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I. WPROWADZENIE 
 
 
 
1. Definicja i cele  rewitalizacji 
 
Definicja 
 

Rewitalizacja odnosi się do kompleksowego procesu odnowy obszaru zurbanizowanego, 

którego przestrzeń, funkcje i substancja uległy procesowi strukturalnej degradacji, wywołującej 

stan kryzysowy, uniemożliwiający lub znacznie utrudniający prawidłowy rozwój ekonomiczny i 

społeczny tego obszaru, jak i zrównoważony rozwój całego miasta.  

           Rewitalizacja jest więc odpowiedzią na stan kryzysowy obszaru miejskiego i obejmuje 

zespół kompleksowych działań, koordynowanych i zarządzanych przez sektor publiczny 

(gminę), opartych na aktywnej współpracy organów i instytucji polityczno-administracyjnych 

oraz podmiotów społecznych. 

Proces rewitalizacji rozpoczyna się działaniami przygotowawczymi. Mają one na celu 

stwierdzenie zakresu i przyczyn stanu kryzysowego oraz ustalenie sposobów jego usunięcia. W 

ramach działań przygotowawczych ustala się, jaki obszar objęty jest zjawiskami kryzysowymi, 

stwierdza i analizuje istniejące tam deficyty, sporządza i uzgadnia plan ich usunięcia, wykonując 

jednocześnie plan przestrzenny dla rewitalizacji, ukazujący sposób realizacji programu. W 

ramach programu dokonuje się również ramowej kalkulacji kosztów rewitalizacji, ocenia 

przypuszczalny czas jej realizacji, ocenia się szanse i bariery dla realizacji programu. Oceny 

wymagają skutki społeczno-ekonomiczne realizacji programu dla rozwoju miasta i dla sytuacji 

społeczności lokalnej. W wypadku spodziewanych w tym względzie uciążliwości, opracowuje 

się system koniecznych osłon socjalnych.  

Działania przygotowawcze w gminie kończą się przyjęciem uchwały o realizacji 

programu rewitalizacji. Podjęciu uchwały może towarzyszyć powołanie odpowiednich struktur i 

form organizacyjnych służących skutecznej realizacji programu rewitalizacji.  

W procesie rewitalizacji obejmującym przygotowanie i realizację programu rewitalizacji 

uczestniczą dwa zasadnicze podmioty: 

• Sektor publiczny - zarządza procesem (bezpośrednio, wzgl. posługuje się 
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pełnomocnikiem) i realizuje niektóre zadania rewitalizacyjne (prace porządkowe, 

inwestycje w zakresie zadań publicznych), 

• Sektory prywatne - partycypują w uzgodnieniach i dyskusjach nad planem oraz realizują 

zadania inwestycyjne na obszarze własności prywatnej. 

 

Cele programu Rewitalizacji 
 

• Rozwijanie umiejętności współdziałania mieszkańców obszaru rewitalizowanego 

• Wspieranie i rozwijanie inicjatyw związanych z organizowaniem się mieszkańców 

obszaru rewitalizowanego wokół wspólnych idei i celów 

• Efektywne wykorzystanie środków przeznaczonych na cele społeczne 

• Skuteczne pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych 

• Wzmacnianie poczucia tożsamości z Miastem 

 
 

 
2. Rys historyczny miasta Koprzywnica 
 

Koprzywnica jest jedną z najstarszych osad w regionie sandomierskim. Rozwinęła się przy 

erygowanym w 1183 - 1185 r. opactwie cystersów, do którego należała do końca XVIII w. 

Położona przy średniowiecznym szlaku z Zachodu przez Śląsk, Kraków na Sandomierz i 

Ruś, otrzymała prawa miejskie w 1268 r., niszczona przez najazdy Tatarów w 1241 i 

1259/60, pożary w 1494, 1657, 1891, utraciła prawa miejskie w 1864 r. i ponownie je uzyskała w 

roku 2000. Parafia w Koprzywnicy pod wezwaniem Wszystkich Świętych wzmiankowana jest 

od 1268 r. W Koprzywnicy wymieniane są w źródłach jeszcze dwa kościoły - pod 

wezwaniem św. Leonarda zbudowany z kamienia i cegły, stanowił oratorium dla               

oo. Cystersów, rozebrany ok. 1530 r. i drewniany pod wezwaniem św. Ducha z funkcjonującym 

przy nim przytułkiem i szpitalem. Ośrodek dawnej osady i miasta stanowił zachowany 

prostokątny rynek z położonym po jego północno-wschodniej stronie kościołem pod 

wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w miejscu kościoła Wszystkich Świętych. Pomiędzy 

rynkiem a położonym na zachód dawnym opactwem cystersów prowadzące z rynku ulice 

wyznaczają dawny wydłużony plac targowy. Obecnie Koprzywnica jest ośrodkiem 

administracyjnym miasta i gminy. Dziś, na tzw. Europejskim Szlaku Cystersów, nad rzeką 
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Koprzywianką i zalewem „Danusia” miasto jest atrakcją turystyczną. W sąsiedztwie 

niewielkiego zalewu wznosi się dawny zespół klasztorny Cystersów: kościół pod wezwaniem 

Św. Floriana, zbudowany w latach 1207 - 1240, wielokrotnie rozbudowywany z późnobarokową 

fasadą oraz cennym wyposażeniem, polichromią i malowidłami, a także przylegające do 

kościoła późnoromańskie skrzydło wschodnie klasztoru, w którym zachował się piękny 

kapitularz z przełomu XII/XIII wieku ze sklepieniem wspartym na dwóch kolumnach. W 

sąsiedztwie zachowały się dawne zabudowania przyklasztorne. W kościele znajdują się relikwie 

Św. Floriana, patrona strażaków, sprowadzone tu z Wawelu dnia 3 maja 1995 roku. 

Ponadto w rynku wpisanym w XIII wieczny układ urbanistyczny miasteczka, znajduje się kościół 

pod wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej z 1470 roku, rozbudowany w stylu barokowym pod 

koniec XVII wieku, z ogrodzeniem, z dzwonnicą z końca XIX wieku. 

 

 

3. Zakres Programu 
 
Program rewitalizacji obejmuje pięć  Stref w mieście. Są to:  

Strefa I – Rynek i okolice 

Strefa II – Pocysterski Zespół Klasztorno – Kościelny i okolice 

Strefa III – Zbiornik wodny „Koprzywianka” 

Strefa IV – Koprzywnica ul. Floriańska 

Strefa V – Przedszkole i okolice 

 

Istnieją szanse pozyskania środków zewnętrznych na realizację większości z przedsięwzięć. 

Lokalny Program Rewitalizacji dla miasta Koprzywnica jest zgodny z wytycznymi Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 
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II. CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI W MIEŚCIE 

 

 

 

1. Ogólna charakterystyka Koprzywnicy 
 
 Koprzywnica leży w województwie świętokrzyskim w południowo - zachodniej części 

powiatu sandomierskiego. Gmina położona jest przy drodze krajowej Kraków - Sandomierz na 

krawędzi doliny Wisły. Powierzchnia gminy wynosi około 6 935 ha, a samego miasta 1 788 ha.  

Przez miasto przepływa niezwykle urokliwa rzeczka - prawdziwe eldorado dla wędkarzy 

łowiących pstrąga - Koprzywianka, na której to nieopodal kościoła św. Floriana usytuowany jest 

Zbiornik wodny Koprzywianka w skład którego wchodzi zbiornik „Danusia” i „Hania”, w 

którym łowić można ryby spokojnego żeru, a także drapieżne szczupaki i okonie. 

Teren na którym leży Koprzywnica to miejsce, gdzie przed wiekami rozciągała się pierwotna 

Puszcza Sandomierska. Dziś nie ma już śladu po prastarych borach, można jedynie spotkać 

pojedyncze pomnikowe okazy drzew. Nie oznacza to jednak, iż w okolicach Koprzywnicy 

brakuje lasów. Od południa i zachodu miasto otaczają piękne lasy iglaste (przeważnie sosnowe) i 

liściaste, które są niezwykle bogate w runo leśne. 

Krajobraz w okolicy Koprzywnicy jest bardzo urozmaicony. Tworzą go pagórki 

opadające ku dolinie Wisły, liczne wąwozy, pasy pól uprawnych, łąk, sadów, niewielkie 

zagajniki, jak i duże lasy.  
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Mapa: Lokalizacja Miasta Koprzywnica na tle Polski 

 
                                                  Źródło: www.wikipedia.pl 

 

 

 

 

Mapa: Lokalizacja Miasta Koprzywnica na tle województwa świętokrzyskiego i powiatu sandomierskiego 
 
 

     

Źródło: www.gminy.pl 
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Klimat 

    Klimat jest tu dość specyficzny. Zimy są niezbyt mroźne i śnieżne, lata upalne i suche. Okres 

wegetacyjny wynosi około 213 dni, średnie roczne opady wahają się w granicach 700-800 mm 

(na zboczu i w dolinie Wisły), wiatry przeważnie są słabe i łagodne wiejące przeważnie z 

zachodu, osiągają one średnią prędkość 0-5 m/s. Te czynniki sprzyjają uprawie warzyw i 

owoców (także trudnych w uprawie), które wymagają długiego okresu wegetacji, wysokich 

temperatur i dużego nasłonecznienia. Tereny położone w dolinie Wisły na jej lewym brzegu są 

prawdziwym zagłębiem ogrodniczym, znanym w całym kraju i zaopatrującym nawet bardzo 

daleko mieszkających klientów we wspaniałe płody rolne. 

    Zasoby bogactw naturalnych są w rejonie Koprzywnicy dość skromne poza siarką, która 

wydobywana była w niedalekim Piasecznie i Machowie jeszcze nie tak dawno, jednak ze 

względu na mały popyt tego surowca obie kopalnie zostały zamknięte. Poza siarką na tych 

terenach znajdują się niewielkie złoża piasków kwarcowych, iłów krakowskich oraz gliny. 

