskaźnika oscylujący 

w granicach 62,6%-72,7%. Tak wysokie natężenie zjawiska bezrobocia długotrwałego w skali miasta 

stanowi zjawisko wysoce niepożądane, hamujące i ograniczające prawidłowy rozwój miasta. 



Bezrobocie długotrwałe stanowi podstawowy problem społeczny, który warunkuje 

funkcjonowanie lokalnych społeczności i rodzin osób pozostających bez pracy. Długotrwałe 

pozostawanie bez zatrudnienia wpływa wysoce niekorzystnie na kondycję psychologiczną i społeczną 

osoby pozostającej bez pracy, bardzo często powoduje pojawienie się apatii, zniechęcenia, a nawet 

depresji. Ponadto przedłużający się brak aktywności zawodowej powoduje stopniowy zanik 

posiadanych kwalifikacji i ich niedostosowanie do zmieniających się technologii i standardów, co 

dodatkowo utrudnia powrót na rynek pracy. Długotrwały brak stałego wynagrodzenia pogarsza 

warunki bytowe rodziny, często prowadząc do uzależnienia finansowego od transferów z pomocy 

społecznej. Wszystkie te czynniki pogłębiają stan wykluczenia zawodowego i społecznego, często 

prowadząc do pojawienia się zjawisk niekorzystnych społecznie: patologii, zatrudnienia w „szarej 

strefie” czy bezdomności. Z uwagi na powyższe działania skoncentrowane na wsparciu osób 

długotrwale pozostających bez pracy oraz służące aktywizacji zawodowej powinny stanowić jeden 

z głównych priorytetów prowadzonej rewitalizacji społecznej miasta. 

Mapa 6. Prezentacja przestrzenna wskaźnika: Liczba długotrwale bezrobotnych w bezrobotnych ogółem [2014 r.] 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Przemyślu oraz Powiatowego Urzędu 

Pracy w Przemyślu 

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

zamieszkania; 

Najwyższy poziom osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej odnotowano na 

Osiedlu Słowackiego, gdzie aż 17,4% mieszkańców otrzymywało tego typu wsparcie. Osiedle to 

cechuje się relatywnie wysokim udziałem ludności w wieku poprodukcyjnym, co wiąże się z wyższymi 

potrzebami opiekuńczo-socjalnymi, a także bardzo wysokim udziałem osób długotrwale 

bezrobotnych wśród ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, co często przekłada się na wyższe 

uzależnienie ekonomiczne tych osób od transferów socjalnych. Rozpatrując wyniki poszczególnych 



osiedli widoczna jest korelacja pomiędzy wysokim poziomem wskaźnika objęcia świadczeniami 

pomocy społecznej, przekraczającymi wartość referencyjną (6,1%), a wysokim poziomem bezrobocia. 

Osiedlami, które wykazywały zarówno przekroczenia wartości referencyjnych dla wskaźnika udziału 

bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym jak i dla wskaźnika osób korzystających ze 

świadczeń pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 były osiedla: Mickiewicza, Konopnickiej, 

Kopernika, Przemysława, Stare Miasto oraz Łukasińskiego. Jedynym osiedlem, którego mieszkańcy 

wykazywali wysokie zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, a nie przekraczało wartości 

referencyjnej dla wskaźnika bezrobocia było Osiedle Zielonka (6,78%).  

Mieszkańcy pozostałych jednostek pomocniczych Przemyśla wykazywali zapotrzebowanie na 

świadczenia pomocy społecznej poniżej średniej wojewódzkiej w granicach 4-6%. Wyjątkiem było 

Osiedle Rycerskie, gdzie odnotowano zdecydowanie najniższy poziom tego wskaźnika równy 2,08%. 

Mapa 7. Prezentacja przestrzenna wskaźnika: Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w przeliczeniu na 
100 osób wg miejsca zamieszkania [2014 r.] 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Przemyślu oraz Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Przemyślu 

 

Korzystający ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu niepełnosprawności w przeliczeniu na 100 

osób; 

 Udział świadczeń pomocy społecznej z tytułu niepełnosprawności w przeliczeniu na 100 osób 

na żadnym z przemyskich osiedli nie przekroczył wartości referencyjnej – średniej wojewódzkiej 

wynoszącej 3,16. 



