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1. Charakterystyka obszaru rewitalizacji
Wyznaczony obszar rewitalizacji znajduje się w Dzielnicy I. Obejmuje on swym zasięgiem całą
dzielnicę Staromiejską wraz z Rynkiem i przyległymi ulicami, tj.: Asnyka, Benedyktyńska, Blichowa,
Boczna Garbarze, Boczna Okrzei, Boczna Sanowa, Brama Pełkińska, Broniewskiego, Cerkiewna,
Chopina, Cygańska Góra, Długosza, Dojazdowa, Farna, Fili, Flisacka, Fredry, Garbarze, Grodzka,
Grunwaldzka, Harlendera, Jana Sobieskiego, Jarowa, Jasna, Jezuicka, Kasztelańska, Kielara,
Klasztorna, Konopnickiej, Kopystyńskiego, Kraszewskiego, Lubelska, Ludkiewicza, Mały Rynek,
Michalovska, Miłosza, Misztale, Mochnackiego, Na Blichu, Nad Sanem, Ogrodowa, Okrzei, Opolska,
Ordynacka, Ormiańska, Ostrogskich, Panieńska, Pasieka, Pełkińska, Podgórze, Podzamcze, Polna,
Przygrodzie, Przyrynek, Puzon ps. "Baśka", Rybacka, Rynek, Sandomierska, Sanowa, Sąsiedzka,
Społeczna, Spytka z Jarosławia, Starosanowa, Strzeleckiego, Świętego Ducha, Świętojańska, Tatarska,
Trybunalska, Ujejskiego, Ustronie, Wąska, Węgierska, Wiśniowa, Wodna, Wróblewskiego, Zamkowa,
Zduńska, Zgody, Zielona, Zwierzyniec, Zwierzyniecka.
Rysunek 1. Obszar rewitalizacji na tle obszaru zdegradowanego i miasta Jarosławia

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Jarosławia

Na jego obszarze znajduje się osiedle z budownictwem wysokim, osiedle domów jednorodzinnych
i obszar po prawej stronie Sanu - Garbarze, w większej części z zabudową zagrodową typu wiejskiego.
Ponieważ obszar zdegradowany, czyli obszar całej Dzielnicy I stanowi 22% powierzchni miasta, obszar
rewitalizacji musiał zostać pomniejszony, aby spełniać wymagania „Wytycznych” stanowiące, że nie
może on obejmować terenów większych niż20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej
niż30% mieszkańców gminy. Do obszaru rewitalizacji nie zostały w efekcie zakwalifikowane tereny
leżące po prawej stronie Sanu i na północ od ul. Sanowej, jako tereny niezabudowane,
wykorzystywane rolniczo.
Proponowany obszar rewitalizacji ma powierzchnię 6,21 km2, w związku z czym stanowi niecałe 18%
(17,94%) powierzchni gminy i jest zamieszkiwany przez 6946 mieszkańców, co stanowi 18% ogólnej
liczby mieszkańców.
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Tabela 1.Powierzchnia i ludność obszaru rewitalizacji
Nazwa obszaru
obszar rewitalizacji
obszar zdegradowany (Dzielnica I)
miasto Jarosław

%
powierzchni
gminy
621
17,94%
752
21,73%
3 461
100,0%
Źródło: opracowanie własne.

Powierzchnia
2
[km ]

Ludność

% ludności
gminy

6 946
6 946
37 668

18%
18%
100,0%

W niniejszej analizie obszaru rewitalizacji przedstawione zostały najważniejsze wnioski z prac
prowadzonych w ramach wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie
miasta Jarosławia. Stanowiły one punkt wyjścia dla pogłębionej analizy obszaru rewitalizacji,
prowadzonej w odniesieniu do całej gminy.

