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Podstawowe poj ęcia 
 

RPO WP 2007 – 2013 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 
2007-2013 - najważniejszy instrument polityki rozwoju regionu dla nowej perspektywy finansowej, 
realizowany przy zaangażowaniu środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Celem nadrzędnym RPO WP jest wzrost krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki 
oraz poprawa dostępności przestrzennej Podkarpacia. Osiąganie tego celu będzie następować 
poprzez inwestycje strukturalne służące m.in. wzmacnianiu dostępności regionu, podnoszeniu 
jego konkurencyjności, wspieraniu innowacyjności, poprawie stanu środowiska naturalnego, 
kulturowego i podnoszeniu poziomu edukacji; 
 

obszar zdegradowany - należy przez to rozumieć obszar dla którego opracowuje się i realizuje 
Lokalny Program Rewitalizacji, obejmujący całość lub część terenu znajdującego się w stanie 
kryzysowym. Może to być tylko taki obszar, który spełnia warunki określone w art. 47 ust. 1 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe 
zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz.Urz. UE L 371 z 27.12.2006 str. 1); 
 

rewitalizacja – należy przez to rozumieć proces odnowy przestrzennej, technicznej, społecznej 
i ekonomicznej obszarów zdegradowanych takich jak: zdegradowane dzielnice/osiedla miast 
lub obszary po-przemysłowe i po-wojskowe; 
 

lokalny program rewitalizacji – wieloletni, zintegrowany program koordynowany przez jednostkę 
samorządu terytorialnego, realizowany zgodnie z określonym harmonogramem czasowym 
i finansowym z określonych źródeł, mający na celu rewitalizację określonego obszaru 
zdegradowanego lub obszarów zdegradowanych; 
 

projekt rewitalizacyjny – przedsięwzięcie w ramach którego realizowane są zadania 
inwestycyjne, społeczne lub ekonomiczne, realizowane w ramach Lokalnego Programu 
Rewitalizacji. Projekty rewitalizacyjne w ramach RPO WP 2007 – 2013 mogą być przygotowywane 
przez jednostki samorządu terytorialnego, jednostki sektora finansów publicznych posiadające 
osobowość prawną, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz 
osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty 
mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego. 
 

monitoring - proces systematycznego zbierania i analizowania ilościowych i jakościowych 
informacji na temat wdrażania projektów i całego programu w aspekcie finansowym 
i rzeczowym, mającym na celu zapewnienie zgodności realizacji projektów i programu 
z wcześniej zatwierdzonymi założeniami i celami. Dobrze funkcjonujący system monitoringu 
pozwala na wcześniejsze wykrycie zagrożeń związanych z prawidłową i terminową realizacją 
projektu lub programu. Na podstawie informacji zebranych w ramach procesu monitoringu, po 
zakończeniu wdrażania, możliwe jest dokonanie oceny projektów i programu według wcześniej 
określonych kryteriów. 
 

ewaluacja – okresowa ocena efektywności, skuteczności, oddziaływania, trwałości i zgodności 
projektu w kontekście założonych celów. 
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Wstęp 
 

Niniejsze opracowanie zostało sporządzone w celu określenia i zidentyfikowania potrzeb 
w zakresie rewitalizacji zdegradowanych przestrzennie, gospodarczo i społecznie obszarów 
i obiektów, znajdujących się na terenie miasta Przemyśla w kontekście wykorzystania funduszy 
strukturalnych w latach 2007 - 2013. 
 

Zgodnie z zapisami uchwały nr 174/3183/09 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, w zakresie 
rewitalizacji miast (działanie 7.1) oraz rewitalizacji obszarów zdegradowanych (działanie 7.2), 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-
2013 wspierane mogą być jedynie takie projekty, które uwzględnione zostaną w lokalnym 
programie rewitalizacji. 
 

Lokalny program rewitalizacji oznacza opracowany, przyjęty przez Radę Miejską i koordynowany 
przez władze miasta wieloletni program działań w sferze przestrzeni, urządzeń technicznych, 
społeczeństwa i gospodarki, zmierzający do wyprowadzenia danego obszaru z sytuacji 
kryzysowej oraz stworzenia warunków do jego dalszego rozwoju. 
 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2010 – 2015 (LPR) musi zostać przyjęty 
Uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu. Wszelkie zmiany treści LPR, związane z jego ewentualną 
aktualizacją bądź uzupełnieniem, będą również wymagały akceptacji Rady. Konieczność 
aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji wynikać może ze zmieniających się uwarunkowań 
oraz zadań przewidywanych do realizacji na kolejne lata. 
 

Opracowując niniejszy dokument kierowano się Wytycznymi w zakresie przygotowania lokalnych 
programów rewitalizacji, które stanowią Załącznik nr 2 do ww. Uchwały Zarządu Województwa 
Podkarpackiego.  
 

Dla potrzeb niniejszego opracowania za rewitalizację uznaje się kompleksowy, skoordynowany, 
wieloletni, prowadzony na określonym obszarze proces przemian przestrzennych, technicznych, 
społecznych i ekonomicznych, inicjowany przez samorząd lokalny w celu wyprowadzenia tego 
obszaru ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie 
warunków do jego rozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne. 
Obszar, na którym należy podjąć działania rewitalizacyjne powinien być wyodrębniony 
w oparciu o kryteria, o których mowa w art. 47 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 
z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz 
rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Rewitalizacja dotyczy nie tylko infrastruktury, ale przede wszystkim stworzenia odpowiednich 
warunków do poprawy bytu „tkanki” społecznej znajdującej się na rewitalizowanym obszarze. 
Trzeba także zwrócić uwagę, iż jest to proces kompleksowy, dotyczący nie jednego obiektu, ale 
wybranego obszaru zamieszkanego przez grupę społeczną dotkniętą określonymi problemami. 
Poza tym nie można zakończyć tego procesu w ciągu roku, czy dwóch lat. „Owoce” programu 
rewitalizacji nie pojawią się od razu, dlatego tak ważnym jest przygotowanie długotrwałego 
programu, który będzie konsekwentnie realizowany przez władze miasta. 
Programy rewitalizacji są interdyscyplinarnymi i kilkunastoletnimi dokumentami operacyjnymi. 
Programy te bazują na współudziale finansowym mieszkańców, właścicieli nieruchomości, 
jednostki samorządu terytorialnego przy zapewnieniu wieloletniego, określonego, co do zasad 
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i wielkości, przeznaczania środków samorządu i zewnętrznych źródeł finansowania (np. Fundusze 
Strukturalne UE oraz środki prywatne).  
 