 Poziom wskaźnika korelował ze wskaźnikiem udziału osób, które korzystały z pomocy 

społecznej w ludności ogółem. Najwyższy poziom wskaźnika odnotowano zatem na osiedlach: 

Słowackiego (2,87), Stare Miasto (2,36) oraz Przemysława (1,81). Najniższy poziom osób 

korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu niepełnosprawności cechował natomiast 

osiedla: Krakowskie (0,18), Za Wiarem (0,46), Rycerskie (0,47) oraz Salezjańskie (0,64).  

Mapa 8. Prezentacja przestrzenna wskaźnika: Korzystający ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu niepełnosprawności w 
przeliczeniu na 100 osób [2014 r.] 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Przemyślu oraz Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Przemyślu 

Wyniki egzaminów 6-klasisty; 

W ramach analizy wskaźnikowej sfery społecznej rozpatrywane są również różnice w 

potencjale edukacyjnym poszczególnych obszarów. Miernikiem, który w sposób możliwie obiektywny 

pozwala oszacować pewien potencjał w tym zakresie jest średni wynik uczniów z egzaminu 6-klasisty.  

 Zgodnie z zebranymi danymi najwyższe średnie wyniki z egzaminu 6-klasisty na terenie 

Przemyśla, znacznie przekraczające średnią wojewódzką (67,7%) osiągnęli uczniowie zamieszkujący 

osiedla: Krasińskiego (73,16%), Rogozińskiego (72,90%), Za Wiarem (72,84%) oraz Kazanów (70,22%). 

Ponadto wynik powyżej średniej wojewódzkiej osiągnęli uczniowie szkół podstawowych z osiedli: 

Krakowskie (69,90%), Słowackiego (69,32%), Lipowica (68,84%), Salezjańskie (68,75%) oraz Kmiecie 

(68,38%).  

 Najsłabiej na tle miasta i województwa wypadli uczniowie zamieszkujący osiedla: Kruhel 

Wielki (63,55%), Zielonka (63,55%), Łukasińskiego (63,68%), Stare Miasto (64,96%), Mickiewicza 

(65,38%). Uczniowie z pozostałych osiedli osiągnęli średnie wyniki z egzaminu 6-klasisty nieznacznie 

poniżej wartości referencyjnej (maksymalnie o 1,6%). 



Mapa 9.Prezentacja przestrzenna wskaźnika: Wyniki egzaminów 6-klasisty [2015 r.] 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Przemyślu 

 

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

zamieszkania; 

 Czynnikiem wysoce istotnym z punktu widzenia jakości życia w danym miejscu jest poczucie 

bezpieczeństwa. Miernikiem, który umożliwia zobrazowanie stopnia bezpieczeństwa danego obszaru 

miasta jest liczba przestępstw stwierdzonych w danym roku przypadająca na 100 osób.  

Statystycznie najbardziej bezpiecznym rejonem Przemyśla są osiedla położone w jego 

północnej części, tj. Rycerskie (0,4), Lipowica (0,65), Kazanów (1,09), Salezjańskie (1,28) a także 

Osiedle Krasińskiego (1,12). Pozostałe osiedla wykazywały wskaźniki przestępczości wyższe niż 

średnia wojewódzka (1,32). 

Zdecydowanie najwyższe natężenie zjawisk przestępczych występuje na obszarze Osiedla 

Kopernika (4,62), Osiedla Mickiewicza (4,28) i Osiedla Lwowskiego (3,83). Obszary te położone są 

w pobliżu centrum miasta i z uwagi na naturalne skupienie obiektów rekreacyjnych, 

gastronomicznych, usługowych i gospodarczych stanowią obszary o podwyższonym ryzyku 

występowania incydentów o charakterze kryminalnym i zjawisk przestępczych. Wpływ na 

występowanie wysokich wskaźników przestępczości na tych osiedlach mogą mieć niekorzystne 

zjawiska społeczne obecne na tym obszarze miasta (bezrobocie, wysoki udział osób objętych pomocą 

społeczną), które mogą generować zjawiska patologiczne i zwiększać skłonność do łamania prawa i 

podejmowania działań przestępczych.  