2. Analiza negatywnych zjawisk i czynników w sferze społecznej na
obszarze rewitalizacji z odniesieniem do całej gminy miejskiej
Według danych Urzędu Miasta Jarosławia, na koniec października 2016 roku miasto Jarosław
zamieszkiwało 37 395 osób. W analizowanym okresie obserwowalny jest ciągły spadek liczby
mieszkańców – w stosunku do roku bazowego (2010) ich liczba zmniejszyła się o 1658 osób (spadek
o 4,2%). Zmianom liczby ludności towarzyszą ponadto negatywne tendencje w zakresie struktury
społeczności, a mianowicie postępujący proces starzenia się społeczeństwa – od 2010 roku
systematycznie wzrasta odsetek osób w wieku poprodukcyjnym (60/65+ lat); z 12,4% ogółu ludności
do 16,6%. Jednocześnie, zachodząca na terenie miasta Jarosławia, dynamika zmian w strukturze
ludności, dotycząca odsetka ludności w wieku poprodukcyjnym (20,4%) jest zdecydowanie wyższa
od średniej wojewódzkiej (wzrost o 14,7% w stosunku do 2010 roku) oraz powiatu jarosławskiego
(wzrost o 14,2% w stosunku do 2010 roku).Tendencje obserwowalne na obszarze całego miasta
Jarosławia, właściwe są także dla większości jego dzielnic, w tym Dzielnicy I, w ramach której
wyznaczony został obszar rewitalizacji. W latach 2010-2016 liczba mieszkańców dzielnicy spadła
o 396 osób (-5,4%). Dzielnicę zamieszkuje obecnie 6 904 mieszkańców, z czego 15,5% stanowią osoby
w wieku poprodukcyjnym.
Pogłębiający się ujemny przyrost naturalny, ujemne saldo migracji oraz postępujące starzenie się
społeczeństwa sprzyjają nawarstwianiu się problemów społecznych, prowadzących w konsekwencji
do pogłębiającego się wykluczenia społecznego oraz spadku aktywności lokalnej mieszkańców.
Zgodnie z danymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MGOPS) w Jarosławiu, w 2015 roku
z pomocy społecznej korzystało 1395 osób, co stanowiło 3,7% wszystkich mieszkańców. Jednocześnie
w latach 2010-2015 obserwowalny jest wzrost liczby mieszkańców korzystających z pomocy
społecznej – w stosunku do roku bazowego (2010) wynosił on – 7,2% (wzrost o 94 osoby). Największą
liczbę zasiłków przyznano mieszkańcom Dzielnicy I miasta Jarosławia, w ramach której wyznaczony
został obszar rewitalizacji. To właśnie w tym rejonie miasta odnotowano największą liczbę
zadłużonych gospodarstw domowych, a także najwyższą liczbę przestępstw i wykroczeń i najniższą
frekwencję w wyborach prezydenckich i parlamentarnych. Wskaźniki te świadczą o postępującej
degradacji tego rejonu, wynikającej z nagromadzenia szczególnej liczby zjawisk kryzysowych w sferze
społecznej.
Dlatego też pogłębiona analiza sfery społecznej wyznaczonego obszaru rewitalizacji obejmuje przede
wszystkim dane dotyczące problemów z zakresu pomocy społecznej (w tym głównie ubóstwa
i niepełnosprawności), a także poziomu kapitału społecznego oraz wskaźników dotyczących
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bezpieczeństwa i przestępczości. Poszczególne zjawiska omawiane są w kolejnych podrozdziałach
diagnozy.

2.1. Ubóstwo oraz inne istotne problemy społeczne zidentyfikowane na obszarze
rewitalizacji
Według danych MGOPS w Jarosławiu, ubóstwo nie jest jednym z podstawowych powodów
korzystania z pomocy społecznej. W 2015 roku z pomocy społecznej z tego powodu korzystało
zaledwie 40 osób (2,9% wszystkich korzystających z pomocy społecznej). Dostrzegalna jest jednakże
jego koncentracja w Dzielnicy I miasta, w granicach której wyznaczony został obszar rewitalizacji.
Według danych MGOPS w Jarosławiu z pomocy społecznej z powodu ubóstwa w tym obszarze miasta
korzystają więcej niż 2 osoby na 1 tys. mieszkańców.
Wysoka koncentracja osób ubogich w Dzielnicy I odnotowana została także w wynikach badań
społecznych przeprowadzonych na obszarze miasta Jarosławia w toku prac nad diagnozą służącą
delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Aż 45,2% ankietowanych, którzy wskazali
ten rejon miasta, uznawało, że ubóstwo jest „najbardziej istotnym” lub „raczej istotnym” problemem.
Intuicję mieszkańców w tym aspekcie potwierdza rozkład przestrzenny wskaźnika zadłużenia,
potwierdzający, że największa koncentracja dłużników odnotowana została właśnie w Dzielnicy I
miasta, w granicach której wyznaczony został obszar rewitalizacji (33 gospodarstwa domowe/1 000
mieszkańców). Była to wartość znacznie wyższa niż w przypadku pozostałych dzielnic Jarosławia.
We wspomnianym badaniu społecznym, za szczególnie istotny problem Dzielnicy I uznany został
poziom bezrobocia (67,7% odpowiedzi „najbardziej istotny” oraz „raczej istotny”). Chociaż
bezrobocie, jako wskaźnik z zakresu rynku pracy, traktowane jest jako jeden ze wskaźników
gospodarczych diagnozy, to poziom bezrobocia długotrwałego uznany został za jeden
z najistotniejszych wskaźników, warunkujących jakość życia zarówno na terenie całej gminy,
jak i wyznaczonego obszaru rewitalizacji. Przedłużający się stan pozostawania bez pracy powodować
może nie tylko negatywny wpływ na stan zdrowia psychofizycznego osób bezrobotnych, ale także
prowadzić do rozwoju patologii i stopniowej izolacji społecznej tej grupy osób. W efekcie wyrwanie
się z bierności zawodowej może stać się nie tylko trudne, ale wręcz niemożliwe.
Rysunek 2. Struktura bezrobotnych z obszaru rewitalizacji (lewa strona) oraz najważniejsze problemy
społeczne zidentyfikowane w Dzielnicy I miasta Jarosławia w badaniu ankietowym (prawa strona)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Jarosławia