Programy rewitalizacji są traktowane także jako jedna z dróg rozwiązania problemu niskiego 
standardu mieszkaniowego w istniejących zasobach mieszkaniowych. Takie podejście jest 
zasadne, o ile nie wiążą się z nim oczekiwania, że poprzez programy rewitalizacji zlikwidowana 
zostanie w całości potężna luka remontowa w polskim mieszkalnictwie oraz o ile nie są 
pomniejszane społeczne i ekonomiczne cele rewitalizacji. Programy te stwarzają wówczas realne 
perspektywy rozładowania kryzysu danego obszaru i danej społeczności lokalnej. 
 

Planowanie i wdrażanie programów rewitalizacji przez samorząd terytorialny wymaga 
właściwych form współpracy pomiędzy jego jednostkami organizacyjnymi. Koniecznym jest 
zapewnienie odpowiedniej koordynacji pomiędzy wydziałami i jednostkami organizacyjnymi 
Urzędu Miasta, zajmującymi się tematami na pozór odległymi (np. pomoc społeczna, ochrona 
środowiska, infrastruktura, zapewnienie bezpieczeństwa), a także stworzenie lokalnego 
partnerstwa społeczno-gospodarczego. 
 

Ważnym elementem i podstawą Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla było 
przeprowadzenie wielowątkowej analizy sytuacji Miasta w sferach, które bezpośrednio 
zadecydowały o wyborze obszarów rewitalizacji. 
 

W ramach diagnozowania zinwentaryzowano liczne dane statystyczne oraz informacje z różnych 
jednostek miejskich, których analizy dokonał zespół ekspercki firmy Marketingowej HEKTOR  
Sp. z o.o. identyfikując problemy będące podstawą określenia obszarów wskazanych do 
rewitalizacji.  
 

Jak wynika z analizy obecnej sytuacji na terenie miasta Przemyśla zawartej w I rozdziale 
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla zjawisko degradacji w mieście ma miejsce 
na dwóch płaszczyznach: społecznej związanej z wysoką stopą długotrwałego bezrobocia, 
wysokim poziomem ubóstwa i wykluczenia społecznego, wysokim odsetkiem czynów karalnych 
popełnianych przez nieletnich oraz przestrzennej związanej z degradacją miejskiej infrastruktury 
technicznej, zabudowy, a także majątku o wartości kulturowej. Dlatego też podjęte działania 
rewitalizacyjne mają z jednej strony prowadzić do poprawy ładu przestrzennego, z drugiej zaś 
prowadzić do zwiększenia potencjału społeczno-gospodarczego rewitalizowanych obszarów.  
W ramach LPR realizowane będą projekty mające na celu ożywienie społeczne i gospodarcze 
poprzez dostosowanie objętych nimi obszarów i/lub obiektów do potrzeb gospodarczych, 
społecznych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych. Ponadto możliwa będzie również 
realizacja projektów dla obszarów dotkniętych lub zagrożonych degradacją fizyczną  
i wykluczeniem społecznym koncentrujących się na rozwoju mieszkalnictwa.  
 

Głównym celem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2010 – 2015 jest 
wzmocnienie potencjału miasta Przemyśla poprzez stworzenie przestrzennych warunków do 
zrównoważonego rozwoju pod względem funkcjonalnym, technicznym i społecznym dzięki 
eliminacji problemów w przestrzeni publicznej. 
Cel główny będzie realizowany poprzez cele szczegółowe, a te będą realizowane przede 
wszystkim poprzez działania określone w LPR.  
Przy określaniu cząstkowych efektów programu rewitalizacji należy pamiętać, iż efekty 
rewitalizacji nie mogą pojawić się od razu. Praktyka międzynarodowa wskazuje, iż efekty 
programów rewitalizacji, mierzone długofalowym wpływem na wzrost dobrobytu społecznego 
oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu, pojawiają się po wielu latach od zakończenia procesu 
planowania zadań na wybranych obszarach miasta. Jest to oczywiste następstwo rozumienia 
pojęcia rewitalizacji jako działań nie tylko infrastrukturalnych, lecz wszystkich możliwych działań 
ukierunkowanych na stworzenie odpowiednich warunków bytowych społeczności 
zamieszkującej rewitalizowane obszary. 
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Wsparcie finansowe projektów ze środków finansowych Unii Europejskiej w ramach RPO WP ma 
służyć uwzględniającej wymiar środowiskowy odnowie historycznych części miast, ich centrów 
oraz zdegradowanych osiedli. Celem projektów rewitalizacyjnych powinno być ożywienie 
społeczne i gospodarcze poprzez dostosowanie objętych nimi obszarów i/lub obiektów do 
potrzeb gospodarczych, społecznych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych oraz 
mieszkalnych. Szczególnie istotne w kontekście planowanych działań z zakresu rewitalizacji są te 
miasta, w których siedzibę mają władze powiatowe, a także miasta, w których występują obiekty 
zabytkowe lub zespoły obiektów zabytkowych oraz historyczne układy urbanistyczne 
przewidziane do szczególnej ochrony, rewaloryzacji, rewitalizacji i racjonalnego wykorzystania 
w ramach Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego. 
 

W celu opracowania dokumentu Prezydent Miasta Przemyśla Zarządzeniem Nr 44/09 z dnia 
18 marca 2009 r. powołał Horyzontalny Zespół Zadaniowy ds. aktualizacji Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Miasta Przemyśla.  
Zadaniem Horyzontalnego Zespołu Zadaniowego ds. aktualizacji „Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2009-2015” we współpracy z Wydziałem Funduszy 
Europejskich i Strategii Rozwoju oraz innymi wydziałami Urzędu Miejskiego w Przemyślu 
i jednostkami podległymi urzędowi było opracowanie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji 
Miasta Przemyśla dla potrzeb korzystania z funduszy strukturalnych i innych funduszy wsparcia 
w okresie programowania na lata 2007 – 2013. Został on przyjęty Uchwałą Nr 218/2009 Rady 
Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 listopada 2009 r. W związku z przesunięciem terminu naboru 
wniosków na realizację projektów z zakresu rewitalizacji z lutego 2010 r. na listopad 2010 r.  
i zdefiniowaniem w tym okresie nowych potrzeb w zakresie przedsięwzięć rewitalizacyjnych na 
terenie miasta opracowano projekt „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 
2010-2015”. 
 