    Woda nad którą gnieżdżą się liczne gatunki ptactwa wodnego i żyją różne gatunki ryb, lasy 

bogate w zwierzynę, grzyby i jeżyny, piękny krajobraz, zabytki architektoniczne, relikty 

budownictwa wiejskiego, powodują, iż Koprzywnica podobnie jak cała gmina jest atrakcją 

turystyczną, dla osób spragnionych prawdziwego kontaktu z przyrodą, poprzez piesze wędrówki, 

wycieczki rowerowe lub też wypoczynek nad wodą, przy kąpieli, pływaniu kajakiem, lub 

przysłowiowym "moczeniu kija". 

 

Demografia 

 

W Koprzywnicy mieszkają 2684 osoby, w tym 1384 kobiety i 1300 mężczyzn. Liczba dzieci 

wynosi 521. Stopa bezrobocia kształtuje się na poziomie 5,3 %. Strukturę bezrobotnych ze 

względu na wykształcenie przedstawia poniższa tabelka.  

 

 wyższe 
policealne i 
średnie 

zawodowe 

średnie 
ogólnokształcące 

zasadnicze 
zawodowe 

podstawowe i 
gimnazjalne 

Razem 

Liczba osób 17 28 12 53 32 142 
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Kultura 

 

W Koprzywnicy znajduje się Gminna Biblioteka Publiczna, Miejsko -  Gminny Ośrodek Kultury 

i Sportu, brakuje kina. 

Miasto posiada własną, i jedyną w powiecie sandomierskim, orkiestrę dętą. Już w XVII w. 

ówczesny opat klasztoru, założył pierwszą orkiestrę. W 1911r., gdy powstawała w Koprzywnicy 

straż pożarna, utworzono przy niej Młodzieżową Orkiestrę Dęta. Dzisiejszy zespół kontynuuje 

tradycje muzyczne pocysterskiego miasta. M.O.D. została reaktywowana w lutym 1988 r. między 

innymi przez Mariana Zwolskiego i ówczesne władze gminy. Cieszy się bardzo dużą 

popularnością w mieście, gminie jak i w powiecie. W jej skład wchodzą dzieci i młodzież ucząca 

się w tutejszych szkołach a także studenci dojeżdżający nawet kilkaset kilometrów. Orkiestra 

podczas swej wieloletniej działalności częstokroć uczestniczyła we wszelkiego typu imprezach, 

uroczystościach patriotycznych i religijnych, a także wielokrotnie występuje w przeglądach 

orkiestr dętych. Wszędzie zdobywając uznanie publiczności. Każdego roku występuję z 

koncertami kolęd i pastorałek w miejscowych kościołach parafialnych. Krzewi ona kulturę 

również poza granicami województwa świętokrzyskiego. W 1997r. M.O.D. uczestniczyła w 

pielgrzymce do Włoch. Dała uroczysty koncert na Monte Cassino podczas 53-tej rocznicy 

zdobycia szczytu. 

 

Oświata 

 

Na terenie miasta Koprzywnica działa publiczne przedszkole, Publiczna Szkoła Podstawowa im. 

Władysława Jasińskiego oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Papieża Jana Pawła II, na 

które składa się Publiczne Gimnazjum oraz Liceum Ogólnokształcące. 

          

 Historia koprzywnickiego przedszkola sięga początków XX wieku, kiedy powstało ono 

pod nazwą "ochronka". Po II wojnie przedszkole mieściło się w wynajmowanych prywatnych 

budynkach mieszkalnych. W 1966 roku równocześnie z przenosinami szkoły podstawowej do 

nowego gmachu, dawny budynek został zaadoptowany na potrzeby przedszkola. W roku 1991 

przedszkole znów zmieniło swoją siedzibę. Dnia 13 marca 1991 roku przedszkole przeniesiono 

do budynku przy ulicy Szkolnej 6, w którym to poprzednio znajdował się zakład produkcji 
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obuwia. 

Przedszkole zapewnia opiekę i edukację przez zabawę dla najmłodszych. Posiada widne i duże 

sale dydaktyczne, opiekę medyczną i pięknie położony w sosnowym lasku duży plac zabaw. Do 

przedszkola uczęszcza około stu dzieci. 

  Początki nauczania w Koprzywnicy sięgają XIX wieku, kiedy to ojcowie Cystersi 

założyli w mieście szkołę podwydziałową. Wiele osób spośród uczących się w prowadzonej 

przez Cystersów szkole kontynuowało później swoją edukację na Akademii Krakowskiej, co 

świadczy o wysokim poziomie prowadzonego w niej nauczania. 

Dzisiejsza szkoła podstawowa zapewnia w pełni wykwalifikowana kadrę pedagogiczną, naukę 

języków obcych, edukacje informatyczną z dostępem do Internetu, stały kontakt z pedagogiem 

szkolnym, programy profilaktyczne i korekcyjne, opiekę psychologiczną i socjalną, pomoc dla 

uczniów w trudnej sytuacji materialnej. Szkoła mieści się w dzisiejszych murach od 1966 roku, 

poprzednio znajdowała się ona w zabudowaniach klasztornych i w tzw. barakach. 

"Podstawówka" posiada dobrze wyposażone sale lekcyjne, bogaty księgozbiór biblioteki 

szkolnej, świetlicę i stołówkę, siłownię, salę gimnastyczną, pracownię komputerową. W Szkole 

Podstawowej naukę pobiera około 340 uczniów. 

 Gimnazjum powstało w roku 1999 po reformie oświaty, mieści się ono wraz z Liceum, 

które swój początek datuje na wrzesień 1994 r. w nowym gmachu oddanym do użytku podczas 

inauguracji roku szkolnego 2001/2001 dnia 1 września. 

W budynku szkoły uczniowie mają do dyspozycji nowoczesną, obszerną pracownie 

informatyczną z indywidualnymi stanowiskami komputerowymi oraz dostępem do Internetu, 

wykwalifikowana kadrę pedagogiczną, dobrze zorganizowany dojazd do szkoły, nowoczesne 

pomoce naukowe i zaplecze socjalne, naukę trzech języków obcych. W budynku znajduje się 16 

sal dydaktycznych, sala komputerowa, świetlica, stołówka, biblioteka, szatnie, sanitariaty. Do 

gimnazjum uczęszcza około 340 uczniów, a do liceum około 90. 

 Zespół Szkół może poszczycić się wieloma osiągnięciami. Uczniowie odnoszą liczne 

sukcesy w konkursach przedmiotowych, zajmują wysokie miejsca w zawodach sportowych, co 

roku kwalifikują się do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Drogowym. Przy 

szkole działają różne organizacje, min. Samorząd Uczniowski, koło ekologiczne, koło 

polonistyczne, matematyczno-informatyczne, języków obcych i wiele innych. 
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Sport 

Najstarszym klubem na terenie miasta jest "KS Koprzywianka", założona w 1932 roku. 

Zalążkiem klubu była organizacja sportowo - wojskowa "Strzelec", która powstała w 

dwudziestoleciu międzywojennym na przełomie 1931-1932 roku. W 1932 roku miejscowy 

nauczyciel Pan Winnicki założył sekcję piłki nożnej, a następnie powstały kolejne sekcje: 

lekkoatletyki i siatkówki. Przed II wojną światową koprzywnicki "Strzelec" liczył 120 członków. 

Podczas II wojny światowej w Koprzywnicy na tzw. Łąkach Kwaczyńskich, przy dawnej 

strzelnicy odbyły się dwa mecze z Niemieckimi żołnierzami i oba te mecze zostały wygrane 

przez sportowców ze "Strzelca". 

Po wojnie w 1947 roku na bazie "Strzelca" założony został "Ludowy Zespół Sportowy 

Koprzywianka". W tym też roku za sprawą wielkiego miłośnika sportu i Koprzywnicy Pana 

Stefana Kopra, zostaje wydzielony plac pod budowę boiska piłkarskiego i społeczeństwo pod 

wodzą dr Kopra przystąpiło do budowy stadionu. 

Oprócz „KS Koprzywianka” na terenie miasta Koprzywnica działają także kluby sportowe: 

Uczniowski Klub Sportowy "Koprzywianka" przy Zespole Szkół Ogólnokształcących oraz 

Uczniowski Klub Sportowy „Arka” przy Parafii Św. Floriana. 

 

Rekreacja i turystyka 

 Dziś Koprzywnica jest atrakcją turystyczną na tzw. Europejskim Szlaku Cystersów. 

Pamiątką po zakonie jest zespół klasztorny Cystersów, na który składa się kościół pw. św. 

Floriana, zbudowany w latach 1207-40 oraz dawne zabudowania klasztorne. 

W kościele można zobaczyć wiele wybitnych dzieł sztuki z różnych epok, a wśród nich piękny 

obraz Wniebowzięcia Matki Boskiej z 1645r. 

 Kolejnym ciekawym zabytkiem jest kościół pw. Matki Bożej Różańcowej z 1470 roku. 

Ołtarz główny świątyni pochodzi z XVII wieku, natomiast ogrodzenie i dzwonnica z XIX wieku. 

Niewątpliwą atrakcją, jaką w Polsce spotkać można jedynie w okolicy tego kościoła, a 

odbywającą raz w roku jest obecność podczas procesji rezurekcyjnej bziuków. Bziukami nazywa 
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się strażaków, którzy podczas procesji rezurekcyjnej odbywającej się wyjątkowo w sobotni 

wieczór wypluwają naftę na pochodnie, aby w ten sposób chwalić zmartwychwstanie Zbawiciela. 

 Przez miasto przepływa rzeka Koprzywianka, przy której wybudowano zbiornik 

retencyjno- rekreacyjny „Koprzywianka” w skład którego wchodzą dwa zbiorniki wodne 

"Danusia" i „Hania” W sezonie letnim bardzo chętnie wykorzystywany przez turystów z dalszej i 

bliższej okolicy. Wokół zbiorników są tereny przeznaczone na pola namiotowe, bazę 

gastronomiczna i handlowa, jest też sporych rozmiarów parking samochodowy. Dzięki 

zarybieniu przez koło wędkarskie można tam złowić karpia, pstrąga, a nawet amura. 