W 2015 roku bezrobocie było głównym powodem korzystania z pomocy społecznej wśród
mieszkańców Jarosławia – ze wsparcia z tego powodu korzystały 904 osoby (64,8% ogółu). Spośród
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2 444 osób bezrobotnych zarejestrowanych w 2015 roku na terenie miasta Jarosławia, w Dzielnicy I
zarejestrowanych jest 559 mieszkańców pozostających bez pracy (22,9% ogółu). Aż 311 spośród nich
(55,6%) było bezrobotnych dłużej niż 12 miesięcy. Należy zaznaczyć, że osoby pozostające bez pracy
powyżej jednego roku wraz z przedłużającym się czasem pozostawania poza sferą zatrudnienia, mogą
mieć coraz większe problemy z ponowną adaptacją do wymagań rynku pracy. Skutkować może
to postępującą degradacją ekonomiczną oraz szeroko rozumianą degradacją społeczną poprzez
utrwalenie niekorzystnych postaw życiowych. W dłuższej perspektywie może to oznaczać
wykształcenie patologicznych wzorców zachowań. W efekcie reintegracja zawodowa tej grupy jest
szczególnie trudna i kosztowna społecznie.

2.2. Aktywność mieszkańców i poziom kapitału społecznego na obszarze
rewitalizacji
Jednym z istotnych elementów funkcjonowania społeczności lokalnej jest poziom kapitału
społecznego. Kapitał społeczny związany jest bezpośrednio z wzajemnym zaufaniem do siebie
mieszkańców oraz zaufaniem do instytucji publicznych. Wysoki poziom kapitału społecznego
przekłada się na wysoki poziom współpracy i integracji społecznej oraz zaangażowania w sprawy
istotne dla lokalnej społeczności. Niski poziom aktywności mieszkańców sprzyja natomiast
rozluźnieniu wewnętrznych więzi społecznych i prowadzi do braku poczucia wspólnoty lokalnej,
co doprowadza w konsekwencji do marginalizowania grup społecznych w gorszym położeniu
i wykluczaniu ich z nurtu życia społecznego gminy.
Wyniki badania społecznego, przeprowadzonego wśród mieszkańców Jarosławia, wskazują,
że ankietowani za istotne problemy Dzielnicy I, w granicach której wyznaczony został obszar
rewitalizacji, uznają słabą integrację społeczności lokalnej (45,2% odpowiedzi „najbardziej istotny”
oraz „raczej istotny”) oraz niski poziom uczestnictwa w życiu publicznym (35,5%).

2.3.

Poziom bezpieczeństwa i przestępczość

Bezpieczeństwo – rozumiane jako stan braku zagrożenia i poczucie pewności istnienia oraz
funkcjonowania – stanowi jedną z podstawowych potrzeb mieszkańców miasta. Tymczasem
nawarstwianie się problemów społecznych na określonym terytorium może prowadzić do wzrostu
odnotowanych zachowań dewiacyjnych, w tym przestępczych. Dlatego też poziom przestępczości
oraz poczucie bezpieczeństwa stanowią istotne czynniki w diagnozowaniu jakości życia na obszarze
rewitalizacji.
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3. Analiza negatywnych zjawisk i czynników w pozostałych sferach
na obszarze rewitalizacji z odniesieniem do całej gminy miejskiej
3.1.

Sfera gospodarcza – stan lokalnej przedsiębiorczości i rynek pracy

Na terenie Jarosławia działa Podstrefa Jarosław - Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec.
Podstrefa Jarosław SSE liczy ogółem 14,5 ha i obejmuje obszary położone na terenie: Miasta Jarosław
- 4,8 ha oraz Gminy Jarosław 9,7 ha. Podejmując działalność i inwestując w strefie przedsiębiorcy
mogą uzyskać preferencje w postaci:

•
•

zwolnienia z podatku dochodowego,

zwolnienia od podatku od nieruchomości
w wysokości do 50% całkowitej wartości inwestycji dla dużych firm oraz do 65% dla małych i średnich
przedsiębiorstw. Ponadto przedsiębiorcy decydujący się na inwestycje w obszarze specjalnej strefy
ekonomicznej mogą liczyć na uzyskanie wsparcia w postaci przygotowanej działki pod inwestycje
po konkurencyjnej cenie.
Pomimo rozbudowanego systemu zachęt oraz funkcjonowania relatywnie dużej liczby instytucji
otoczenia biznesu, na obszarze miasta obserwowalne są niepokojące tendencje. Według danych BDL
GUS na koniec 2015 roku w mieście Jarosławiu zarejestrowanych było 4331 podmiotów
gospodarczych, co stanowiło 50,3% wszystkich podmiotów zarejestrowanych w powiecie
jarosławskim. W stosunku do roku bazowego (2010) ich liczba zmniejszyła się o 166 podmiotów
(spadek o 3,7%). Była to jednocześnie tendencja odwrotna niż obserwowalna w powiecie
jarosławskim i województwie podkarpackim (wzrost odpowiednio o 2,6% oraz 8,2%).
Według danych Urzędu Miasta Jarosławia na dzień 31.10.2016 r., w mieście zarejestrowane są 2442
aktywne podmioty gospodarcze. Analiza przestrzenna ich liczby pokazuje, że najwyższy udział firm
na 1 tys. mieszkańców odnotowano w Dzielnicy I miasta Jarosławia, gdzie zarejestrowanych jest
łącznie 706 aktywnych firm (102 podmioty/1 000 mieszkańców). Wysoki udział przedsiębiorstw
zaobserwować można także w Dzielnicy IV (261 podmiotów; 73 podmioty/1 000 mieszkańców)
oraz Dzielnicy V (261 podmiotów; 79 podmiotów/1 000 mieszkańców). Najniższy poziom koncentracji
firm odnotowano natomiast w Dzielnicy III (166 podmiotów; 38 podmiotów/1 000 mieszkańców)
oraz Dzielnicy VIII(zaledwie 95 podmiotów; 40 podmiotów/1 000 mieszkańców).
Wykres 1. Najważniejsze problemy gospodarcze zidentyfikowane na obszarze rewitalizacji
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań społecznych