 



Mapa 10. Prezentacja przestrzenna wskaźnika: Liczba stwierdzonych przestępstw ogółem w przeliczeniu na 100 osób wg 
faktycznego miejsca zamieszkania [2014 r.] 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Przemyślu i Komendy Miejskiej Policji 

w Przemyślu 

Sfera gospodarcza 
 

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób; 

 Podstawowym miernikiem rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości mieszkańców danego 

obszaru jest wskaźnik obrazujący liczbę podmiotów gospodarczych przypadających na każde 100 

osób. Wskaźnik ten jest wysoce zróżnicowany w skali miasta.  

Zdecydowanie najwyższym nasyceniem podmiotów gospodarczych cechuje się Osiedle 

Kopernika na którym na każdych 100 mieszkańców przypada ponad 28 podmiotów gospodarczych. 

Kolejnymi osiedlami, które wykazują relatywnie ponadprzeciętny poziom liczby przedsiębiorstw (w 

odniesieniu do średniej wojewódzkiej) są osiedla położone w centrum miasta, gdzie naturalnie 

koncentruje się działalność handlowo-usługowa jak Stare Miasto (17,46) czy Mickiewicza (15,24), 

a także osiedle położone na obrzeżach miasta jak Lwowskie (16,4) czy Krakowskie (11,4), o mniejszej 

intensywności zabudowy, zlokalizowane przy trasach wylotowych (odpowiednio DK 28 i DK 77) 

sprzyjających rozwojowi działalności przemysłowej, handlowej czy magazynowo-logistycznej. 

Osiedlami o najmniej rozwiniętej funkcji gospodarczej są: Osiedle Rycerskie (4,96), Kruhel 

Wielki (5,48), Zielonka (5,51), Lipowica (5,70) i Rogozińskiego (5,74), które cechują się wysokim 

udziałem zabudowy mieszkaniowej. Łącznie poniżej średniego poziomu dla województwa (10,6) 

znalazło się 16 z 21 przemyskich osiedli.   



Mapa 11. Prezentacja przestrzenna wskaźnika: Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w 
przeliczeniu na 100 osób [2014 r.] 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z rejestru REGON 

Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 

osób; 

 Wskaźnik liczby nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych przypadających na 100 

osób pozwala ocenić, które z rejonów miasta posiadają wysoki potencjał dla rozwoju funkcji 

gospodarczej.  

 Wskaźnik ten w większości przypadków pokrywa się ze wskaźnikiem ogólnej liczby 

przedsiębiorstw przypadających na 100 osób i osiedlami na których powstaje relatywnie najwięcej 

nowych podmiotów gospodarczych są: Osiedle Kopernika (1,45), Osiedle Lwowskie (1,38), Osiedle 

Krakowskie (0,97) czy Stare Miasto (1,12). Wysoki przyrost podmiotów gospodarczych cechował 

także Osiedle Zielonka (1,27) oraz Osiedle Przemysława (0,96).  

 Pozostałe osiedla osiągały wartość wskaźnika poniżej wartości referencyjnej (0,9). 

Najmniejszym zainteresowaniem lokalizacją działalności gospodarczej w graniach osiedla cechowały 

się Osiedle Rycerskie (0,27), Osiedle Kazanów (0,41) i Osiedle Słowackiego (0,41), a w dalszej 

kolejności także Osiedle Lipowica (0,47), Osiedle Kruhel Wielki (0,5) i Osiedle Za Wiarem (0,55), które 

również wykazywały niską ogólną intensywność działalności gospodarczej. 



Mapa 12. Prezentacja przestrzenna wskaźnika: Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze 
REGON w przeliczeniu na 100 osób [2014 r.] 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z rejestru REGON 

Sfera przestrzenno-funkcjonalna 
 

Liczba budynków mieszkalnych zamieszkałych, wybudowanych przed rokiem 1989 w relacji do 

ogólnej liczby budynków mieszkalnych zamieszkałych;  

Wskaźnikiem, który pozwala w sposób ogólny oszacować uwarunkowania przestrzenne 

danego obszaru (np. zwiększone ryzyko konieczności przeprowadzenia remontu lub przebudowy 

obiektu z uwagi na zużycie materiałów, instalacji) jest udział budynków mieszkalnych wybudowanych 

przed 1989 r. w ogólnej liczbie budynków mieszkalnych.  