 

Horyzontalny Zespół Zadaniowy ds. aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 
Przemyśla: 

Pełnomocnik ds. aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla: 

Sekretarz Miasta Przemyśla - Henryka Kaszycka - Paniw 

 
Członkowie Zespołu:  

Joanna Balawender – Wcisło  

Beata Bielecka 

Jacek Cielecki  

Jan Geneja 

Małgorzata Gumienny 

Piotr Idzikowski  

 

 

 

 

 

 

Marek Janion  

Jan Jarosz  

Beata Kot  

Paweł Kozioł  

Leszek Krzywoń 

Iwona Kurcz – Krawiec 

 

 

 

 

 

 

Maria Kuźmińska 

Halina Kwiecień  

Maria Łańcucka 

Renata Nowakowska  

Jerzy Pięta 
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Rozdział 1 
 Charakterystyka obecnej sytuacji 

na terenie Miasta Przemy śla 
 

1. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 
 
1.1. Granice stref ochrony konserwatorskiej oraz informacja na temat 
obiektów wpisanych do rejestru zabytków wg kierunków zawartych  
w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Miasta Przemyśla przyjętym Uchwałą nr 26/2006 Rady Miejskiej  
z dn. 23 lutego 2006 r. 
 
1.1.1. Podstawowe założenia rozwoju 
 
Głównym celem strategicznym dla miasta Przemyśla jest stworzenie możliwości 
wszechstronnego rozwoju miasta jako ośrodka wzrostu o znaczeniu ponadregionalnym 
w strukturze przestrzennej kraju i regionu, znaczącego, międzynarodowego ośrodka rozwoju 
w strefie transgranicznej polsko-ukraińskiej oraz jako nowoczesnego bieguna wzrostu 
społeczno-gospodarczego dla mieszkańców miasta i sąsiednich gmin. 
Służyć temu będą kierunkowe działania w zakresie kształtowania przestrzeni, zapewniające 
miastu: 
- dostępność komunikacyjną poprzez połączenie z systemem autostrad i dróg 

ekspresowych, transeuropejską magistralą kolejową, w tym połączeń z przejściami 
granicznymi w Korczowej, Medyce i Malhowicach oraz za pośrednictwem lądowisk na 
terenie aglomeracji przemyskiej z lotniskami w Jasionce i Lwowie, 

- warunki dla rozwoju przestrzennego aglomeracji przemyskiej opartej na wspólnych 
przedsięwzięciach z zakresu gospodarki komunalnej, infrastruktury technicznej, 
infrastruktury społeczno-gospodarczej w celu podniesienia standardu życia mieszkańców 
przy jednoczesnej poprawie stanu środowiska naturalnego,  

- realizację projektów wykorzystujących unikalne wartości wielokulturowego dziedzictwa 
i tradycji terenów przygranicznych, walorów architektonicznych i urbanistycznych 
zespołów zabytkowych, krajobrazowych i przyrodniczych, zarówno dla zachowania ich 
dla następnych pokoleń jak i wykorzystania dla rozwoju kultury współczesnej i turystyki, 

- atrakcyjną ofertę dla lokalizacji nowoczesnych przedsięwzięć gospodarczych z zakresu 
nowych technologii oraz funkcji wszechstronnej obsługi strefy transgranicznej polsko-
ukraińskiej oraz unijno-ukraińskiej. 

 

1.1.2. Uwarunkowania rozwoju przestrzennego 
 
Poprawa jakości życia jest niezbędnym dla rozwoju miasta czynnikiem rozwojowym, 
warunkującym rozwój przestrzenny miasta i aglomeracji przemyskiej, przesądzającym 
o randze miasta w systemie hierarchii ośrodków regionalnych i krajowych, powinien być 
głównym celem strategicznym w kierunkach polityki przestrzennej dotyczącej rozwoju 
infrastruktury społeczno-gospodarczej. Kierunki rozwoju infrastruktury społeczno-gospodarczej 
mają uzasadnienie w analizach jakości przestrzeni zurbanizowanej, stanu środowiska, stanu 
i sprawności systemów ochrony zdrowia, szkolnictwa, w tym średniego i wyższego, opieki 
społecznej, w tym głównie dotyczącego zmniejszenia bezrobocia i prognoz osiedlania się 
i zatrudnienia młodzieży, oraz w prognozach demograficznych, szczególnie dotyczących 
negatywnych tendencji emigracyjnych do lepiej rozwiniętych regionów i krajów. 
Poprawa jakości życia ma związek z proponowanymi przekształceniami w strukturach 
przestrzennych: 



 9 

1) stałą poprawą stanu środowiska poprzez: 
- modernizację i rozbudowę istniejących systemów infrastruktury technicznej, 
- modernizację i rozbudowę systemu komunikacji w mieście, 
- zmianę systemów grzewczych w centrum miasta i poprawą stanu atmosfery, 
- wyznaczenie obszarów rozwoju funkcji rekreacyjnych i sportowych, 
- utrzymanie i pielęgnację systemów przyrodniczych miasta, 
- poprawę czystości Sanu i Wiaru, 

2) działaniami w zakresie poprawy stanu technicznego istniejącej zabudowy mieszkaniowej 
i rozwoju funkcji mieszkaniowych na nowych terenach, związanymi z: 

- rewaloryzacją i rewitalizacją Starego Miasta i Śródmieścia, jako ofertą mieszkaniowo-
usługową o wysokim standardzie, 

- stałą poprawą stanu budynków wielorodzinnych, szczególnie w zasobach komunalnych 
miasta, 

- wyznaczeniem i uzbrojeniem w infrastrukturę techniczną obszarów rozwoju 
mieszkalnictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego oraz socjalnego, 