Pomimo relatywnie dobrej sytuacji gospodarczej miasta Jarosławia, w badaniu społecznym
mieszkańcy podkreślali brak wystarczającej liczby inwestorów, gotowych lokować kapitał w Dzielnicy
I, w granicach której wyznaczony został obszar rewitalizacji (87,1% wskazań) oraz słabo rozwinięty
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sektor usług w tym obszarze miasta (51,6% wskazań). Oznaczać to może negatywny wpływ
nagromadzenia zjawisk kryzysowych w sferze społecznej na sytuację gospodarczą dzielnicy.
Stan lokalnej gospodarki, obok liczby zarejestrowanych i aktywnych podmiotów gospodarczych,
warunkuje także sytuacja na rynku pracy. Według danych BDL GUS, na koniec 2015 roku w mieście
Jarosławiu zarejestrowane były 2 444 osoby bezrobotne, co stanowiło ok. 29,4% wszystkich
bezrobotnych w powiecie jarosławskim. W latach 2010-2012 odnotowano nieznaczny wzrost liczby
osób pozostających bez pracy. Od 2013 roku obserwowalny jest jednakże postępujący spadek liczby
bezrobotnych – w 2015 roku w stosunku do roku bazowego ich liczba zmniejszyła się o 561 osób
(-18,7%). Nieznaczną większość bezrobotnych stanowili mężczyźni – 1240 osób (50,7% ogółu) wobec
1204 kobiet (49,3% ogółu).
Największa liczba bezrobotnych w 2015 roku zamieszkiwała właśnie Dzielnicę I, w granicach której
wyznaczony został obszar rewitalizacji (591 osób; 22,9% ogółu osób pozostających bez pracy). Dużą
koncentrację osób bezrobotnych odnotowano także w Dzielnicy II (496 osób; 20,3% ogółu) oraz
Dzielnicy VI (491 osób; 20,1% ogółu). Najmniejszy odsetek bezrobotnych odnotowano w Dzielnicy VII
(148 osób; 6,1% ogółu).
Rysunek 3. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w dzielnicach
miasta Jarosławia (lewa strona) oraz liczba osób bezrobotnych w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców
w dzielnicach miasta oraz na obszarze rewitalizacji
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Jarosławia

Analiza przestrzenna wskaźnika bezrobocia rejestrowanego pozwala stwierdzić, że największa liczba
osób pozostających bez pracy na 1 tys. mieszkańców odnotowana została w Dzielnicy I, w granicach
której wyznaczony został obszar rewitalizacji (86 bezrobotnych/1 000 mieszkańców). W tym samym
obszarze miasta odnotowano także największy udział osób bezrobotnych w ludności w wieku
produkcyjnym (11,8%).
W celu poznania szczegółowych uwarunkowań zjawiska bezrobocia na obszarze rewitalizacji, analizie
poddano także strukturę osób bezrobotnych z tego terenu ze względu na wiek oraz wykształcenie.
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Wykres 2. Struktura bezrobotnych z obszaru rewitalizacji według wykształcenia (lewa strona) oraz wieku
(prawa strona) w 2015 roku
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Jarosławia

Analiza struktury bezrobotnych ze względu na ekonomiczne grupy wieku pozwala zaobserwować,
że największą grupę osób pozostających bez pracy na obszarze rewitalizacji stanowią osoby w wieku
25-34 lata (30,2%). Łącznie osoby bezrobotne do 34 roku życia stanowią aż 42,9% ogółu
bezrobotnych z obszaru rewitalizacji. Na uwagę zasługuje ponadto wysoki odsetek osób
bezrobotnych w wieku 35-54 lata (łącznie 41,5% ogółu).
Analiza struktury bezrobocia ze względu na wykształcenie wskazuje natomiast, że największą część
ogółu bezrobotnych w 2015 roku stanowiły osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (28,6%
ogółu)oraz gimnazjalnym lub niższym (27,5% ogółu). Absolwenci szkół zawodowych (osoby
z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym oraz zasadniczym zawodowym) stanowią
istotną grupę bezrobotnych. Łącznie stanową 49,0% ogółu bezrobotnych. Wysoki wskaźnik udziału
osób z wykształceniem zawodowym może wskazywać na rozmijanie się kierunków kształcenia
z potrzebami rynku pracy.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2017-2026
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3.2.