Najwyższe natężenie zabudowy, której wiek przekracza 27 lat odnotowano w centrum miasta 

- osiedla: Stare Miasto (97,5%), Łukasińskiego (95,15%), Mickiewicza (93,13%), Kopernika (92,41%),  

gdzie przeważającą formą zabudowy są kwartały kamienic, uzupełniane zabudową jednorodzinną 

i blokową, a także naprzeciwległym brzegu Sanu - na osiedlach Krasińskiego (91,35%) i Rogozińskiego 

(89,8%), gdzie dominuje zabudowa wielorodzinna z lat 60.-80. XX wieku, w tym blokowiska z tzw. 

„wielkiej płyty”. Przekroczenie wartości referencyjnej (76,36%) wykazywały także osiedla Kmiecie 

(77,78%) i Przemysława (78,18%). 

Najmłodsza zabudowa mieszkaniowa cechuje osiedla położone w północnej i północno-

zachodniej części miasta, czyli osiedla Rycerskie (20,75%), Lipowica (40,48%), Warneńczyka (40,58%) 

oraz Krakowskie (47,37%). W rejonie tym dominuje zabudowa jednorodzinna, uzupełniane w 

południowej części przez zabudowę wielorodzinną.  



Mapa 13. Prezentacja przestrzenna wskaźnika: Liczba budynków mieszkalnych zamieszkałych, wybudowanych przed rokiem 
1989 w relacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych zamieszkałych [2011 r.] 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Przemyślu 



Wynik delimitacji  
 

Podsumowanie analizy wskaźnikowej – wskazanie obszarów zdegradowanych 
 

Przyjęta na potrzeby badania metodyka, dzięki zastosowaniu wskaźnika sumarycznego 

(indeksu zbiorczego) stanowiącego sumę wystandaryzowanych i pomnożonych przez wagi 

wskaźników, pozwala na dokonanie hierarchizacji obszarów pod względem nagromadzenia i stopnia 

natężenia zjawisk problemowych. 

 Zgodnie z przyjętą metodyką wykonania badania delimitacyjnego za obszar zdegradowany 

należy uznać obszary o najniższych wartościach wskaźnika sumarycznego, przy jednoczesnym 

wyraźnym nagromadzeniu negatywnych zjawisk w sferze społecznej oraz widocznej sytuacji 

kryzysowej (ujemnej wartości wskaźnika zbiorczego) w co najmniej jednej z pozostałych sfer 

tematycznych.  

Mapa 14. Wynik delimitacji obszarów zdegradowanych 

 
Źródło: opracowanie własne 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że osiedlami, które osiągały wynik wskaźnika 
sumarycznego dla sfery społecznej znacząco poniżej średniej dla miasta, a także dla przynajmniej 
jednej z pozostałych sfer tematycznych, nierzadko przekraczając także wartość referencyjną (średnią 
dla województwa) w ramach poszczególnych wskaźników, są: Osiedle Adama Mickiewicza, Osiedle 
Juliusza Słowackiego, Osiedle Stare Miasto, Osiedle Waleriana Łukasińskiego oraz Osiedle 
Przemysława. Ponadprzeciętna koncentracja zjawisk kryzysowych w skali miasta, w tym szczególnie 
problemów społecznych sprawia, iż obszary te należy uznać za obszary zdegradowane. 