3) działaniami w zakresie wzrostu potencjału naukowo-ekonomicznego miasta poprzez: 
- rozwój bazy szkolnictwa, w tym głównie średniego i wyższego ze stałym podnoszeniem 

rangi szkół i jakości nauczania, 
- rozwój zaplecza socjalno-bytowego młodzieży uczącej się (budowa kampusów 

studenckich, bibliotek, mieszkań dla kadry naukowej, zaplecza usług specjalistycznych, 
itp.), 

- stworzenie warunków przestrzennych dla lokalizacji nowoczesnych zakładów 
wytwórczych i usługowych opartych na nowych technologiach,  

- rozwój Parku Sportowo-Rekreacyjnego i innych obiektów wszechstronnej obsługi 
turystycznej będący motorem dla stworzenia miejsc pracy w sektorze usług turystycznych, 
jako głównej funkcji rozwojowej miasta,  

- ochronę i adaptację dla celów usługowych obiektów i zespołów zabytkowych, w tym 
Twierdzy Przemyśl i Starego Miasta, 

4) innymi działaniami porządkującymi struktury przestrzenne, powodującymi wzrost 
atrakcyjności miasta jako miejsca zamieszkania, pracy i wypoczynku. 

 

1.1.3. Kierunki działań w zakresie gospodarki przestrzennej 
 
W Studium Kierunków Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Przemyśla 
ustalono obszary: 
Jednostka Przestrzenna „I. – Stare Miasto” obejmująca historyczne centrum miasta 
ograniczone ulicami: Wybrzeżem Marszałka J. Piłsudskiego od ul. Waygarta, ul. Jagiellońską, 
Wybrzeżem W. Wilsona do mostu kolejowego, torami kolejowymi do ul. Sowińskiego, 
ul. Mickiewicza do Placu Na Bramie, ul. Słowackiego do ul. Basztowej, ulicami: Basztową, 
Federkiewicza, Tatarską, Różaną, Św. Królowej Jadwigi, Matejki, Reja, Chopina, Grodzką, 
Waygarta do Wybrzeża Marszałka J. Piłsudskiego oraz zespół klasztorny Sióstr Benedyktynek 
w lewobrzeżnej części miasta (na Zasaniu). 
Przeznaczenie: centrum administracyjno – usługowe o znaczeniu regionalnym, 
ponadlokalnym i lokalnym z funkcją mieszkaniową o wysokim standardzie. 
Jednostka Przestrzenna „II. - Śródmieście” obejmująca obszary miasta XIX-wiecznego 
i z początków XX wieku po obydwu stronach Sanu, ograniczona ulicami (z zabudową tych 
ulic):  
- w lewobrzeżnej części miasta (Zasanie): ul. I. Krasickiego od Sanu, ul. Grunwaldzką do 

ul. Św. Jana Nepomucena ulicami: Św. Jana Nepomucena, Noskowskiego, Zawiszy 
Czarnego, Pułaskiego, Sułkowskiego, do ul. 3 Maja, ul. 3 Maja do ul. Sarbiewskiego, 
ulicami: Sarbiewskiego, St. Augusta, Borelowskiego do wiaduktu kolejowego, terenami 
kolejowymi do wiaduktu kolejowego na Sanie oraz rzeką San do ul. I. Krasickiego, 

- w prawobrzeżnej części miasta: ul. Sanocką od ul. Parkowej, Wybrzeżem Marszałka 
J. Piłsudskiego do ul. Waygarta, ulicami: Waygarta, Chopina, Matejki, Reja do granic 
Parku Miejskiego oraz obszar Parku. We wschodniej części miasta: od Placu Na Bramie, 
ul. Sowińskiego do terenów kolejowych, terenami kolejowymi do ul. Mariackiej, 
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ul. Leszczyńskiego do granic Szpitala Wojskowego, oraz obszar Szpitala, ul. Słowackiego 
do ul. Basztowej z zabudową ulic dochodzących do niej od strony zachodnie ulicami: 
Rakoczego, Benszówny, Stachiewicza, Zaleskiego, Czachowskiego. 

Przeznaczenie: obszar uzupełniający centrum administracyjno – usługowe z dominującą 
funkcją mieszkaniową i obsługą komunikacyjną Starego Miasta. 
W Jednostkach Przestrzennych I i II wyznacza się mniejsze jednostki – „kwartały”, ułatwiające 
określenie w nich kierunków zagospodarowania i użytkowania terenów: 
- kwartał nr I. - 1. - Góra Zamkowa Obszar ograniczony ulicą Św. Królowej Jadwigi, 
- kwartał nr I. - 2. – Stare Miasto w obrębie murów obronnych i Park Miejski. Obszar 

ograniczony ulicami: Waygarta, Wybrzeże Marszałka J. Piłsudskiego, Jagiellońska, Plac 
Na Bramie, Słowackiego, Basztowa, Ks. J. Popiełuszki, Kapitulna, Zamkowa, Św. Królowej 
Jadwigi, Matejki, Reja, Chopina, Grodzka do ul. Waygarta oraz obszar Parku Miejskiego, 

- kwartał nr I. - 3. - Przedmieście Lwowskie (fragment ściśle związany ze strukturą 
staromiejską). Obszar ograniczony ulicami: Wybrzeże W. Wilsona, teren kolejowy, 
Sowińskiego, Mickiewicza, Rejtana, Słowackiego, Plac Na Bramie, Jagiellońska, 

- kwartał nr I. - 4. - Podzamcze. Obszar ograniczony ulicami: Sienkiewicza, Wybrzeże 
Marszałka J. Piłsudskiego, Chopina, Parkowa, Reja. 