         W związku z agrarnym charakterem obszaru i jego walorami przyrodniczymi i 

krajobrazowymi: okazałym lasom (pełnych grzybów i jagód) oraz wąwozom lessowym, 

doskonale nadaje się na wszelkiego rodzaju piesze i rowerowe wycieczki. Dzięki czystym 

wodom Koprzywianki - bogatych w ryby i raki jest to prawdziwy raj dla wędkarzy. 

 
 
Służba zdrowia 
 
Na terenie miasta Koprzywnica działają trzy ośrodki zdrowia: 
 
1. NZOZ "MEDYK" 
 
W 1993 roku utworzony został gminny ZOZ, przekształcony l stycznia 1999 roku w samodzielną 

placówkę. Od roku 2001 istnieje jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medyk". 

W zakładzie na ulicy Szkolnej 8 świadczone są usługi z zakresu podstawowej i specjalistycznej 

opieki zdrowotnej. 

Do podstawowych zadań zakładu należy ochrona zdrowia, a w szczególności: 

- badania i porady lekarskie; 

- leczenie; 

- szczepienia ochronne i działania zapobiegawcze; 

- profilaktyka i szerzenie oświaty zdrowotnej; 

- higiena szkolna; 

- orzekanie o stanie zdrowia; 

- opieka nad kobietą ciężarną. 
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W skład NZOZ "Medyk" wchodzą: 

- poradnia ogólna; 

- poradnia dla dzieci; 

- poradnia stomatologiczna; 

- poradnia "K"; 

- poradnia okulistyczna; 

- poradnia logopedyczna; 

- poradnia psychologiczna. 

2. ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY DLA OSÓB Z CHOROBĄ ALZHEIMERA 
 
W lutym 2002 roku z inicjatywy pracowników Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

"MEDYK" powstało Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera. W ostatnich latach 

na terenie gminy zostało zaobserwowana zwiększającą się liczba zachorowań na Zespoły 

Otępienne (Alzheimer). Potwierdziły to również dane epidemiologiczne z powiatu 

sandomierskiego oraz województwa świętokrzyskiego. 

Dlatego też głównym celem Stowarzyszenia stało się stworzenie w Koprzywnicy Zakładu 

Opiekuńczo - Leczniczego dla osób z chorobą Alzheimera, jak również pozyskanie środków 

finansowych na ten cel. Ponadto celem statutowym Stowarzyszenia jest objęcie opieką i pomocą 

chorych, ich rodzin, a także organizowanie szkoleń i grup wsparcia społecznego 

Koprzywnicki zakład oferuje rehabilitację w oparciu o najlepsze, niekonwencjonalne metody, 

miedzy innymi terapię zajęciową, muzykoterapię i agroterapię, czyli leczenie przez kontakt z 

naturą. Ośrodek położony jest tuż przy lesie sosnowym - doskonałym miejscu na spacery i 

wypoczynek. 

 
3. NZOZ "ROKITEK" FILIA KOPRZYWNICA 
 
W Koprzywnicy działa także filia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum 

Medyczne "Rokitek" z Sandomierza, gdzie świadczone są usługi z zakresu podstawowej opieki 

zdrowotnej.  

W NZOZ "Rokitek", oprócz opieki lekarza rodzinnego oraz specjalisty chorób dziecięcych i 

opieki pielęgniarskie, pobierany jest materiał do badań laboratoryjnych, wykonywane jest 

również badanie USG oraz podstawowe zabiegi rehabilitacyjne. 
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Mapa: Plan miasta Koprzywnica 

 
Źródło: http://koprzywnica.prv.pl/ 
 
 
 

 

2. Obszar miasta objęty programem rewitalizacji: 

 

Przyjęty został podział rewitalizowanego obszaru na pięć stref (oznaczone od I do V) 

 

Strefa I – Rynek i okolice 

Granice strefy: ul. 11 Listopada  od ul. Krakowskiej do rynku, ul. 3 Maja skwerek im. Jana Pawła 

II, ul. Stefana Kopra, Rynek  

 

Strefa II – Pocysterski Zespół Klasztorno – Kościelny i okolice 

Granice strefy: Pocysterski Zespół Klasztorno – Kościelny wraz z towarzyszącymi obiektami,  

(tj. kościół p.w. św. Floriana, Zabudowania Klasztorne o.o. Cystersów, Plebania, Opatówka, 
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Dzwonnica przy Kościele św. Floriana, Budynek Dawnej Szkoły , Młyn) od strony zachodniej 

wzdłuż ul. Krakowskiej, od strony wschodniej budynek Urzędu Gminy. 

 

 

Strefa III – Zbiornik wodny „Koprzywianka” 

Granice strefy: od strony południowej wzdłuż ul. Floriańskiej, od strony wschodniej ul. 

Krakowska, od Strony północnej rzeka Koprzywianka, 

 

Strefa IV – Koprzywnica ul. Floriańska 

Granice strefy: ul. Floriańska od skrzyżowania z ul. Krakowską do granicy gruntów wsi Beszyce. 
 

Strefa V – Przedszkole i okolice 

Granice strefy: teren Przedszkola od strony zachodniej ul. Sportowa od strony północnej ul. 

Szkolna od strony południowej Ośrodek Zdrowia „ROKITEK”, od strony wschodniej Ośrodek 

Zdrowia  „MEDYK” 
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III. ZIDENTYFIKOWANE PROBLEMY W OBRĘBIE WYZNACZONYCH 

OBSZARÓW 

   

 
1. Infrastruktura techniczno – przestrzenna 
 

1.1 Ochrona konserwatorska i zabytki  
 
Poniżej wykaz obiektów i zespołów wpisanych do rejestru zabytków w ramach poszczególnych 

stref rewitalizacji: 

 

Strefa I – Rynek i okolice 

 

Kościół MB Różańcowej 
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Pomnik ku czci rozstrzelonych zakładników 

 

 

 

 

Układ Urbanistyczny Rynku wraz z przyległymi ulicami i Zabudowa Rynku 

 

 



Lokalny Plan Rewitalizacji Miasta Koprzywnica 2007-2013 

 19 

 

 

Strefa II – Pocysterski Zespół Klasztorno – Kościelny 

 

 

Kościół św. Floriana 

 

 

 

Zabudowania Klasztorne o.o. Cystersów 
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Plebania 

 

 

 

 

Opatówka 
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Dzwonnica przy Kościele św. Floriana 

 

 

 

 

 

Budynek Dawnej Szkoły 
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Młyn 

 

 

 

 

Strefa IV – Koprzywnica ul. Floriańska 

Dom na skrzyżowaniu ul. Floriańskiej i Krakowskiej 

Przydrożne kapliczki i figurki 
 
 
 
 
 

1.2 Walory turystyczne  
 
Strefa I  - Rynek i okolice  

Pierwotny trzynastowieczny układ urbanistyczny zmieniony został przez stulecia, jednak 

pozostało pełne uroku koprzywnickie centrum o małomiasteczkowym klimacie. Rynek otacza 

zabudowa z końca XIX i początku XX wieku. W południowej części są to przeważnie budynki 

pożydowskie. Wąskie uliczki w centrum, niska, głównie parterowa zabudowa dają  wyobrażenie 

jak Koprzywnica wyglądała przed laty. Obecnie zachowało się trochę budynków i budowli 
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pochodzących z poprzednich - niejednokrotnie bardzo odległych wieków. 

Strefa II – Pocysterski Zespół Klasztorno – Kościelny  

Obiekt znajduje się na tzw. Europejskim Szlaku Cysterskim. Polski odcinek szlaku prowadzi 

przez niemal wszystkie miejsca trwałego pobytu Cystersów w Polsce, w większości zachowane i 

użytkowane do dzisiaj.  

Podróżowanie Szlakiem Cysterskim to nie tylko zwiedzanie klasztorów cysterskich, ale i swoista 

wyprawa w przeszłość, pełna refleksji nad życiem duchowym. Zapoznanie się z bogactwem 

cysterskiego dziedzictwa pozwala współczesnemu człowiekowi pogłębić wiedzę o europejskich 

korzeniach. 

 

Strefa III – Zbiornik Wodny „Koprzywianka” 

Jest to obszar rekreacyjny. Piękny Zalew skupia turystów i jest miejscem wypoczynku i sportów 

wodnych. Wokół zalewu są tereny przeznaczone na pola namiotowe, bazę gastronomiczna i 

handlowa, jest też sporych rozmiarów parking samochodowy. Dzięki zarybieniu przez koło 

wędkarskie można tam złowić ciekawe okazy ryb. 

W związku z agrarnym charakterem obszaru i jego walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi: 

okazałym lasom (pełnych grzybów i jagód) oraz wąwozom lessowym, doskonale nadaje się na 

wszelkiego rodzaju piesze i rowerowe wycieczki.  

 

Strefa IV – Koprzywnica ul. Floriańska 

Stanowi szlak turystyczny do Zalewu, głównie dla pieszych ale również dla pojazdów o 

ograniczonej emisji dwutlenku węgla, poprzez malownicze tereny leśne.  Ulica ta jest naturalnym 

szlakiem procesyjnym prowadzącym od Pocysterskiego Kościoła św. Floriana do Sanktuarium 

Maryjnego w Sulisławicach. W tym kierunku  odbywają się  pielgrzymki. 

 

Strefa V – Przedszkole i okolice 

Zaadoptowane z byłego warsztatu rzemieślniczego, stanowi obiekt o cennych walorach 

architektonicznych. W okresie wakacji może stanowić bazę noclegową dla grup 

wypoczywających nad zalewem jak i osób (pielgrzymek) przybywających do miasta celem 

zwiedzenia Klasztoru. Poza tym, że przedszkole jest miejscem opieki dla dzieci, stanowi bazę 

dydaktyczną dla starszych grup przedszkolnych.  
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Powstaje również  miasteczko rowerowe, które ma na celu przygotowanie dzieci do samodzielnej 

jazdy rowerowej i poznanie zasad ruchu rowerowego.  

Powstające parkingi przy Przedszkolu spowodują  rozładowanie ruchu kołowego. 