Tabela 2. Zestawienie zbiorcze wskaźników delimitacyjnych 

Osiedle 

Saldo 
migracji na 
pobyt stały 

w 
przeliczeniu 

na 100 
osób 

Ludność w 
wieku po-

produkcyjnym 
w stosunku 

do ludności w 
wieku 

produkcyjnym 

Przyrost 
naturalny 

w 
przeliczeniu 

na 100 
osób 

Liczba 
długotrwale 

bezrobotnych 
w % 

bezrobotnych 
ogółem 

Udział 
bezrobotnych 

zareje-
strowanych w 
liczbie ludności 

w wieku 
produkcyjnym 

Liczba osób 
korzystających 
ze świadczeń 

pomocy 
społecznej w 

przeliczeniu na 
100 osób wg 

miejsca 
zamieszkania 

Korzystający 
ze świadczeń 

pomocy 
społecznej z 

tytułu 
niepełno-

sprawności w 
przeliczeniu na 

100 osób 

Wyniki 
egzaminów  
6-klasisty 

Liczba zareje-
strowanych 
podmiotów 

gospodarczych 
w rejestrze 
REGON w 

przeliczeniu na 
100 osób 

Liczba nowo 
zareje-

strowanych 
podmiotów 

gospodarczych 
w rejestrze 
REGON w 

przeliczeniu na 
100 osób 

Liczba 
stwierdzonych 

przestępstw 
ogółem w 

przeliczeniu na 
100 osób wg 
faktycznego 

miejsca 
zamieszkania 

Liczba budynków 
mieszkalnych 

zamieszkałych, 
wybudowanych 

przed rokiem 1989 w 
relacji do ogólnej 
liczby budynków 

mieszkalnych 
zamieszkałych 

W
S 

- 
W

SK
A

ŹN
IK

 

SU
M

A
R

Y
C

ZN
Y

 

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2015 2014 2014 2014 2011 

Adama 
Mickiewicza 

-0,63 27,56 -0,11 79,50 13,90 9,39 1,49 65,38 15,24 0,86 4,28 93,13 55,88 

Juliusza 
Słowackiego 

-0,14 28,96 0,27 79,25 11,99 17,37 2,87 69,32 8,48 0,41 1,50 74,15 
49,78 

Kazanów -0,69 41,93 -0,10 70,89 10,28 4,53 0,95 70,22 6,98 0,41 1,09 75,98 0,70 

Kmiecie -0,63 49,25 -0,26 68,33 10,46 4,50 0,80 68,38 8,12 0,68 1,60 77,78 
6,67 

Krakowskie -0,18 18,32 -0,18 54,00 6,11 3,00 0,18 69,90 11,40 0,97 3,62 47,37 -68,64 

Kruhel Wielki -0,71 23,63 -0,57 62,64 10,14 5,69 0,93 63,55 5,48 0,50 2,21 65,79 3,19 

Lipowica 0,11 32,34 -0,29 72,73 8,07 3,35 1,01 68,64 5,70 0,47 0,65 40,48 -39,11 

Lwowskie -0,11 32,23 -1,19 66,89 9,47 5,33 1,15 67,37 16,40 1,38 3,83 76,19 
-6,81 

Marii 
Konopnickiej 

0,35 27,65 -0,35 76,15 11,77 7,35 1,32 67,50 8,52 0,76 2,49 70,45 13,66 

Mikołaja 
Kopernika 

0,10 22,27 0,16 75,88 12,47 6,94 1,29 67,50 28,32 1,45 4,62 92,41 
3,50 

Przemysława -0,60 26,68 0,00 72,70 11,96 10,83 1,81 66,96 10,01 0,96 1,87 78,18 25,32 

Rycerskie -0,20 20,29 0,57 68,26 8,13 2,08 0,47 66,45 4,96 0,27 0,40 20,75 
-62,75 

Salezjańskie -0,06 57,98 -0,79 72,39 11,50 3,62 0,64 69,75 8,72 0,89 1,28 71,93 
5,84 

Stare Miasto -0,23 24,46 -0,30 73,79 14,34 12,34 2,36 64,96 17,46 1,12 2,54 97,50 49,36 