- kwartał nr I./II. - 5. - Tereny klasztorne i kościelne (poza murami Starego Miasta) 
obejmujące: 

a) zespół Wyższego Seminarium Duchownego (Zamkowa 5), nowe budynki tegoż 
Seminarium oraz budynki internatów szkolnych z pocz. XIX w. rozbudowane 
współcześnie, 

b) zespół Klasztorny SS. Karmelitanek z XIX w. wraz z ogrodami i ogrodzeniem (teren 
między ul. Tatarską i ul. Ks. J. Popiełuszki), 

c) Dom Zakonny SS. Sercanek z pocz. XX w. z ogrodem (położony między  
ul. Ks. J. Popiełuszki a murem obronnym na tyłach klasztoru SS. Karmelitanek), 

- kwartał nr I./II. - 6. Tereny klasztorne i kościelne na Zasaniu, obejmujące:  
a) Opactwo Sióstr Benedyktynek i kościół Św. Trójcy, 
b) Klasztor Sióstr Felicjanek, 
c) Klasztor Księży Salezjanów i kościół św. Józefa, 
d) Klasztor i cerkiew Ojców Bazylianów, 

- kwartał nr II. - 7. Obszar Nad Sanem. Obszar ograniczony ulicami: Wybrzeże Marszałka 
J. Piłsudskiego, Waygarta, Sienkiewicza, 

- kwartał nr II. - 8. Miasto tradycyjne - Zasanie 
- Obszar ograniczony ulicami: Pułaskiego, 3 Maja, Sarbiewskiego, Stanisława Augusta, 

Borelowskiego, terenami kolejowymi, Krasińskiego, Placem Konstytucji, Wybrzeżem Ojca 
Świętego Jana Pawła II, Felicjanek, Grunwaldzką, Św. Jana Nepomucena, 
Noskowskiego, Zawiszy Czarnego, 

- kwartał nr II. - 9. Miasto tradycyjne – Mickiewicza - Słowackiego 
- Obszar zawarty pomiędzy ulicami: Sowińskiego, teren kolejowy, Mariacka, 

Siemiradzkiego, Dworskiego, Tarnawskiego, Słowackiego, 
- kwartał nr II. – 10. Miasto tradycyjne – dzielnica willowa. Obszar zawarty pomiędzy 

ulicami: Tarnawskiego, Dworskiego, Leszczyńskiego, 
- kwartał II. – 11. Miasto Tradycyjne – Kompleks koszarowy (obecnie szpital wojskowy). 

Obszar przy ul. Słowackiego do ul. Wapowskiego, obejmujący kompleks dawnego 
Szpitala Wojskowego oraz Szkołę Muzyczną, Medycznej Szkoły Policealnej i Wyższej szkoły 
Informatyki i Zarządzania. 

 

Jednostka Przestrzenna „III. – Ogólnomiejska” obejmująca pozostałą część miasta 
w granicach administracyjnych. Przeznaczenie: pozostałe funkcje miejskie. 
Wyznacza się w niej strefy o specjalnym znaczeniu: 
 

„Wielofunkcyjna Strefa „Wilcze” – „III. - D” – obejmująca obszar od Sanu w kierunku ulic: 
Kopernika, Wilczańskiej, Konopnickiej, związana z układem komunikacyjnym projektowanej 
drogi ekspresowej na trasie obwodnicy północno-wschodniej i zjazdem z nowego mostu na 
Sanie drogą główną w kierunku Krasiczyna. Przeznaczenie: funkcje ogólnomiejskie 
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z dominującą funkcją administracyjno – usługową o znaczeniu ponadregionalnym, 
regionalnym i ponadlokalnym. 
 

„Wielofunkcyjna Strefa Południowo – Wschodnia” – „III. - E” – obszar obejmujący tereny 
a wschód od linii kolejowej Przemyśl – Malhowice – Krościenko do pierścienia fortów i na 
wschód od ul. Słowackiego poniżej terenów Szpitala Wojskowego do wschodniej granicy 
miasta oraz na południe od magistrali kolejowej E 30 do południowej granicy miasta. 
Przeznaczenie: funkcje ogólnomiejskie z dominującą funkcją przemysłowo – składową oraz 
usługową o znaczeniu ponadregionalnym, regionalnym i ponadlokalnym. 
 

„Wielofunkcyjna Strefa Północno – Wschodnia” – „III. - F” - obejmująca obszar pomiędzy  
ul. Krakowską i drogą ekspresową, dzielnicą Winną Górą, linią kolejową E 30 i granicą miasta 
z gminą Żurawica. Przeznaczenie: funkcje ogólnomiejskie z dominującą funkcją usług 
medycznych i komunalnych o znaczeniu regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym. 
 

„Park Sportowo-Rekreacyjny”- „II./III. - G” obejmujący: 
- rzekę San z projektowaną trasą spływów, przystaniami, bulwarami i plażami, 
- istniejące tereny sportowe nad Sanem: boiska i stadion, lodowisko, hotel Gromada, 

stadion i budynek K.S. „Czuwaj”, pływalnię, 
- stok narciarski z wyciągiem krzesełkowym, torem saneczkowym i innymi budowlami 

i urządzeniami sportowymi, 
- projektowany zespół zbiorników wodnych „Oczka Wodne” z przeprawą mostową przez 

rzekę San, 
- inne obiekty i urządzenia służące rozwojowi funkcji sportowej, rekreacyjnej 

i wszechstronnych usług turystycznych (stajnia dla rekreacji konnej, tory do jazdy na 
deskorolkach, place zabaw dla dzieci, plac imprez publicznych, itp.), 

- projektowane obiekty sportowe, 
- tereny rozwoju funkcji hotelarsko-gastronomicznej, 
- teren parku miejskiego, 
- zespół fortyfikacji na Zniesieniu z fortami,  
- parkingi turystyczne z urządzeniami obsługi ruchu turystycznego, ścieżki rowerowe, trasy 

turystyczne, itp. 
- zagospodarowanie starorzecza rzeki San (teren oczek wodnych). 

Przeznaczenie: funkcje rekreacyjno – wypoczynkowe i sportowe o znaczeniu regionalnym, 
ponadlokalnym i lokalnym. 
 

Ponadto na obszarze miasta wyznacza się inne jednostki, których zasięg przestrzenny nie 
pokrywa się z wyznaczonymi jednostkami przestrzennymi I., II., III. Są to: 
 

Podstawowy system przyrodniczy miasta obejmujący: 
- rezerwaty „Winna Góra” i „Jamy”,  
- pomniki przyrody, 
- dolinę rzeki San (50 m od koryta rzeki po obu stronach brzegu) jako korytarz 

przewietrzania miasta,  
- dolinę rzeki Wiar (25 m od koryta rzeki po obu stronach brzegu) jako korytarz ekologiczny 

o znaczeniu regionalnym, 
- obszary zieleni miejskiej: parki, lasy i ogrody działkowe. 