 

1.3 Uwarunkowania ochrony środowiska 
 
 
Warunki przyrodnicze 
 
W obszarze wyznaczonych stref rewitalizacyjnych  występuje niewielka ilość zieleni, w postaci 

klombów i rabatek. 

W obrębie strefy I – Rynek i okolice, zlokalizowana jest aleja drzew przy ul. 11 Listopada 

ciągnąca się od skrzyżowania z ul. Krakowską do Rynku. Występują tu drzewa z gatunku: klon 

jesionolistny, jarząb pospolity. 

W obrębie strefy II – Pocysterski Zespół Klasztorno - Kościelny, występuje ogród przyklasztorny 

w którym znajdują się między innymi dwie  lipy drobnolistne. 

Teren strefy III – Zbiornik wodny „Koprzywianka”, pełen jest walorów krajobrazowych i 

przyrodniczych, bogaty w okazałe lasy i wąwozy. 

Natomiast obręb strefy IV – ul. Floriańska oraz V- Przedszkole i okolice, ubogi jest w tereny 

zielone. Znajdują się tu głównie tereny zabudowane i zurbanizowane. 

 
 
Czynniki niekorzystnie oddziaływujące na środowiska 
 
Hałas i emisja zanieczyszczeń, powodowane przy główniejszych drogach przez środki transportu 

mają charakter pasmowy i są najbardziej odczuwalna przy ulicy wojewódzkiej Kraków - 

Sandomierz  oraz powiatowej (Floriańska, 11 listopada). Gwałtowny wzrost liczby samochodów 

powoduje emitowanie nadmiernej ilości szkodliwych związków do atmosfery i ich niekorzystne 

oddziaływanie na środowisko. Dodatkowo ruch samochodów powoduje wibracje i hałasy 

infradźwiękowe, których skutkiem jest naruszanie ścian budynków, drgania szyb, itp. 
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1.4 Infrastruktura techniczna  

 
Poniższa tabelka przedstawia istniejącą infrastrukturę techniczną w obrębie  rewitalizowanych 

stref: 

 

 
 
Kanalizacja sanitarna – na znacznej części wyznaczonych obszarów występuje 

nieuporządkowana gospodarka wodno – ściekowa. Ścieki sanitarne zrzucane są do kanalizacji 

ogólnospławnej, które następnie odprowadzane są  poprzez kolektory  sanitarne na miejską 

oczyszczalnię ścieków.   

Kanalizacja deszczowa  - brak 

Sieci energetyczne – Zaopatrzenie w energię elektryczną posiadają wszystkie nieruchomości 

poprzez linie kablowe oraz linie napowietrzne. Część sieci wymaga przebudowy i modernizacji. 

Drogi i chodniki  - ul Rynek – o długości  400 mb, 11 Listopada – 800 mb,  St.  Kopra –  400 

mb,  ul. 3 Maja- 350 mb, ul. Floriańska – 1500 mb, Krakowska – 300 mb 

Miejsca parkingowe – istniejące parkingi w Rynku, zatoki postojowe w Rynku, parking przy  

Urzędzie Gminy, miejsca postojowe przy ul. 3 Maja , parking przy Kościele nie zaspakajają 

potrzeb.  Łączna ilość miejsc parkingowych jest niewystarczająca. 

Do parkowania samochodów wykorzystywane są  jezdnie i chodniki. Stan techniczny 

nawierzchni parkingów i miejsc postojowych jest zły  i wymaga wykonania przebudowy lub 

Lp. STREFY 
Długość dróg i 

chodników 
Długość sieci 
kanalizacyjnej 

Długość sieci 
wodociągowej 

Długość 
sieci 

gazowej 

1. Strefa I  
Rynek i okolice 

1950 mb / 
5800m2 2000 mb 1970 mb 1960 mb 

2. 
Strefa II 

Zespół Klasztorno – 
Kościelny i okolice 

300 mb / 150 
m2 100 mb 100 mb 100 mb 

3. 
Strefa III   

Zbiornik wodny 
„Koprzywianka” 

300 mb - - - 

4. Strefa IV 
ul. Floriańska 

1500 mb 2377 mb 2377 mb 1800 mb 

5. Strefa V 
Przedszkole i okolice 

500 mb / 900 
m2 250 mb 450 mb 450 mb 
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remontu. 

Sieć wodociągowa  - większość budynków podłączona jest do sieci wodociągowej , jednak  

część tej sieci wymaga wymiany (ulice: Rynek, 11 Listopada) 

 

 

1.5 Problemy w zakresie infrastruktury techniczno - przestrzennej 
 
Problemy dotyczące obszarów objętych rewitalizacją: 

• Zły stan nawierzchni dróg i chodników 

• Niewystarczająca liczba miejsc parkingowych 

• Przebieg drogi krajowej przez centrum miasta, powodujący nadmierny ruch 

samochodowy w mieście, zanieczyszczenie powietrza przy ciągach komunikacyjnych, 

degradację budynków wynikającą z nadmiernego ruchu samochodowego 

• Nieuregulowana gospodarka wodno - ściekowa 

• Brak ścieżek rowerowych i urządzonych terenów rekreacyjnych 

 

 
 
 
2. Gospodarka 
 

2.1 Struktura podstawowych branż gospodarki i instytucji publicznych znajdujących się na 

terenie miasta 

 
Strefa I – Rynek i okolice  
 

� Urząd Miasta i Gminy, ul. 11 Listopada 

� Poczta Polska, ul. 11 Listopada 

� Apteka ul. 11 Listopada 

� Siedziba Inspektoratu PZU, ul. 11 Listopada 

� Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 11 Listopada 

� Bank Spółdzielczy, ul. Rynek 

� Miejsko –Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Rynek 
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� Apteka ul. Rynek 

� Gminna Spółdzielnia , ul. Rynek 

� Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Rynek 

� Dwa Zakłady Fryzjerskie, ul. Rynek 

� Zakład fryzjerski, ul. Stefana Kopra 

� Usługi Wideo-filmowanie ul. Rynek 

� Kwiaciarnia ul. Rynek 

� Kiosku. ul.Rynek 

� Księgarnia, ul. 3 Maja 

 

Oprócz tego zdecydowana większość to podmioty zajmujące się handlem i świadczeniem usług 

skupione wokół zabytkowego Rynku i wzdłuż ulic: 11 Listopada, Stefana Kopra, 3 Maja, 

 
 
Strefa II – Pocysterski Zespół Klasztorno - Kościelny 
 

� Młyn, ul. Krakowska 

� Kościół 

 
 

Strefa III  - Zbiornik wodny „Koprzywianka” - brak 
 
 
Strefa IV – ul. Floriańska 
 

� Zakład Tapicerski 

� Zakład Pogrzebowy 

 

Inne podmioty gospodarcze znajdujące się w tej strefie to przede wszystkim zajmujące się 

handlem oraz świadczeniem usług zaspokajających głównie potrzeby mieszkańców tej strefy. 

 
 
Strefa V – Przedszkole i okolice 
 
Podmioty gospodarcze znajdujące się w tej strefie to przede obiekty użyteczności publicznej tj.  

� Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medyk”,  
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� Publiczna Szkoła Podstawowa,  

� Zespół Szkół Ogólnokształcących, 

� Przedszkole,  

� Ośrodek Zdrowia „Rokitek” 

 

 

Poniższe tabele przedstawiają ośrodki handlu, usług oraz instytucji administracyjnych i 

oświatowo – wychowawczych w ujęciu ilościowym i procentowym w obrębie każdej strefy 

objętej programem rewitalizacji: 

 
Lp.  Rodzaj działalności Strefa I Strefa II Strefa III Strefa IV Strefa V 
Usługi podstawowe 
a) handel      
1. Artykuły spożywcze 9 - - 1 1 
2. Artykuły przemysłowe 7 - - 1 - 
3. Artykuły obuwnicze 1 - - 1 - 
4. Artykuły odzieżowe - - - 1 - 
5. Apteki 2 - - - - 
6. Księgarnia 1 - - - - 
7. Kwiaciarnia 1 - - - - 
8. Kioski kolportażowe 1 - - - - 
9.  Środki Ochrony Roślin 1 - - - - 
Razem 23 - - 4 1 
b) usługi  - - -  
1. Kultura(MGOKiS, kościoły) 2 - - - - 
2. Gabinety stomatologiczne 1 - - - 1 
3. Opieka zdrowotna - - - - 2 
4. Usługi malarskie 1 - - - - 
5. Zakłady fryzjerskie 3 - - - - 
6. Usługi pogrzebowe - - - 1 - 
7. Naprawa sprzętu RTV 1 - - - - 
8. Drukarnia 1     
Razem 9 - - 1 3 
Administracja  
1. Urząd Miasta i Gminy 1 - - - - 
2. Komenda Policji 1 - - - - 
3. Bank 1 - - - - 
Razem 3 - - - - 
Oświata i wychowanie 
1. Szkoła Podstawowa - - - - 1 
2. Gimnazjum - - - - 1 
3. Szkoła Średnia - - - - 1 



Lokalny Plan Rewitalizacji Miasta Koprzywnica 2007-2013 

 29 

4. Biblioteka 1 - - - - 
5. Przedszkole - - - - 1 

Razem 1 - - - 4 
RAZEM 36 - - 5 8 

 
 
 
 
Wykaz podmiotów gospodarczych w ujęciu liczbowym: 
 

Liczba podmiotów 
gospodarczych 

ogółem 

Liczba podmiotów 
znajdujących się na 

terenie 
zaznaczonych stref 

Strefy 

Liczba podmiotów 
gospodarczych w 
poszczególnych 

strefach 
Strefa I 28 
Strefa II 1 
Strefa III - 
Strefa IV 5 

131 35 

Strefa V 1 
 
 
Wykaz podmiotów gospodarczych w ujęciu procentowym: 
 

Liczba podmiotów 
gospodarczych 

ogółem 

Liczba podmiotów 
znajdujących się na 

terenie 
zaznaczonych stref 

Strefy 

Liczba podmiotów 
gospodarczych w 
poszczególnych 

strefach 
Strefa I 80% 
Strefa II 3% 
Strefa III - 
Strefa IV 14% 

131 35 

Strefa V 3%  
 

 

2.2 Problemy w zakresie gospodarki  
 
Strefa I – Rynek i okolice 

Niski poziom atrakcyjności przestrzeni publicznej dla potrzeb mieszkańców i turystów 

Strefa II – Pocysterski Zespół Klasztorno – Kościelny 

Duży stopień degradacji estetycznej i technicznej Obiektu i brak wykorzystania jego potencjału 

w rozwoju turystyki i gospodarki.  