Sfera techniczna – stan budynków komunalnych na obszarze rewitalizacji

Istotnym wskaźnikiem technicznym, mającym jednocześnie kluczowe znaczenie dla badania jakości
życia mieszkańców mogą być także warunki mieszkaniowe. Mieszkanie jest bowiem najważniejszą
częścią majątku gospodarstwa domowego – jego stan i wyposażenie w dużej mierze świadczą
o pozycji majątkowej, poziomie osiąganych dochodów i stanie zamożności.
Mieszkania znajdujące się na terenie miasta mają wyższy standard, szczególnie na tle całego regionu,
ale też na tle powiatu jarosławskiego – większy odsetek mieszkań w Jarosławiu zaopatrzonych jest
w wodociąg, ustęp spłukiwany, łazienkę, a także gaz sieciowy.
Rysunek 4. Odsetek budynków wymagających remontu w dzielnicach miasta Jarosławia oraz na obszarze
rewitalizacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Jarosławia

Rozkład przestrzenny budynków o wysokim standardzie technicznym jest jednakże zróżnicowany,
w zależności od rejonu miasta Jarosławia. Największy odsetek budynków wymagających remontu
odnotowano w Dzielnicy I, w granicach której wyznaczony został obszar rewitalizacji (prawie 64,0%
budynków w złym stanie technicznym).
Wykres 3. Najważniejsze problemy techniczne zidentyfikowane na obszarze rewitalizacji
brak rozwiązań technicznych w zakresie
energooszczędności w obiektach budowlanych

54,8%

zły stan techniczny budynków 3,2%

51,6%

brak rozwiązań technicznych w zakresie ochrony
3,2%
środowiska w obiektach budowlanych

48,4%

inne 3,2%
0%
mało istotny

średnio

10%

20% 30% 40% 50%

bardzo istotny

60% 70% 80% 90% 100%

brak odpowiedzi

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań społecznych

Zły stan techniczny budynków w Dzielnicy I dostrzegany jest także przez mieszkańców, którzy
podkreślili go także w badaniu społecznym (51,6% wskazań). Za najbardziej istotny w sferze
technicznej uznany został jednak niedostatek rozwiązań w zakresie energooszczędności w obiektach
budowlanych (54,8% wskazań).
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3.3.

Sfera środowiskowa – stan i jakość środowiska na obszarze rewitalizacji

Podobnie jak w całym województwie podkarpackim, na obszarze miasta Jarosławia (a tym samym
na wyznaczonym obszarze rewitalizacji) odnotowuje się niezadowalający stan jakości powietrza, w
szczególności przekroczenie norm stężeń zanieczyszczeń pyłu PM10 oraz PM 2,5, a także
benzo(a)pirenu, dwutlenku azotu oraz dwutlenku siarki.
Rysunek 5. Stężenia średnioroczne (lewa strona) oraz przekroczenia dobowe (prawa strona) pyłu PM10
w miejscowościach województwa podkarpackiego w 2015 roku

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Raport za rok 2015”. Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

W stacji pomiarowej w Jarosławiu w 2015 roku odnotowano wyższe niż dopuszczalne stężenie pyłu
PM10 oraz najwyższą liczbę przekroczeń dobowych w województwie podkarpackim.
W opublikowanym w 2016 roku raporcie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) miasto Jarosław
uplasowało się na 47 pozycji w rankingu 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie1.
Wykres 4. Najważniejsze problemy środowiskowe zidentyfikowane na obszarze rewitalizacji
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań społecznych

Problemy z zanieczyszczeniem powietrza w całym mieście Jarosławiu oraz w Dzielnicy I, w granicach
której wyznaczony został obszar rewitalizacji, podkreślali także uczestnicy badania społeczne,
wskazując jego zły stan jako najbardziej istotny problem w sferze środowiskowej (58,1% wskazań).
W konsekwencji dostrzegany jest niski standard środowiska na obszarze rewitalizacji (45,2%
wskazań).
Elementem szczególnie istotnym z perspektywy środowiska i jakości powietrza w mieście jest
dostępność obszarów zielonych w mieście, do których zaliczyć można: parki, zieleńce i tereny zieleni
osiedlowej, których łączna powierzchnia w Jarosławiu wynosi 39,4 ha. Na terenie Miasta
zlokalizowany jest park spacerowo-wypoczynkowy o powierzchni 10,5 ha, 11 zieleńców o łącznej
1

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/air-pollution-rising/en/
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powierzchni 2,7 ha oraz 29,9 ha terenów zieleni osiedlowej. Park Miejski im. Bohaterów Monte
Casino w Jarosławiu wpisany jest do rejestru zabytków. Jego stary drzewostan wymaga stałej
pielęgnacji i odnawiania. Ponadto w Mieście zieleń uliczna łącznie zajmuje powierzchnię 5 ha, a 15,3
ha zajmują lasy gminne.