Przeznaczenie: funkcje miejskie z dominacją ochrony walorów przyrodniczych. 
 

Wspomagający system przyrodniczy, obejmujący: 

- potoki, naturalne jary i wąwozy tworzące lokalne korytarze ekologiczne, 

- tereny otwarte, między innymi czasowo wykorzystywane rolniczo oraz przeznaczone 
do utrwalenia funkcji agroturystycznej i ogrodniczej, 

- tereny cmentarzy i pozostałej zieleni miejskiej: skwery, zieleń osiedlowa, itp. 
Przeznaczenie: funkcje miejskie z uwzględnieniem walorów przyrodniczych. 
 

System ochrony panoramy miasta, obejmujący stoki wzgórz w dzielnicach: Lipowica, Winna 
Góra, Zniesienie, Kruhel, Krzemieniec, Zielonka. Przeznaczenie: funkcje miejskie z dominacją 
walorów krajobrazowych. 
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1.1.4. Strefy ochrony konserwatorskiej 
 
Układ urbanistyczny miasta jest wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa 
podkarpackiego pod numerem – A – 705/709. Decyzją jest objęty układ urbanistyczny miasta 
Przemyśla wraz z zespołem zabytków wyszczególnionych w załączonym do decyzji spisie, 
w granicach stref ochronnych. Są to strefy: A – ścisłej ochrony konserwatorskiej ( w granicach 
murów obronnych miasta, wraz z zamkiem, zespołami klasztornymi Karmelitanek, 
Reformatów, Benedyktynek i XIX wiecznymi obszarami przedmieść wzdłuż ulicy Słowackiego, 
Dworskiego, Mickiewicza, 3 Maja,), B – pośredniej ochrony konserwatorskiej ( obejmującej 
dzielnice willowe od granicy strefy A wzdłuż zabudowy ulic 3 Maja oraz od zachodniej strony 
miasta po obu stronach rzeki San, z terenami Podzamcza i Zniesienia), C – ochrony 
krajobrazowej ( której granice wyznacza wewnętrzny pierścień fortyfikacji Twierdzy Przemyśl ).  
 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Przemyśla 
przyjęte Uchwałą nr 26/2006 Rady Miejskiej z dn. 23 lutego 2006 r. wprowadza następujące 
określenia stref ochrony konserwatorskiej:  

„A”, obejmująca układ urbanistyczny i zabudowę Starego Miasta i części dzielnicy 
Zasanie przylegającej do Placu Konstytucji, 
„B”, obejmująca układ urbanistyczny i zabudowę śródmiejską XIX/XX wieczną, 
„C”, obejmująca krajobraz miejski w obszarze wewnętrznego pierścienia fortów Twierdzy 
Przemyśl,  
„K”, dotycząca ochrony sylwety Starego Miasta i ekspozycji fortyfikacji Twierdzy Przemyśl. 

Przeznaczenie: funkcje miejskie z dominacją wartości historycznych oraz ochrony i opieki nad 
zabytkami. 
Ponadto na terenie całego miasta wyznaczono 233 zarejestrowane stanowiska 
archeologiczne. 
 

„Twierdza Przemyśl” – „II./III. - H” - obejmujące cały zespół obiektów i urządzeń Twierdzy, 
znajdujących się w jednostkach przestrzennych II. i III., między innymi: 
- fortyfikacje pierścienia wewnętrznego, 
- drogi forteczne, 
- szpitale garnizonowe, 
- koszary, 
- stajnie i ujeżdżalnie,  
- historyczne linie kolejowe z systemem stacji i urządzeń technicznych, zespół Dworca 

Kolejowego Bakończyce,  
- rezydencje dowódców, 
- obiekty administracyjne,  
- inne obiekty pomocnicze. 

Przeznaczenie: funkcje usługowo – rekreacyjne z dominacją ochrony wartości historycznych 
oraz ochrony i opieki nad zabytkami. 
 

Granice stref ochrony konserwatorskiej 
Na obszarze całego miasta Przemyśla, który jest świadectwem historycznego współistnienia 
wielu kultur narodowościowych i religijnych, miejscem kultywowania związanych z nimi 
tradycji oraz współczesnej kontynuacji wszystkich form działalności kulturowej występują 
unikalne pozostałości dziedzictwa kulturowego, charakterystyczne wyłącznie dla ziemi 
przemyskiej. Składają się na niego: 
- układ urbanistyczny miasta w części staromiejskiej i śródmiejskiej, 
- zabytki nieruchome i ruchome, 
- stanowiska archeologiczne, 
- obiekty kultu religijnego, 
- obiekty związane z kulturą współczesną, 
- obiekty gromadzenia i przechowywania zasobów kultury, 
- cmentarze i miejsca pamięci narodów zamieszkujących niegdyś i współcześnie miasto, 
- tradycyjne nazwy dzielnic, ulic i placów. 

 
 
 
 



 13 

Dla obszaru miasta ustala się: 
- Równorzędność w ochronie materialnych świadectw dziedzictwa wszystkich kultur 

z obowiązkiem eksponowania ich pochodzenia. 
- Ochronę sposobu użytkowania obiektów, w których przechowuje się zasoby dziedzictwa. 
- Przywracanie sposobu tradycyjnego użytkowania we wszystkich obiektach, dla których 

istnieje współcześnie zapotrzebowanie na takie funkcje. 
- Priorytet w lokalizacji i rozwoju ośrodków kultury współczesnej w wolnych i zwalnianych 

przez użytkowników obiektach zabytkowych i współczesnych, tradycyjnie związanych 
z działalnością kulturalną. 

- Ochronę tradycyjnych i historycznych nazw dzielnic, ulic i placów związanych 
z dziedzictwem kulturowym. 