Strefa III – Zbiornik wodny „Koprzywianka” 
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Niewykorzystany potencjał turystyczny tkwiący w walorach przyrodniczych i krajobrazowych. 

Brak bazy noclegowej i punktów gastronomicznych.  

Strefa IV – ul. Floriańska 

Niski poziom atrakcyjności przestrzeni publicznej dla potrzeb mieszkańców i turystów 

Strefa V – Przedszkole i okolice 

Niski poziom atrakcyjności przestrzeni publicznej dla potrzeb mieszkańców i turystów 

 

Podsumowując, można powiedzieć, iż miasto Koprzywnica posiada bardzo ciekawą lokalizację 

oraz historię, znajdującą odzwierciedlenie w swoistych zabudowaniach i pięknej przyrodzie. 

Jednak wiele zabudowań jest zdegradowanych i nie przykuwa zainteresowanych turystów. 

Niewykorzystany jest także głęboki potencjał turystyczny i gospodarczy tkwiący w 

przepełnionych historią i mistyką Zabudowaniach Cysterskich oraz w pięknie krajobrazu, 

szczególnie nad Zalewem Danusia, wybudowanym na rzece Koprzywianka.  

 
 
 
 
 
3. Sfera społeczna 

3.1 Struktura demograficzna i społeczna 
 
Poniższa tabela przedstawia liczbę ludności z podziałem na płeć w każdej ze stref : 

 

 
Lp. Strefa Liczba ludności 

ogółem 
Liczba kobiet Liczba mężczyzn 

1. I 365 174 191 
2. II 15 10 5 
3. III - - - 
4. IV 360 172 188 
5. V 20 10 10 

 
 

Jak wynika z powyższego największe skupisko ludzi obejmują strefy I – Rynek i okolice, oraz IV 

– wzdłuż ulicy Floriańskiej.  Nic w tym dziwnego, skoro są to tereny objęte zabudowaniami 

mieszkalnymi skupionymi w okolicach centrum miejscowości. Strefa V – Przedszkole i okolice 
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to głównie instytucje, zatem obszary nie zamieszkiwane bezpośrednio prze mieszkańców, 

podobnie jak okolice Pocysterskiego Zespołu Klasztorno Kościelnego oznaczonego strefą II. 

 

3.2 Określenie grup społecznych wymagających wsparcia w ramach programu rewitalizacji 
 

W każdym społeczeństwie istnieją grupy ludzi o niskich dochodach materialnych, słabych 

więziach ze społeczeństwem oraz ograniczonym dostępie do życia społecznego i kulturalnego. 

Zjawisko to nasila się szczególnie wobec grup najsłabszych społecznie – ubogich, 

niepełnosprawnych, bezrobotnych, bezdomnych oraz dotkniętych patologiami społecznymi 

(alkoholizmem, narkomanią). 

Proces wykluczenia społecznego powoduje, że osoby, rodziny, grupy funkcjonują na marginesie 

życia społecznego. Mają ciągłe problemy z zaspokojeniem podstawowych potrzeb życiowych. 

Nie znajdują swego miejsca na rynku pracy, nie potrafią korzystać z przysługujących im 

uprawnień, nie potrafią się odnaleźć w obecnej rzeczywistości.  

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu jest procesem bardzo trudnym i długotrwałym. 

Oprócz pomocy materialnej wymaga specjalistycznego podejścia psychologicznego, rozwinięcia 

szerokiego poradnictwa i zaangażowania w życie całej społeczności. 

 

Poniższe tabele przedstawiają liczbę osób miasta Koprzywnica korzystających z pomocy 

społecznej w latach 2004 – 2005 oraz liczbę osób zagrożonych alkoholizmem w ujęciu 

ilościowym i procentowym 

 
Rok 2004 

 
Liczba osób 

którym decyzją 
przyznano 
świadczenie 

Liczba rodzin Liczba osób w 
rodzinach 

Liczba 
mieszkańców 

Procent 
mieszkańców 

korzystających z 
pomocy 

społecznej 
173 159 731 2 641 27,69% 
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Rok 2005 
 

Liczba osób 
którym decyzją 

przyznano 
świadczenie 

Liczba rodzin Liczba osób w 
rodzinach 

Liczba 
mieszkańców 

Procent 
mieszkańców 

korzystających z 
pomocy 

społecznej 
201 249 813 2 684 30,29% 

Źródło: Sprawozdania OPS w Koprzywnicy za lata 2004 – 2005  
 
 
 
Liczba osób (klientów OPS w Koprzywnicy) wymagających wsparcia do liczby osób w poszczególnych strefach. 

 Strefa I Strefa II Strefa III Strefa IV Strefa V Ogółem 

Liczba 
mieszkańców 

365 15 _ 360 20 760 

Liczba osób 
wymagających 
wsparcia 

83 9 _ 104 _ 196 

% udział       
w liczbie 
mieszkańców 

22,74% 60% _ 28,89% _ 25,79% 

Źródło: Dane GUS w Koprzywnicy 
 
 
 
 
Liczba osób zagrożonych alkoholizmem w stosunku do liczby mieszkańców  poszczególnych  stref. 
 

 Strefa I Strefa II Strefa III Strefa IV Strefa V Ogółem 

Liczba 
mieszkańców 

365 15 _ 360 20 760 

Liczba osób 
zagrożonych 

alkoholizmem 
13 1 _ 11 _ 25 

% udział       
w liczbie 

mieszkańców 
3,6% 6,7% _ 3,1% _ 3,3% 

Źródło: Dane OPS w Koprzywnicy. 
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Z powyższego zestawienia wynika, średnio ok. 3,3% mieszkańców terenów objętych procesem 

rewitalizacji zagrożonych jest chorobą alkoholizmu, przy czym średnią zawyżają osoby 

zamieszkałe w strefie II – w okolicach Pocysterskiego Zespołu Klasztorno – Kościelnego. Tam 

też da się zauważyć najwyższy odsetek osób wymagających wsparcia ośrodka pomocy 

społecznej.  

 

3.3 Problemy w zakresie społecznym 
 
Problemem całego obszaru objętego procesem rewitalizacji to przede wszystkim: 

• Małe wykorzystanie możliwości rozwojowych opartych na dziedzictwie kulturowym. 

• Niska aktywność społeczna 

• Niski poziom tożsamości z miastem i słabe więzi lokalne 

• Niewykorzystany potencjał historyczny i turystyczny 

• Niski standard mieszkań 

• Przejawy patologii społecznych  

• Niska estetyka budynków, szczególnie tych o znaczeniu historycznym 
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4. Analiza SWOT 
 
 

4.1 Infrastruktura techniczna i społeczna 
 

Analiza SWOT – Infrastruktura techniczna i społeczna 

Silne strony Słabe strony 

• korzystne położenie przy drodze 

krajowej Kraków – Sandomierz, 

• dobrze wykształcona sieć dróg 

gminnych 

• wysoki stopień telefonizacji gminy, 

• gazyfikacja miasta Koprzywnica, 

• dobre wyposażenie szkół i 

kompetentna kadra 

• Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i 

Sportu 

• niewystarczający rozwój sieci 

kanalizacji sanitarnej 

• przestarzała technologicznie 

oczyszczalnia ścieków, wymagająca 

modernizacji 

• zły stan infrastruktury drogowej 

• nieuporządkowana gospodarka 

odpadami 

• słabo rozwinięta infrastruktura 

społeczna i oświatowa  

Szanse  Zagrożenia 

 

• wykorzystanie środków finansowych 

dostępnych w ramach funduszy 

strukturalnych UE 

 

 

• niewystarczające wykorzystanie 

dostępnych na rynku środków 

finansowych 

• postępujące zużycie elementów sieci 

infrastruktury technicznej 

• postępująca degradacja obiektów 

zabytkowych 
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4.2 Środowisko przyrodnicze i turystyka 
 
 

ANALIZA SWOT – ŚRODOWISKO I TURYSTYKA 

Silne strony Słabe strony 

 

• stosunkowo czyste środowisko 

naturalne 

• brak degradacji środowiska 

spowodowanej przez przemysł, 

• atrakcyjne zabytki dziedzictwa 

kulturalnego (zwłaszcza zabytki 

związane z Cystersami) 

• walory przyrodnicze pozwalające na 

rozwój agroturystyki oraz turystyki 

aktywnej(zalew, dolina 

Koprzywianki), 

• kultowanie tradycji - tzw. „Bziuki 

Koprzywnickie”  

 

• brak odpowiedniej promocji walorów 

Gminy, 

• słabo rozwinięta infrastruktura 

sektora obsługi ruchu turystycznego 

(baza hotelowa, żywieniowa) 

  

 

 

 

 

 

 

    

Szanse  Zagrożenia 

 

• renowacja zabytków położonych na 

terytorium gminy 

• rozwój oferty agroturystycznej oraz 

turystyki aktywnej, m. in. ścieżki 

rowerowe 

 

• brak inwestycji w zakresie 

infrastruktury obsługi ruchu 

turystycznego 
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4.3 Gospodarka 
 
 

ANALIZA SWOT – GOSPODARKA 

Silne strony Słabe strony 

 

• wysoka aktywność gospodarcza 

mieszkańców, 

• dobre gleby, dobrze rozwinięte 

sadownictwo i warzywnictwo, 

• „czwartkowe targi ” gromadzące 

okolicznych kupców, 

• niewielki udział firm sektora 

publicznego 

 

 

• stosunkowo wysokie bezrobocie, 

• brak znaczących inwestycji 

zewnętrznych, 

• niewielki budżet jednostki samorządu 

terytorialnego i wysoki poziom tzw. 