3.4.

Sfera przestrzenno-funkcjonalna

Jarosław należy do miast, które zachowały w ogólnym zarysie swe średniowieczne
rozplanowanie lokacyjne. Bogata kultura i tradycje pozwoliły na zachowanie się na jego
obszarze zabytków o znaczeniu regionalnym oraz krajowym. Struktura przestrzenna
Jarosławia pozwala na wyodrębnienie na jego terenie czterech typów obszarów
o dominujących profilach:
• Profil 1 zlokalizowany w obszarze i bezpośrednim sąsiedztwie Starego Miasta,
wynikający z historycznego ukształtowania przestrzeni Miasta i zachowanego,
średniowiecznego układu staromiejskiego z prostokątnym rynkiem oraz ratuszem
w centralnej części, objętym ścisłą ochroną konserwatorską oraz zabudowy XIXwiecznej i z pierwszej połowy XX wieku, podlegającej ochronie konserwatorskiej,
• Profil 2 zlokalizowany poza strefą historyczną, charakteryzujący się zabudową
współczesną, obejmujący obszary osiedli z budownictwem wielorodzinnym wysokim
(bloki mieszkalne) i jednorodzinnym,
• Profil 3 zlokalizowany na obrzeżach Miasta od strony wschodniej, obejmujący
dzielnicę przemysłową, w której zlokalizowanych jest większość dużych zakładów
przemysłowych,
• Profil 4 to dzielnice podmiejskie z typową zabudową zagrodową, zlokalizowane
na obrzeżach Miasta, często w znacznym oddaleniu od centrum.
Bogactwo dziedzictwa sprawia, że władze miasta działają na rzecz wpisania starówki na listę
„pomników historii". Jednym z elementów prac prowadzonych w tym kierunku
było utworzenie w 2009 roku Parku Kulturowego Zespołu Staromiejskiego oraz Zespołu
Klasztornego oo. Dominikanów. Obszary objęte granicami parku kulturowego są terenami
o szczególnie cennych i unikatowych wartościach kulturowych i krajobrazowych.
W granicach parku znajduje się: historyczne centrum miasta wraz z systemem obwarowań
miejskich, placem przed Bramą Krakowską, kościołem pw. Św. Ducha, zespołami kościelnoklasztornymi dawnego Opactwa Sióstr Benedyktynek i OO. Dominikanów oraz otaczającymi
je fortyfikacjami. Obszar parku wyznaczony został w Dzielnicy I miasta Jarosławia,
w granicach której wyznaczony został obszar rewitalizacji.
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Rysunek 6.Granice Jarosławskiego Parku Kulturowego

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Jarosławia

W Dzielnicy I zlokalizowanych jest aż 37,0% wszystkich obiektów zabytkowych wpisanych do Gminnej
Ewidencji Zabytków w mieście Jarosławiu. Choć stanowią one istotny potencjał w postaci bogatego
dziedzictwa kulturalnego, to zdecydowana część tego typu obiektów wymaga modernizacji lub
odrestaurowania. Przekłada się to w efekcie na, zaobserwowany w badaniach społecznych,
negatywny stosunek ankietowanych mieszkańców do estetyki przestrzeni publicznych w Dzielnicy I
(45,2% wskazań) oraz dostrzegalny brak rozwiązań ułatwiających dostępność budynków i przestrzeni
publicznej dla osób niepełnosprawnych (58,1% wskazań).
Wykres 5. Najważniejsze problemy przestrzenno-funkcjonalne zidentyfikowane na obszarze rewitalizacji
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań społecznych

4. Analiza lokalnych potencjałów obszaru rewitalizacji
Diagnoza negatywnych zjawisk i problemów skumulowanych na obszarze rewitalizacji pogłębiona
została o analizę lokalnych potencjałów, które przełożyć się mogą na mechanizmy wspierające
prowadzone przez gminę miejską działania rewitalizacyjne. Zebrane w toku prac nad Lokalnym
Programem Rewitalizacji, informacje pozwoliły na zidentyfikowanie następujących lokalnych
potencjałów:
• wysoka liczba zarejestrowanych na obszarze rewitalizacji organizacji pozarządowych,
• wysoki poziom koncentracji podmiotów gospodarczych w obszarze rewitalizacji,
• duża liczba zabytków kultury i obiektów dziedzictwa kulturowego w obszarze rewitalizacji,
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2017-2026
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Znaczenie poszczególnych potencjałów dla efektywnego przeprowadzenia procesu rewitalizacji na
wyznaczonym obszarze omówione zostało w kolejnych podrozdziałach.
Aktywność organizacji pozarządowych
W 2015 roku na terenie miasta Jarosławia na 10 000 mieszkańców zarejestrowanych było 37
organizacji pozarządowych, co było wartością wyższą niż średnia dla województwa podkarpackiego
(34 organizacje/10 000 mieszkańców) oraz średnia dla powiatu jarosławskiego (33 organizacje/10
000 mieszkańców). W analizowanym okresie obserwowalny jest postępujący wzrost liczby organizacji
pozarządowych zarejestrowanych na terenie miasta.
Wykres 6. Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 tys. mieszkańców w mieście Jarosławiu,
województwie podkarpackim oraz powiecie jarosławskim w latach 2010-2015
39
37
35
33
31
29
27
25