 

1.1.5. Obszary i zasady ochrony zabytków 
 
Strefy Ochrony Konserwatorskiej wg Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Przemyśla 
 

Dla stref ochrony konserwatorskiej obowiązujących na terenie miasta ustala się: 
Strefa „A” - Obszar zespołu staromiejskiego o najwyższych rygorach: 
- nadrzędność ochrony zabytków i opieki nad zabytkami we wszystkich działaniach, 

zgodnie z decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie i Konserwatora 
Zabytków KL.II.- 680/15/72 z dnia 20 maja 1972 r. w sprawie ustanowienia stref ochrony 
konserwatorskiej A, B, C, 

- bezwzględny priorytet wymagań konserwatorskich przy działalności budowlanej, 
- utrzymanie istniejącej struktury przestrzennej,  
- restytucja elementów zatartych, 
- korekta wyrazu architektonicznego obiektów zniekształcających sylwetę Starego Miasta 

określonych w szczegółowych ustaleniach dla kwartałów jednostki przestrzennej  
„I. – Stare Miasto”. 

Strefa „B” - Miasto XIX/XX wieczne: 
- nadrzędność ochrony i opieki nad zabytkami we wszystkich działaniach, zgodnie 

z decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie i Konserwatora 
Zabytków KL.II.-680/15/72 z dnia 20 maja 1972 r. w sprawie ustanowienia stref ochrony 
konserwatorskiej A, B, C, 

- nadrzędność wymogów konserwatorskich przy działalności budowlanej w sąsiedztwie 
obiektów i zespołów zabytkowych,  

- utrzymanie istniejącej struktury przestrzennej z dopuszczeniem niezbędnych zmian 
w układzie komunikacyjnym,  

- dopuszczenie realizacji nowej zabudowy zgodnie z tradycją budowania w strefie.  
Strefa „C” - Pierścień wewnętrzny Fortów Twierdzy Przemyśl: 
- nadrzędność ochrony krajobrazu miejskiego zgodnie z decyzją Prezydium Wojewódzkiej 

Rady Narodowej w Rzeszowie i Konserwatora Zabytków KL.II.-680/15/72 z dnia 20 maja 
1972 r. w sprawie ustanowienia stref ochrony konserwatorskiej A, B, C z obowiązkiem 
analiz przestrzennych dla nowych zespołów architektonicznych, szczególnie w zakresie 
lokalizacji dominant architektonicznych. 

Strefa „K” – dla Jednostki Przestrzennej „I. - Stare Miasto”:  
- zakaz lokalizacji w jednostkach sąsiadujących ze Starym Miastem obiektów budowlanych 

i budowli przesłaniających, zniekształcających lub dominujących wyrazem 
architektonicznym lub plastycznym nad sylwetą Starego Miasta, 

- obowiązek analiz przestrzennych i krajobrazowych dla nowej zabudowy w jednostkach 
sąsiednich mogącej wpływać na sylwetę Starego Miasta. 

Strefa „K” – dla Pierścienia Wewnętrznego fortów Twierdzy Przemyśl: 
- zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych w pasie terenu szerokości 100 m od podnóża 

urządzeń fortecznych bez zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 
- sukcesywna likwidacja istniejących obiektów w strefie, kolidujących z ekspozycją 

obwałowań i urządzeń fortecznych, 
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- zakaz nasadzeń zieleni wysokiej i niskiej w strefie, bez zgody Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, 

- dopuszczenie korekty istniejącego zadrzewienia w porozumieniu z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków. 

Strefa ochrony stanowisk archeologicznych – obejmująca obszar całego miasta, w którym 
wyznaczono stanowiska archeologiczne z następującymi ustaleniami: 
- przy lokalizacji inwestycji należy uwzględnić wytyczne konserwatorskie w zakresie ochrony 

archeologicznej,  
- w miejscach występowania stanowisk wszystkie prace ziemne należy wykonywać pod 

nadzorem konserwatora prac archeologicznych. 
 

1.1.6. Zasoby dziedzictwa kulturowego 
 
Obszar Starego Miasta w Przemyślu stanowi zasadniczą część strefy prestiżu miejskiego, 
wyodrębnionej w centrum miasta. Obszar ten jest związany z identyfikacją podstawowych 
wartości kulturowych miasta i funkcji reprezentacyjnych o najwyższej randze krajowej, w tym 
funkcji kultury, administracji i turystyki.  
Przemyśl posiada największą liczbę obiektów zabytkowych na terenie województwa 
podkarpackiego. Na stosunkowo niewielkiej przestrzeni zachowały się tutaj pozostałości 
systemów obronnych od XIX wieku po wiek XX, Wśród nich wyróżnia się nowożytne mury 
obronne miasta oraz jeden z najważniejszych zabytków architektury militarnej, jakim jest 
zespół fortyfikacji Twierdzy Przemyśl. W obrębie układu urbanistycznego wpisanego do 
rejestru zabytków województwa podkarpackiego znajdują się wybitne dzieła architektury, 
tj. m. in. Archikatedra, zamek Kazimierzowski, zespoły klasztorne Karmelitów, Karmelitanek, 
Reformatów, Benedyktynek, kościoły Franciszkanów, Salezjanów, rynek wraz z zespołem 
kamienic przyrynkowych, zespoły parkowe, i inne, wpisane indywidualnie do rejestru 
zabytków. Ponadto wśród historycznej zabudowy miasta znajduje się wiele cennych 
historycznie i architektonicznie budynków, figurujących w gminnej ewidencji zabytków, 
wskazanych do objęcia ochroną konserwatorską. Zachowane wartości kulturowe miasta 
odzwierciedlają jego wyjątkową historię osadniczą oraz bogate tradycje kulturowe, naukowe 
i administracyjne, które przez wieki były głównym czynnikiem jego rozwoju.  
 

W mieście Przemyślu ochronie podlegają przede wszystkim: 
- układ urbanistyczny w granicach wewnętrznego pierścienia Twierdzy Przemyśl, 
- murowane i ziemne dzieła budownictwa obronnego lub ich relikty, 
- krajobraz kulturowy Starego Miasta i terenów Twierdzy Przemyśl, 
- zabytki objęte wpisem do rejestru zabytków województwa podkarpackiego, 
- zabytki objęte wpisem do gminnej ewidencji zabytków, 
- zabytkowy zespół zieleni urządzonej Parku Miejskiego, 
- zabytki archeologiczne, 
- zabytkowe cmentarze. 
 