Stefana 
Rogozińskiego 

-0,41 39,61 -0,45 60,26 9,62 4,89 1,04 72,90 5,74 0,63 1,45 89,80 
-7,08 

Waleriana 
Łukasińskiego 

-0,45 26,67 -0,40 74,13 12,66 8,97 1,37 63,68 8,11 0,65 1,49 95,15 41,20 



Osiedle 

Saldo 
migracji na 
pobyt stały 

w 
przeliczeniu 

na 100 
osób 

Ludność w 
wieku po-

produkcyjnym 
w stosunku 

do ludności w 
wieku 

produkcyjnym 

Przyrost 
naturalny 

w 
przeliczeniu 

na 100 
osób 

Liczba 
długotrwale 

bezrobotnych 
w % 

bezrobotnych 
ogółem 

Udział 
bezrobotnych 

zareje-
strowanych w 
liczbie ludności 

w wieku 
produkcyjnym 

Liczba osób 
korzystających 
ze świadczeń 

pomocy 
społecznej w 

przeliczeniu na 
100 osób wg 

miejsca 
zamieszkania 

Korzystający 
ze świadczeń 

pomocy 
społecznej z 

tytułu 
niepełno-

sprawności w 
przeliczeniu na 

100 osób 

Wyniki 
egzaminów  
6-klasisty 

Liczba zareje-
strowanych 
podmiotów 

gospodarczych 
w rejestrze 
REGON w 

przeliczeniu na 
100 osób 

Liczba nowo 
zareje-

strowanych 
podmiotów 

gospodarczych 
w rejestrze 
REGON w 

przeliczeniu na 
100 osób 

Liczba 
stwierdzonych 

przestępstw 
ogółem w 

przeliczeniu na 
100 osób wg 
faktycznego 

miejsca 
zamieszkania 

Liczba budynków 
mieszkalnych 

zamieszkałych, 
wybudowanych 

przed rokiem 1989 w 
relacji do ogólnej 
liczby budynków 

mieszkalnych 
zamieszkałych 

W
S 

- 
W

SK
A

ŹN
IK

 

SU
M

A
R

Y
C

ZN
Y

 

Warneńczyka -0,61 39,77 -0,29 67,54 10,28 4,20 0,99 66,10 8,02 0,80 1,64 40,58 
-15,86 

Winna góra 0,04 23,89 0,08 73,13 9,37 4,91 0,81 72,84 9,19 0,77 1,54 69,64 
-29,54 

Za Wiarem -0,55 26,08 -0,05 60,71 9,76 3,99 0,46 67,50 8,03 0,55 2,66 74,39 -13,40 

Zielonka -0,42 30,67 -0,42 73,33 10,00 6,78 1,27 63,55 5,51 1,27 1,69 62,79 4,95 

Zygmunta 
Krasińskiego 

-0,38 49,80 -0,83 71,61 9,63 4,39 0,81 73,16 7,85 0,67 1,12 91,35 2,32 

Wartość 
referencyjna 
wojewódzka 

-0,11 27,9 0,07 61,5 10,2 6,1 3,16 67,7 10,6 0,9 1,32 76,36 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Przemyślu, MOPS w Przemyślu, KMP w Przemyślu, REGON, GUS 

Tabela 3. Zestawienie wskaźników sumarycznych z poszczególnych sfer tematycznych 

Wskaźnik 
sumaryczny A

d
am
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W
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n
a 
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ra

 

Li
p

o
w
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a

 

R
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e
rs
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e

 

K
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w
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Sfera 
społeczna 52,49 42,90 49,19 25,46 23,64 12,05 0,04 4,99 8,11 23,28 -2,56 -11,64 -9,11 4,87 -23,34 -19,67 -2,62 -29,77 -32,05 -48,58 -52,81 

Sfera 
gospodarcza -9,08 4,02 -14,52 2,25 -3,23 0,62 1,93 -0,89 -0,28 -31,89 7,12 2,40 6,01 -15,57 5,48 3,28 0,89 -0,36 7,12 9,98 -5,14 

Sfera 
techniczna 12,47 2,86 14,68 13,49 4,90 0,99 4,70 1,74 -2,88 12,11 -1,37 11,57 3,79 3,90 10,78 2,99 

-
14,13 0,58 -14,18 -24,16 -10,69 

SUMA  (WS) 55,88 49,78 49,36 41,20 25,32 13,66 6,67 5,84 4,95 3,50 3,19 2,32 0,70 -6,81 -7,08 -13,40 
-

15,86 -29,54 -39,11 -62,75 -68,64 



Wskazanie obszaru rewitalizacji 
 

 Za obszar rewitalizacji Miasta Przemyśla przyjęto obszar ograniczony granicami osiedli 

o najwyższym stopniu degradacji, tj. obejmujący w całości: Osiedle Adama Mickiewicza, Osiedle 

Waleriana Łukasińskiego, Osiedle Stare Miasto, Osiedle Przemysława, a także zamieszkały fragment 

Osiedla Juliusza Słowackiego. Jego granice przedstawione zostały na mapie.  

Mapa 15. Mapa poglądowa zasięgu obszaru rewitalizacji w stosunku do granic jednostek pomocniczych Miasta Przemyśla. 

 

Źródło: opracowanie własne 

Łączna powierzchnia obszaru rewitalizacji wynosi 696,1 ha, czyli 15,1% ogólnej powierzchni 

miasta i jest zamieszkiwana przez 16 982 osoby, czyli 26,1% ludności miasta. Spełniony został zatem 

warunek określony w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-

2020 Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju mówiący, iż obszar zdegradowany wskazany do 

rewitalizacji nie może przekraczać 20% powierzchni gminy, a także nie może być zamieszkiwany przez 

więcej niż 30% mieszkańców gminy. 