37
34
33
28
28

29

29

28

27
2010

2011
PODKARPACKIE

30 30

31

31

34
33

33

32

29
2012

2013
Powiat jarosławski

2014

2015

Jarosław

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

Według danych Urzędu Miasta Jarosławia w 2015 roku w Dzielnicy I, w granicach której wyznaczony
został obszar rewitalizacji, zarejestrowanych było 45 ze 121 organizacji pozarządowych znajdujących
się na terenie miasta Jarosławia (37,2% ogółu)
Rysunek 7. Liczba organizacji pozarządowych zarejestrowanych w dzielnicach miasta Jarosławia w 2015 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Jarosławia

Relatywnie duża liczba organizacji świadczyć może o wysokim potencjale społecznym mieszkańców
obszaru rewitalizacji. Poziom zaangażowania w funkcjonowanie trzeciego sektora może stanowić
pozytywną prognozę w zakresie realizacji przedsięwzięć zapisanych ostatecznie w Lokalnym
Programie Rewitalizacji – mieszkańców obszaru cechuje bowiem wysokie poczucie odpowiedzialności
za swoją społeczność. Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach Programu zakładają
zaangażowanie organizacji pozarządowych i mieszkańców w skuteczne przeprowadzenie procesu
rewitalizacji obszaru.
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Stan gospodarki na obszarze rewitalizacji
Według danych Urzędu Miasta Jarosławia na dzień 31.10.2016 r., w mieście zarejestrowane są 2442
aktywne podmioty gospodarcze. Analiza przestrzenna ich liczby pokazuje, że najwyższy udział firm
na 1 tys. mieszkańców odnotowano w Dzielnicy I miasta Jarosławia, w granicach której wyznaczony
został obszar rewitalizacji, gdzie zarejestrowanych jest łącznie 706 aktywnych firm (102 podmioty/
1 000 mieszkańców). Wysoki udział przedsiębiorstw zaobserwować można także w Dzielnicy IV (261
podmiotów; 73 podmioty/1 000 mieszkańców) oraz Dzielnicy V (261 podmiotów; 79 podmiotów/
1 000 mieszkańców). Najniższy poziom koncentracji firm odnotowano natomiast w Dzielnicy III (166
podmiotów; 38 podmiotów/1 000 mieszkańców) oraz Dzielnicy VIII(zaledwie 95 podmiotów; 40
podmiotów/1 000 mieszkańców).
Rysunek 8. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 1 tys. mieszkańców w mieście Jarosławiu,
powiecie jarosławskim oraz województwie podkarpackim w latach 2010-2015 (lewa strona) oraz rozkład
przestrzenny aktywnych firm na 1 tys. mieszkańców w dzielnicach miasta Jarosławia w 2016 roku (prawa
strona)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS oraz Urzędu Miasta Jarosławia

Poziom przedsiębiorczości w mieście Jarosławiu jest relatywnie wyższy niż w przypadku powiatu
i województwa, a co za tym idzie generuje mniej problemów i zjawisk kryzysowych. W efekcie
pozytywnie kształtują się także tendencje w zakresie wskaźnika dynamiki rozwoju przedsiębiorczości.
Przeciętnie na 10 tys. mieszkańców miasta Jarosławia w 2015 roku zarejestrowane zostały 72 nowe
jednostki, a wyrejestrowanych zostało 60 jednostek. Były to wskaźniki korzystniejsze niż średnia dla
powiatu jarosławskiego i województwa podkarpackiego.
Tym samym za znakomity potencjał do rozwoju postaw proaktywnych uznać należy właśnie
obserwowalne pozytywne trendy w zakresie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości w całym mieście
Jarosławiu. Dlatego też w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji planowane jest zapewnienie
działań uzupełniających – względem zapisanych w Strategii Rozwoju Miasta przedsięwzięć
wspierających rozwój przedsiębiorczości oraz prowadzenie działalności gospodarczej – mających na
celu skuteczną reintegrację społeczną i zawodową mieszkańców obszaru rewitalizacji. Potencjał ten
wykorzystany zostanie przede wszystkim na aktywizację osób bezrobotnych i biernych zawodowo.
Walory historyczno-kulturowe oraz wysoka liczba zabytków
Wysoki poziom koncentracji obiektów zabytkowych, stanowiących dziedzictwo historycznokulturowe, uznać należy za istotny potencjał infrastrukturalny, który może zostać ponownie
zaadaptowany na cele społeczne. Jednocześnie obiekty zabytkowe, a także ich historia, stanowić
mogą podwaliny współpracy pomiędzy lokalną społecznością, instytucjami publicznymi oraz
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2017-2026
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organizacjami pozarządowymi z obszaru rewitalizacji. Umożliwi ona realizację projektów miękkich,
mających charakter integrujący społeczność lokalną oraz popularyzujących wiedzy o historii
Jarosławia.