„sztywnych” wydatków 

 

Szanse  Zagrożenia 

 

• wzmocnienie kooperacji między 

rolnikami i powstawanie grup 

producenckich, 

• wykorzystanie potencjału aktywności 

gospodarczej do tworzenia nowych 

podmiotów gospodarczych 

• rozwój przedsiębiorstw sektora rolno-

spożywczego, 

• stworzenie Centrum Wspierania 

Przedsiębiorczości 

• pozyskanie inwestorów zewnętrznych 

 

• brak znaczącej bazy przetwórczej i 

przechowalni jest barierą dla rozwoju 

najsilniejszych gałęzi rolnictwa, 

• zła sytuacja w rolnictwie i niska jego 

dochodowość, 

• postępująca migracja mieszkańców 
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4.4 Sfera społeczna 
 

ANALIZA SWOT – SFERA SPOŁECZNA 

Silne strony Słabe strony 

 

• stosunkowo młode społeczeństwo 

miasta Koprzywnica 

• znaczna część ludności pozyskująca 

dochody ze stabilnych źródeł 

 

• stosunkowo wysoki poziom 

bezrobocia rejestrowanego 

• postępujące procesy migracyjne do 

obszaru gmin sąsiednich oraz Kielc 

• ujemny przyrost liczby mieszkańców 

Szanse  Zagrożenia 

 

• remigracja ludności (zwłaszcza 

powrót z zagranicy) 

• zmiana negatywnej tendencji 

przyrostu naturalnego 

 

 

• dalej postępująca migracja ludności 

• rosnący koszt pomocy społecznej 

oraz opieki nad osobami starszymi 

• odpływ ludności młodej oraz 

mieszkańców w wieku 

produkcyjnym, 

• niewystarczający poziom aktywności 

społecznej 
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IV. NAWIĄZANIE DO STRATEGICZNYCH DOKUMENTÓW 

DOTYCZĄCYCH ROZWOJU PRZESTRZENNO - SPOŁECZNO - 

GOSPODARCZEGO MIASTA 

 

Wsparcie i dynamizacja Programów rewitalizacji ma podłoże w dokumentach rządowych 

określających strategię rozwoju i politykę zagospodarowania przestrzennego. Jednym z celów 

Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego jest „tworzenie warunków wzrostu 

konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki 

sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności 

ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską”.  

Program rewitalizacji zgodny jest z priorytetami i celami rozwojowymi zapisanymi  w Strategii 

Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego. 

 

 

1. Powiązanie ze Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 
 
 

Misją Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego jest Podniesienie poziomu i 

jakości życia mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego. W realizacji misji pomaga 

sformułowany cel generalny: Wzrost atrakcyjności województwa fundamentem zintegrowanego 

rozwoju w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzenne.  

Cel generalny uszczegółowiony został przez cele warunkujące. Cele kompatybilne z Lokalnym 

Planem Rewitalizacji to: 

 

Cel 3: Ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody i dóbr kultury 

Wzrost atrakcyjności województwa warunkowany jest przestrzeganiem europejskich standardów 

jakości ochrony środowiska przyrodniczego oraz ochrony dziedzictwa kulturowego. Poprawa 

stanu środowiska oraz zachowanie potencjału przyrodniczego i jego promocja stwarza szanse na 

zrównoważony rozwój regionu. 

Racjonalna gospodarka zasobami naturalnymi to także zwiększanie zasobów leśnych regionu 
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oraz wzmacnianie ich potencjału produkcyjnego, kształtowanie krajobrazu, zachowanie i 

wykorzystanie dziedzictwa kulturowego. 

Poprawa stanu środowiska przyrodniczego pozwoli na lepsze udostępnienie dotychczas 

niedostatecznie wykorzystanych walorów krajobrazowych, przyrodniczych i dziedzictwa 

kulturowego województwa świętokrzyskiego dla celów turystyki i rekreacji. 

 

Priorytety i kierunki działań związane z planem Rewitalizacji miasta Koprzywnica: 

1. Tworzenie warunków rozwoju turystyki, sportu i rekreacji, w tym: 

• rozwój infrastruktury turystycznej, szczególnie infrastruktury noclegowej, 

gastronomicznej, małej infrastruktury na pieszych, rowerowych i wodnych szlakach oraz 

turystyczne zagospodarowanie zbiorników wodnych, 

• wspieranie procesów powstawania lokalnych i regionalnych produktów turystycznych, 

93 

2. Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego, w tym: 

• zachowanie dziedzictwa kulturowego i aktywna ochrona zabytków, 

• modernizacja i rozbudowa infrastruktury kultury, 

• zwiększanie roli zabytków w rozwoju turystyki i przedsiębiorczości, 

 

Cel 5: Rozwój systemów infrastruktury technicznej i społecznej 

 

Działaniem niezbędnym dla poprawy atrakcyjności województwa jest inwestowanie w regionalną 

sieć infrastrukturalną, zarówno społeczna jak i techniczną. Ułatwienie dostępu do usług 

publicznych takich jak edukacja, ochrona zdrowia, kultura, sport i wypoczynek pozwoli na 

odczuwalną poprawę warunków życia i pracy mieszkańców. 

Priorytety i kierunki działań związane z planem Rewitalizacji miasta Koprzywnica: 

2. Podnoszenie standardów i stworzenie spójnego układu komunikacyjnego oraz 

gospodarki przestrzennej stymulującej rozwój regionu, w tym: 

• usprawnienie sieci powiązań drogowych w układzie międzynarodowym i regionalnym, 

radykalna poprawa stanu dróg wszystkich kategorii oraz zwiększenie bezpieczeństwa 

ruchu drogowego, 

4. Rozwój komunalnej infrastruktury ochrony środowiska, w tym: 
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• budowa, rozbudowa i modernizacja wodociągów, kanalizacji i systemów oczyszczania 

ścieków, 

 

 

2. Powiązanie ze Strategią Rozwoju gminy Koprzywnica 
 

Misją Gminy Koprzywnica jest „stworzenie warunków mających wpływ na podniesienie 

komfortu życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury technicznej i społecznej, 

wykorzystanie potencjału ludzkiego i gospodarczego, a także dążenie do maksymalizacji tegoż 

komfortu..””  

Celem strategicznym nr 1 Strategii jest Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej.  

Stan infrastruktury technicznej i społecznej w Gminie Koprzywnica wymaga poprawy, a 

istniejące już elementy wymagają rozbudowy i polepszenia ich funkcjonalności. Część sieci 

wymaga koniecznej modernizacji i dostosowania do potrzeb obecnych – projektowane 

niejednokrotnie kilkadziesiąt lat temu nie spełniają wymaganych standardów. Stan infrastruktury 

stanowi jeden z podstawowych elementów wpływających na odczuwany przez ludność komfort 

życia w jednostce. Stopień wyposażenia w podstawowe media (wodociąg, kanalizacja, sieć 

gazowa, sieć elektryczna) oraz stan dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich jest ponadto 

jednym z decydujących czynników warunkujących zdolność jednostki do przyciągania 

inwestorów zewnętrznych. Równie istotne, jak poprawa stanu infrastruktury technicznej, jest 

polepszenie jakości funkcjonującej infrastruktury społecznej. Analiza potrzeb w tym obszarze 

wskazuje wyraźnie na konieczność rozbudowy i modernizacji bazy oświatowej oraz stworzenie 

warunków do zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy  

Proponuje się ponadto wykorzystanie potencjału kulturowego i turystycznego gminy. Cel 

strategiczny nr 2 – Wsparcie lokalnej gospodarki poprzez rozwój działalności agroturystycznej 

oraz coraz popularniejszej turystyki aktywnej (wędkarstwo, jeździectwo itp.). W perspektywie 

okresu realizacji strategii planuje się zwiększenie rocznej liczby turystów odwiedzających obszar 

gminy. Omawiana forma turystyki jest odzwierciedleniem naturalnego potencjału Gminy 

Koprzywnica w tym zakresie. Przychody z działalności agroturystycznej stanowić mają w 

zamyśle dodatkowe, ważne źródło dochodu rolników indywidualnych oraz pośrednio wpływać 

na zwiększenie obrotów funkcjonujących punktów handlowych. 
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3. Powiązanie z Planem Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Koprzywnica 
 
 

Zadania przedstawione w Planie Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Koprzywnica są w 

pełni zgodne z przedsięwzięciami wskazanymi jako strategiczne w Strategii Rozwoju Miasta i 

Gminy Koprzywnica na lata 2007-2013. Zawierają się w poniższych obszarach tematycznych: 

 

� Zmiany w strukturze gospodarczej obszaru, 

� Rozwój systemu komunikacji, 

� Rozwój systemu infrastruktury, 

� Poprawa stanu środowiska kulturowego, 

� Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców, 

 

Realizacja zamierzeń umożliwi znaczną poprawę sytuacji życiowej mieszkańców gminy, a w 

perspektywie może doprowadzić do zmian w strukturze gospodarczej obszaru oraz zmiany zasad 

kształtowania rolnej i leśnej przestrzeni produkcyjnej. 
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V. PLANOWANE DZIAŁANIA W LATACH 2007-2013 
 
 

Strefa I – Rynek i okolice 

• przebudowa Rynku  wraz z odnową 

• zagospodarowanie placu pod wezwaniem Jana Pawła II 

• przebudowa dróg, budowa chodników, wymiana sieci wodociągowej (azbestowej), 

budowa kanalizacji burzowej, wymiana oświetlenia ulicznego na ul. 11 Listopada i 3 

Maja, ul. Szeroka 

• modernizacja oświetlenia ulicznego, 

• termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu, 

   

Strefa II – Pocysterski Zespół Klasztorno – Kościelny 

• remont i rozbudowa Kościelnego Zespołu Klasztornego wraz z zagospodarowaniem 

terenu - modernizacja i rozbudowa parkingów 

• utworzenie terenu rekreacyjnego 

 

Strefa III – Zbiornik wodny „Koprzywianka” 

• uzbrojenie terenu (oświetlenie, kanalizacja, woda i gaz) 