 



Mapa 16. Mapa poglądowa obszaru rewitalizacji Miasta Przemyśla 

 

Źródło: opracowanie własne 



Dodatkowym kryterium ustalonym przez IZ, które ma wskazać obszar możliwy do wsparcia 

w ramach projektów przeznaczonych do dofinansowania w RPO WP 2014-2020, są wartości 

referencyjne – średnie wartości wskaźników dla województwa podkarpackiego. Ma to ukierunkować 

wsparcie RPO WP 2014-2020 na najbardziej dotknięte problemami obszary województwa 

podkarpackiego. 

Spełnienie kryterium IZ wymaga wskazania, że wyznaczony zgodnie z Wytycznymi Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju obszar rewitalizacji charakteryzuje także minimum 4 z wymienionych 

wskaźników (maksymalnie po 1 z każdej kategorii), dla których wartości oszacowane dla tego obszaru 

są mniej korzystne niż wartości referencyjne dla województwa podkarpackiego.3 

Tabela 4. Poszczególne podobszary tworzące obszar rewitalizacji (obszary zdegradowane) w odniesieniu do wartości 
referencyjnych określonych przez Instytucję Zarządzającą RPO WP 2014-2020 

 
Kategoria 

Obszar zdegradowany 

Adama 
Mickiewicza 

Juliusza 
Słowackiego 

Stare 
Miasto 

Waleriana 
Łukasińskiego 

Przemysława 

 Przekroczenie wartości referencyjnej (średniej 
wojewódzkiej) przynajmniej 1 wskaźnika z danej kategorii 

Demografia 
 Saldo migracji na pobyt stały w przeliczeniu na 100 

osób 

 Ludność w wieku poprodukcyjnym w stosunku do 
ludności w wieku produkcyjnym 

 Przyrost naturalny w przeliczeniu na 100 osób 

TAK TAK TAK TAK TAK 

Pomoc społeczna 
 Liczba osób korzystających ze świadczeń 

pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 osób 
wg miejsca zamieszkania 

 Korzystający ze świadczeń pomocy społecznej 
z tytułu niepełnosprawności w przeliczeniu na 
100 osób 

TAK TAK TAK TAK TAK 

Edukacja 

 Wyniki egzaminów 6-klasisty 
TAK NIE TAK TAK TAK 

Rynek pracy  
 Liczba długotrwale bezrobotnych w % 

bezrobotnych ogółem 

 Udział bezrobotnych zarejestrowanych w 
liczbie ludności w wieku produkcyjnym 

TAK TAK TAK TAK TAK 

Podmioty gospodarcze 
 Liczba zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych w rejestrze REGON w 
przeliczeniu na 100 osób 

 Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów 
gospodarczych w rejestrze REGON w 
przeliczeniu na 100 osób 

TAK TAK NIE TAK TAK 

Bezpieczeństwo publiczne 
 Liczba stwierdzonych przestępstw ogółem w 

przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego 
miejsca zamieszkania 

TAK TAK TAK TAK TAK 

                                                           
3 Zgodnie z kryterium dodatkowym IZ RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 określonym w 
dokumencie Instrukcji przygotowania programów rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Urząd Marszałkowski 
Województwa Podkarpackiego, 2016 



Uwarunkowania przestrzenne 

 Liczba budynków mieszkalnych zamieszkałych, 
wybudowanych przed rokiem 1989 w relacji 
doogólnej liczby budynków mieszkalnych 
zamieszkałych 

TAK NIE TAK TAK TAK 

Źródło: opracowanie własne 

 Przeprowadzona analiza wskazuje, iż wszystkie obszary zdegradowane, które zostały 

wskazane jako podobszary tworzące obszar rewitalizacji spełniają dodatkowe kryterium Instytucji 

Zarządzającej RPO WP 2014-2020 przekraczając wartość referencyjną dla wskaźników pochodzących 

z więcej niż 1 kategorii. Obszar rewitalizacji kwalifikuje się zatem do wsparcia w ramach projektów 

przeznaczonych do dofinansowania w RPO WP 2014-2020. 

 