5. Podsumowanie – kluczowe problemy i potrzeby rewitalizacyjne
na wyznaczonym obszarze rewitalizacji
Przeprowadzona pogłębiona diagnoza zjawisk kryzysowych w sferze społecznej na obszarze
rewitalizacji pozwoliła zidentyfikować następujące kluczowe problemy:
• najwyższy w całym mieście poziom koncentracji osób wykluczonych z życia społecznego
z powodu ubóstwa oraz powiązane z biedą wyższe nakłady na polityki społeczne (m.in. zasiłki
stałe i okresowe),
• wysokie wskaźniki koncentracji osób z niepełnosprawnościami na obszarze rewitalizacji,
• wysoki poziom bezrobocia długotrwałego na obszarze rewitalizacji (55,6% wszystkich
mieszkańców obszaru),
• wysoka liczba gospodarstw domowych zalegających z opłatą czynszu (postępujące zadłużenie
mieszkańców),
• utrwalenie się niekorzystnych postaw życiowych, wynikających z postępującej degradacji
ekonomicznej i społecznej, skutkujących wykluczeniem społecznym i koniecznością
korzystania z pomocy społecznej (kosztowna i trudna reintegracja zawodowa i społeczna),
• koncentracja zachowań dewiacyjnych oraz wysoki poziom przestępczości na obszarze
rewitalizacji,
• wciąż niewystarczająca aktywność społeczna mieszkańców, przejawiająca się niższym
niż w całym mieście udziałem obywateli w wyborach parlamentarnych i prezydenckich,
Na podstawie przeanalizowanych danych zidentyfikowano także kluczowe problemy
współwystępujące z problemami społecznymi, na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. Należą
do nich:
• w sferze gospodarczej:
o wysoki odsetek osób bezrobotnych do 34 roku życia oraz osób z wykształceniem
zawodowym,
o wynikający z bezrobocia, niewystarczający kapitał inwestycyjny mieszkańców,
o brak inwestorów, gotowych ulokować swój kapitał na obszarze rewitalizacji,
• w sferze technicznej:
o wysoki odsetek budynków komunalnych wymagających remontu,
o niewystarczające rozwiązania w zakresie energooszczędności budynków
komunalnych
• w sferze przestrzenno-funkcjonalnej:
o niewystarczający poziom obiektów (w tym obiektów zabytkowych) oraz przestrzeni,
a także niski poziom dostępności infrastruktury publicznej dla osób starszych
oraz niepełnosprawnych;
o niska estetyka obiektów zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji,
• w sferze środowiskowej:
o odnotowywane przekroczenia poziomu zanieczyszczenia środowiska (m.in. pyłu PM
10 i PM 2,5 oraz benzopirenu);
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wysoki odsetek budynków komunalnych wyposażonych w piece węglowe
oraz posiadających dachy z wyrobów azbestowych,

Zdiagnozowane negatywne zjawiska na obszarze rewitalizacji pozwalają wskazać szereg działań
kluczowych do realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji:
• działania służące podnoszeniu poziomu integracji społecznej oraz aktywności lokalnej, które
w konsekwencji przełożą się na wyższe uczestnictwo w życiu społecznym na obszarze
rewitalizacji (udział w akcjach i wydarzeniach, pomoc w organizacji działań, działalność
na rzecz zagospodarowania obszaru), a także udziałem w wyborach krajowych
i samorządowych;
• działania skoncentrowane na podnoszenie indywidualnych kompetencji oraz edukacji
i podnoszeniu
aktywności
zawodowej
mieszkańców
obszaru,
co
podniesie
ich konkurencyjność na rynku pracy i pozwoli na przełamanie tendencji do długoletniego
pozostawania poza rynkiem pracy i wykluczenia społecznego (m.in. poprzez redukcję osób
żyjących w ubóstwie). Działania w tym zakresie obejmują także naukę przedsiębiorczości,
co skutkować może zwiększeniem liczby podmiotów gospodarczych rejestrowanych
na obszarze rewitalizacji;
• działania na rzecz wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych, w tym dotyczące włączania
ich w życie społeczności, prowadzenie wspólnych zajęć i szkoleń, organizacja
międzypokoleniowych akcji i wydarzeń;
• szereg inwestycji infrastrukturalnych, warunkujących wyższą jakość życia na obszarze
rewitalizacji, dotyczących m.in. termomodernizacji budynków mieszkalnych i usługowych;
tworzenia obiektów i infrastruktury pożytku publicznego, rekreacyjnej i kulturalnej,
co w sposób bezpośredni przełoży się na jakość i uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych,
ale także zwiększy poziom aktywności zawodowej (np. wśród samotnych rodziców, młodych
małżeństw itp.);
• inwestycje dotyczące zachowania lokalnych potencjałów z zakresu kultury i dziedzictwa.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2017-2026