• budowa parkingów 

• utworzenie pól namiotowych 

• utworzenie dróg dojazdowych 

• wybudowanie stanicy 

• wykonanie terenu rekreacyjnego wraz z  oczkiem  wodnym 

• wykonanie kąpieliska dla dzieci 

• podział terenu na działki 

 

Strefa IV – Koprzywnica ul. Floriańska 

• budowa ścieżki rowerowej i szlaku pielgrzymkowego w kierunku Sulisławic (połączenie 

Pocysterskiego kościoła św. Floriana z Sanktuarium Maryjnym w Sulisławicach),  

• budowa chodników na ul. Floriańskiej , kanalizacji burzowej i oświetlenia ulicznego 
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• przebudowa drogi gminnej Koprzywnica-Cegielnia- Beszyce 

• utworzenie ośrodka rehabilitacji w oparciu o hipoterapię w Osiedlu Cegielnia 

• uregulowanie stosunków  wodnych  w dzielnicy Cegielnia 

 

Strefa V – Przedszkole i okolice  

• remont przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu 

• termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 

• przebudowa ulic wraz z chodnikami 
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VI. PLAN FINANSOWY REALIZACJI  REWITALIZACJI 

 

 

 

STREFA I - RYNEK I OKOLICE 

Źródła finansowania 

Budżet JST Środki UE Nazwa zadania Wartość zadania 

25% 75% 

Przebudowa Rynku wraz z odnową 800 000,00 200 000,00 600 000,00 

Zagospodarowanie Placu Jana Pawła II 100 000,00 25 000,00 75 000,00 

Przebudowa dróg, budowa chodników, 
wymiana sieci wodociągowej, budowa 

kanalizacji burzowej, wymiana 
oświetlenia ulicznego na ul. 11 

listopada, ul. 3 maja, ul. Szeroka 

3 500 000,00 875 000,00 2 625 000,00 

Modernizacja oświetlenia ulicznego 90 000,00 22 500,00 67 500,00 

Termomodernizacja budynku Urzędu 
Miasta i Gminy wraz z 

zagospodarowaniem terenu 
500 000,00 125 000,00 375 000,00 

RAZEM 4 990 000,00 1 247 500,00 3 742 500,00 

 

 

 

 

STREFA II - POCYSTERSKI ZESPÓŁ KLASZTORNO -  KOŚCIELNY  

Źródła finansowania 

Budżet JST Środki UE Nazwa zadania Wartość zadania 

25% 75% 

Remont i rozbudowa kościelnego 
Zespołu Klasztornego wraz z 
zagospodarowaniem terenu, 

modernizacja i rozbudowa parkingów, 
utworzenie terenu rekreacyjnego 

20 000 000,00 5 000 000,00 15 000 000,00 

RAZEM 20 000 000,00 5 000 000,00 15 000 000,00 
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STREFA III - ZBIORNIK WODNY „KOPRZYWIANKA” 

Źródła finansowania 

Budżet JST Środki UE Nazwa zadania Wartość zadania 

25% 75% 

Uzbrojenie terenu                                            
(oświetlenie, kanalizacja, woda i gaz) 

260 000,00 65 000,00 195 000,00 

Budowa parkingóq 100 000,00 25 000,00 75 000,00 

Utworzenie pól namiotowych 60 000,00 15 000,00 45 000,00 

Utworzenie drogi dojazdowych 220 000,00 55 000,00 165 000,00 

Utworzenie stanicy 160 000,00 40 000,00 120 000,00 

Wykonanie terenu rekreacyjnego wraz z 
oczkiem wodnym 

100 000,00 25 000,00 75 000,00 

Wykonanie kąpieliska dla dzieci 80 000,00 20 000,00 60 000,00 

Podział terenu na działki 100 000,00 25 000,00 75 000,00 

RAZEM 1 080 000,00 270 000,00 810 000,00 

 
 
 
 

STREFA IV - KOPRZYWNICA UL. FLORIAŃSKA 

Źródła finansowania 

Budżet JST Środki UE Nazwa zadania Wartość zadania 

25% 75% 

Budowa ścieżki rowerowej i szlaku 
pielgrzymkowego w kierunku 

Sulisławic (Połączenie Pocysterskiego 
Kościoła Św. Floriana z Sanktuarium 

Maryjnym w Sulisławicach) 

2 000 000,00 500 000,00 1 500 000,00 

Budowa chodników na ul. 
Floriańskiej, kanalizacji burzowej i 

oświetlenia ulicznego 
1 000 000,00 250 000,00 750 000,00 

Przebudowa drogi gminnej 
Koprzywnica - Cegielnia - Beszyce 

2 200 000,00 550 000,00 1 650 000,00 

Utworzenie środka rehabilitacji w 
oparciu o hipoterapię w osiedlu 

Cegielnia 
4 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00 

Uregulowanie stosunków wodnych w 
dzielnicy Cegielnia 

40 000,00 10 000,00 30 000,00 

RAZEM 9 240 000,00 2 310 000,00 6 930 000,00 
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STREFA V - PRZEDSZKOLE I OKOLICE 

Źródła finansowania 

Budżet JST Środki UE Nazwa zadania Wartość zadania 

25% 75% 

termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej 

100 000,00 25 000,00 75 000,00 

Modernizacja przedszkola wraz z 
zagospodarowaniem terenu 

100 000,00 25 000,00 75 000,00 

Przebudowa ulic wraz z chodnikami 100 000,00 25 000,00 75 000,00 

RAZEM 300 000,00 75 000,00 225 000,00 
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VII. SYSTEM WDRAŻANIA 
 

Lokalny Plan Rewitalizacji Miasta Koprzywnica będzie realizowany w oparciu o system 

wdrażania pomocy strukturalnej Unii Europejskiej. Miasto, korzystając z funduszy 

strukturalnych, jest zobowiązane przestrzegać zasad i procedur wspólnotowych, które zostały 

określone w Rozporządzeniu z dnia 21 czerwca 1999 r. Nr 1260/1999, wprowadzającym ogólne 

przepisy odnośnie funduszy strukturalnych oraz rozporządzeniach odnoszących się do 

poszczególnych funduszy strukturalnych. Wdrażanie polityki strukturalnej będzie dotyczyło  

przede wszystkim budowy, przebudowy i modernizacji elementów infrastruktury podstawowej, 

społecznej, monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych, jak również mieszkaniowej 

(w zakresie określonym w Rozporządzeniu nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady  w 

sprawie Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego) i wzrostu estetyki przestrzeni 

publicznej. Szczegółowe zapisy funkcjonowania Lokalnego Planu Rewitalizacji znajdują się  w 

Uzupełnieniu ZPORR na lata 2004 – 2006 oraz w Regionalnym Programie Operacyjnym. 

Odpowiedzialność za wdrażanie Planu Rozwoju Lokalnego spoczywa bezpośrednio na 

Burmistrzu Miasta i Gminy Koprzywnica oraz podległych mu pracownikach Urzędu Miasta i 

Gminy. Osiągnięcie zamierzonych celów możliwe jest dzięki zaangażowaniu społeczności 

lokalnej oraz instytucji społecznych, w szczególności są to: 

� lokalni przedsiębiorcy, 

� organizacje pozarządowe oraz inne instytucje prospołeczne, 

� związki wyznaniowe za pośrednictwem parafii, 

� wszyscy mieszkańcy Gminy Koprzywnica. 

 

Wdrażanie LPR będzie się odbywało poprzez: 

� przygotowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zadań ujętych w 

planie, 

� przygotowywanie i składanie wniosków o dofinansowanie w ramach funduszy 

strukturalnych Unii Europejskiej, 

� przeprowadzanie przetargów, 

� realizację zadań zgodnie z określonymi wymogami, 

� przygotowywanie informacji  o realizacji projektów zawartych w Planie, 
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� przedkładanie ww. sprawozdań Komisjom Rady Gminy, 

� przyjmowanie do realizacji nowych zadań zgodnych z oczekiwaniami społeczności 

lokalnej.  

 

Osiągnięcie zamierzonych rezultatów możliwe będzie dzięki: 

� skutecznemu wdrożeniu LPR, 

� wyszukiwaniu nowatorskich rozwiązań w otoczeniu rynkowym, 

� modyfikowaniu długofalowych założeń i planów, 

� pobudzaniu prorozwojowych inicjatyw społecznych, 

� wykorzystywaniu dla gminy szans jakie stwarza wolny rynek, 

� niwelowaniu zagrożeń hamujących rozwój gminy, 

� pozyskiwaniu środków finansowych na realizację planu ze źródeł budżetowych, 

pozabudżetowych krajowych i zagranicznych, w tym z Unii Europejskiej, 

� promocji poszczególnych działań realizowanych w ramach planu. 
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VIII. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI 

SPOŁECZNEJ 

 
 

Kluczowe znaczenie w monitorowaniu i stymulowaniu realizacji Planu Rewitalizacji 

posiada Burmistrz Miasta i Gminy. Dodatkowo w monitorowaniu uczestniczyć będzie 

horyzontalny zespół zadaniowy do spraw realizacji Planu. Główną jego rolą będzie 

monitorowanie przebiegu realizacji zadań zawartych w dokumencie oraz ewentualne 

interweniowanie w przypadku stwierdzenia opóźnień lub nieuzasadnionej rezygnacji z realizacji 

zadania i w razie potrzeby aktualizowanie Planu w zakresie dostosowania go do zmieniających 

się uwarunkowań.  

W celu monitorowania wdrażania Planu i oceny jego efektywności w stosunku  

do ustalonych celów, konieczne jest ustalenie zestawu wskaźników. Decyzje w tej sprawie 

powinny być podejmowane jeszcze przed rozpoczęciem wdrażania Planu lub we wczesnej fazie 

jego realizacji tak, aby odpowiednie dane mogły zostać zebrane. 

 

Wskaźniki monitoringu można definiować na czterech zasadniczych poziomach. 

1. Wskaźniki wkładu 

Zasoby zaangażowane w trakcie wdrażania danego projektu. 

a) Środki finansowe  

b) Zasoby ludzkie (liczba osób/organizacji zaangażowanych we wdrażanie projektu) 

c) Zasoby materialne (wykorzystane we wdrażaniu projektu) 

Są to wskaźniki o jednolitym charakterze dla wszystkich typów projektów/ działań. 

2. Wskaźniki produktu 

Konkretne przedsięwzięcia przeprowadzone w ramach danego projektu – wszystkie produkty 

materialne i usługi, otrzymane w trakcie realizacji projektu ze środków finansowych 

przeznaczonych na ten projekt. 

3. Wskaźniki rezultatu 

Bezpośrednie, natychmiastowe efekty realizacji projektu - zmiany, jakie nastąpiły u 

bezpośrednich beneficjentów pomocy w wyniku wdrożenia projektu. 
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4. Wskaźniki oddziaływania 

Długofalowe konsekwencje realizacji projektu, wykraczające poza natychmiastowe efekty dla 

bezpośrednich beneficjentów oraz osób i organizacji pozostających poza bezpośrednim 

oddziaływaniem projektu. 

 

Wskaźniki osiągnięć służące monitorowaniu projektów inwestycyjnych na terenie Miasta 

Koprzywnica 

 

Wskaźniki produktu 

1. Długość wybudowanych i zmodernizowanych ulic (km) 
2. Liczba budynków mieszkalnych poddanych renowacji/remontowi (szt.) 
3. Liczba budynków użyteczności publicznej poddanych renowacji/remontowi (szt.) 
4. Liczba budynków poddanych termomodernizacji (szt.) 
5. Liczba zrealizowanych projektów z zakresu lokalnej infrastruktury turystycznej (szt.) 
6. Liczba zmodernizowanych budynków szpitalnych (szt.) 
7. Długość przebudowanych i wybudowanych sieci wodociągowych (km) 
8. Długość przebudowanych i wybudowanych sieci kanalizacji sanitarnej (km) 
9. Długość przebudowanych i wybudowanych sieci kanalizacji deszczowej (km) 
10. Liczba wyremontowanych obiektów zabytkowych (szt.) 
11. Liczba wyremontowanych obiektów dziedzictwa kulturowego (szt.) 
12. Ilość budynków przebudowanych na cele społeczne (szt.) 
13. Długość wyremontowanych przebudowanych chodników (km) 
14. Długość wyremontowanych przebudowanych ścieżek rowerowych (km) 

 

 

Wskaźniki rezultatu 

1. Ilość mieszkańców mieszkających w sąsiedztwie odnowionych terenów 
2. Ilość przedsiębiorstw, sklepów umiejscowionych w sąsiedztwie odnowionych terenów 
3. Ilość noclegów sprzedawanych przez I rok we wspieranych ośrodkach noclegowych 
4. Wskaźnik satysfakcji turystów 
5. Średnia ilość turystów odwiedzających na dzień 
6. Ilość stworzonych miejsc pracy 
7. Wskaźnik wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej 
8. Poprawa warunków mieszkalnych 
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Wskaźniki oddziaływania 

1. Liczba nowych lub utrzymanych miejsc pracy (stałych, czasowych) na zrewitalizowanym 
obszarze w ciągu 2 lat po zakończeniu projektu 

2. Liczba MSP powstałych na zrewitalizowanym obszarze w ciągu 2 lat po zakończeniu 
projektu 

3. Liczba powstałych jednostek zajmujących się działalnością kulturalną, edukacyjną, 
turystyczną, rekreacyjną, sportową na zrewitalizowanym obszarze w ciągu 2 lat po 
zakończeniu projektu 

4. Liczba imprez odbywających się w odnowionych obiektach w okresie 1-2 lat po 
zakończeniu projektu, wraz z liczbą uczestników 

5. Dochody wygenerowane przez odnowione obiekty w okresie 1-2 lat po zakończeniu 
projektu 

6. Wartość dodana generowana przez lokalną działalność gospodarczą w okresie 1-3 lat po 
zakończeniu projektu (%) 

7. Wzrost ceny gruntów i nieruchomości jako miernik wzrostu atrakcyjności terenów 
8. Procent mieszkańców mieszkających na wspieranym obszarze wyrażających chęć 

pozostania tam przez następne 5 lat 
 

 

 

 Wprowadzenie Planu rewitalizacji w mieście Koprzywnica przyczyni się do tworzenia 

nowych lub utrzymania stałych miejsc pracy (zwłaszcza do tworzenia nowych miejsc pracy dla 

osób długotrwałe bezrobotnych zamieszkałych na terenach zrewitalizowanych).   

Mimo iż w ramach niniejszego dokumentu planuje się przeprowadzenie działań typowo 

inwestycyjnych, zakłada się, iż będą one uzupełniane działaniami społeczno-gospodarczymi, 

realizowanymi na obszarze lokalizacji danego projektu, na rzecz walki z patologiami 

społecznymi i bezrobociem, przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego, podniesienia 

kwalifikacji mieszkańców ww. terenów, szkoleń i wsparcia dla rozwoju MSP. 

 

Przykładowe wskaźniki osiągnięć służące monitorowaniu projektów społeczno-

gospodarczych. 

Zakres działań: aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu, rozwój szkoleń zawodowych, działania na rzecz kobiet na rynku pracy. 

 

1.Wskaźniki produktu 

a) Liczba beneficjentów (w podziale na kategorie, np. kobiety, bezrobotni, absolwenci, osoby 

zagrożone zwolnieniem, kadra MSP itp.), 
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b) Liczba projektów doradczych i informacyjnych (godz.), 

c) Liczba zaoferowanych miejsc szkoleniowych (godz., dni), 

d) Liczba zrealizowanych szkoleń (liczba godzin szkoleń), 

e) Liczba lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia, 

f) Liczba zorganizowanych staży. 

 

2.Wskaźniki rezultatu 

a) Liczba beneficjentów projektu w stosunku do całkowitej liczby potencjalnych beneficjentów, 

b) Liczba beneficjentów, którzy uzyskali dyplom lub certyfikat (w tym w % w stosunku  do 

całkowitej liczby beneficjentów) 

c) Liczba beneficjentów, którzy korzystają z innych instrumentów pomocy po zakończeniu 

projektu (w tym w % w stosunku do całkowitej liczby beneficjentów) 

d) Procent beneficjentów pozytywnie oceniających otrzymaną pomoc 

e) Liczba partnerów społeczno- gospodarczych uczestniczących w lokalnych inicjatywach  na 

rzecz zatrudnienia 

f) Liczba utworzonych/ utrzymanych miejsc pracy bezpośrednio po zakończeniu projektu 

 

 

3. Wskaźniki oddziaływania 

a) Liczba beneficjentów, którzy znaleźli zatrudnienie w okresie 0,5-2 lat po zakończeniu projektu 

(w tym w % w stosunku do całkowitej liczby beneficjentów) 

b) Liczba beneficjentów, którzy podjęli działalność gospodarcza w okresie 0,5-2 lat  po 

zakończeniu projektu (w tym w % w stosunku do całkowitej liczby beneficjentów) 

c) Liczba utworzonych/ utrzymanych stałych miejsc pracy, w tym w przedsiębiorstwach 

założonych przez beneficjentów, po okresie 2 lat po zakończeniu projektu 

d) Redukcja bezrobocia w grupie docelowej (%) po okresie 2 lat po zakończeniu projektu 

e) Wzrost liczby kobiet właścicieli przedsiębiorstw po okresie 2 lat po zakończeniu projektu 

f) Trwałość lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia (% istniejących po 1 roku  po zakończeniu 

projektu) 
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Przy użyciu wskaźników zdefiniowanych wyżej możemy zmierzyć takie zagadnienia jak 

skuteczność i efektywność. 

 

� Skuteczność porównuje co zostało zrobione z tym co początkowo zostało zaplanowane, tzn. 

porównuje wyniki, rezultaty i/lub wpływ rzeczywisty z oczekiwanym. 

� Efektywność określa relację pomiędzy wynikami, rezultatami i/lub wpływem a wkładem 

(zwłaszcza środkami finansowymi) wykorzystanym do ich osiągnięcia. 

 

Wielkości efektywności i skuteczności mogą więc być wyliczone dla każdego etapu Planu 

lub działania, tzn. dla wyników, rezultatów i wpływu. Te wielkości pozwalają porównać to co 

zostało osiągnięte z tym, co było zaplanowane (skuteczność) oraz ze środkami, które zostały  

wykorzystane (efektywność). Dostarczają użytecznych informacji dla zarządzających Planem 

oraz dla przeprowadzających ewaluację, pomagając w podejmowaniu lepszych decyzji 

dotyczących Planowania lub jego kolejnej edycji. 

Należy zapewnić regularne monitorowanie postępów rzeczowych i finansowych 

podejmowanych działań i, o ile to możliwe, również rezultatów. Pomimo że środki 

administracyjne i zarządcze stanowią ważnych czynnik, również rezultaty powinny być 

monitorowane, przynajmniej dla najbardziej istotnych dla Planu działań. 
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IX. EFEKTY PROGRAMU 
 

Realizacja założonego programu rewitalizacji przyczyni się do: 

 

1. wprowadzenia dodatkowych funkcji usługowych, ze szczególnym uwzględnieniem 

rekreacji i turystyki, umożliwiających tworzenie nowych miejsc pracy, 

2. poprawy estetyki przestrzeni miejskiej, 

3. zatrzymania degradacji budynków i terenów objętych ochroną konserwatorską, 

4. podwyższenia standardu zasobów mieszkaniowych, 

5. wzmocnienia identyfikacji mieszkańców z miastem oraz ich integracji. 

 

Realizacja Planu rewitalizacji przyczyni się do zintegrowanego rozwoju społeczno -

gospodarczo-przestrzennego Miasta Koprzywnica, zwiększając tym samym jego 

konkurencyjność. 
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X. ŹRÓDŁA OPRACOWANIA 

 

• Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Koprzywnica na lata 2007 - 2013 

• Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Koprzywnica na lata 2007 – 2013, 

• http://koprzywnica.prv.pl/ - nieoficjalna strona internetowa miasta Koprzywnica 

 
 
 