Tabela 1. Zestawienie obiektów z terenu miasta Przemyśla wpisanych do rejestru zabytków 
województwa podkarpackiego 

Lp Obiekt Ulica Nr Lokalizacja Datowanie Nr rejestru 

1. Układ urbanistyczny 
starego miasta    XVI – XIX w. A – 705/709 

2. Pozostałości miejskich 
obwarowań obronnych 
– pozostałości Bramy 
Grodzkiej 

Grodzka 8  

XIV – XV w., 
modernizowane XVI, 

rozb. 1659, cz. 
rozebrane po 1776 r. 

A – 449 Z DNIA 
06.06.1983 

3. Pozostałości miejskich 
obwarowań obronnych 
– fragment muru 

Ratuszowa 1 ściana domu 

XIV – XV w., 
modernizowane XVI, 

rozb. 1659, cz. 
rozebrane po 1776 r. 

A – 449 Z DNIA 
06.06.1983 
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4. Pozostałości miejskich 
obwarowań obronnych 
– bastion pn – zach. 

  

ulice 
Piłsudskiego, 
Waygarta, 
Kościuszki 

XIV – XV w., 
modernizowane XVI, 

rozb. 1659, cz. 
rozebrane po 1776 r. 

A – 449 Z DNIA 
06.06.1983 

5. Pozostałości miejskich 
obwarowań obronnych 
– fragment kurtyny 

Waygarta 5  

XIV – XV w., 
modernizowane XVI, 

rozb. 1659, cz. 
rozebrane po 1776 r. 

A – 449 Z DNIA 
06.06.1983 

6. Pozostałości miejskich 
obwarowań obronnych 
– fragment kurtyny 

  

w ścianach 
domów  

pl. Katedralny  
i ul. Zamkowa 

XIV – XV w., 
modernizowane XVI, 

rozb. 1659, cz. 
rozebrane po 1776 r. 

A – 449 Z DNIA 
06.06.1983 

7. Pozostałości miejskich 
obwarowań obronnych 
– kurtyna na zapleczu 
klasztoru karmelitów 

  
ul. Karmelicka  

i Basztowa 

XIV – XV w., 
modernizowane XVI, 

rozb. 1659, cz. 
rozebrane po 1776 r. 

A – 449 Z DNIA 
06.06.1983 

8. Pozostałości miejskich 
obwarowań obronnych 
– bastion pd., tzw. 
Baszta Kowalska 

  
między  

ul. Basztową 
i Karmelicką 

XIV – XV w., 
modernizowane XVI, 

rozb. 1659, cz. 
rozebrane po 1776 r. 

A – 449 Z DNIA 
06.06.1983 

9. Pozostałości miejskich 
obwarowań obronnych 
– kurtyna 

  

ulice 
Basztowa, 
Władycze 

i Karmelicka 

XIV – XV w., 
modernizowane XVI, 

rozb. 1659, cz. 
rozebrane po 1776 r. 

A – 449 Z DNIA 
06.06.1983 

10. Pozostałości miejskich 
obwarowań obronnych 
– bastion wsch. 

  

ul. Basztowa, 
róg 

Słowackiego 
 i Władycze 

XIV – XV w., 
modernizowane XVI, 

rozb. 1659, cz. 
rozebrane po 1776 r. 

A – 449 Z DNIA 
06.06.1983 

11. Pozostałości miejskich 
obwarowań obronnych 
– kurtyna między 
bastionem wsch.  
i Bramą Lwowską 

  
ulice 

Słowackiego 
i Władycze 

XIV – XV w., 
modernizowane XVI, 

rozb. 1659, cz. 
rozebrane po 1776 r. 

A – 449 Z DNIA 
06.06.1983 

12. Pozostałości miejskich 
obwarowań obronnych 
– fragment kurtyny na 
pn. od Bramy Lwowskiej 

  ul. Jagiellońska 

XIV – XV w., 
modernizowane XVI, 

rozb. 1659, cz. 
rozebrane po 1776 r. 

A – 449 Z DNIA 
06.06.1983 

13. Pozostałości miejskich 
obwarowań obronnych 
– stok obwałowań 
ziemnych od pd. – 
zach. 

  ul. Zamkowa 

XIV – XV w., 
modernizowane XVI, 

rozb. 1659, cz. 
rozebrane po 1776 r. 

A – 449 

14. Pozostałości miejskich 
obwarowań obronnych 
– taras i przeciwstok 
obwałowań ziemnych 

  ul. Tatarska 

XIV – XV w., 
modernizowane XVI, 

rozb. 1659, cz. 
rozebrane po 1776 r. 

A – 449 Z DNIA 
06.06.1983 
06.06.1983 

15. Pozostałości miejskich 
obwarowań obronnych 
– obwałowanie przy 
zespole klasztornym 
karmelitanek 

  
ul. Ks. 

Popiełuszki 

XIV – XV w., 
modernizowane XVI, 

rozb. 1659, cz. 
rozebrane po 1776 r. 

A – 449 Z DNIA 
06.06.1983 

16. Pozostałości miejskich 
obwarowań obronnych   

ul. Basztowa i 
Ks. Popiełuszki 

XIV – XV w., 
modernizowane XVI, 

A – 449 Z DNIA 
06.06.1983 
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– fosa w ogrodach 
domów 

rozb. 1659, cz. 
rozebrane po 1776 r. 

17. Pozostałości miejskich 
obwarowań obronnych 
– wał ziemny 
kleszczowy przed 
kurtyna na zapleczu 
zespołu klasztornego 
karmelitów 

  ul Ks. Popiełuszki 

XIV – XV w., 
modernizowane XVI, 

rozb. 1659, cz. 
rozebrane po 1776 r. 

A – 449 Z DNIA 
06.06.1983 

18. Pozostałości miejskich 
obwarowań obronnych 
– wał ziemny 
kleszczowy przed 
kurtyną między 
bastionami pd. i wsch. 

  ul. Basztowa 

XIV – XV w., 
modernizowane XVI, 

rozb. 1659, cz. 
rozebrane po 1776 r. 

A – 449 Z DNIA 
06.06.1983 

19. Kościół katedralny p.w. 
Św. Jana Chrzciciela Pl. Katedralny   

1460 – 1549, 1578, 
1724 – 34, 1744, 1883-

1901 

A – 425 Z DNIA 
06.06.1983 

20. Dzwonnica 
Pl. Katedralny   

1759-1764,  
nadbud. 1907 

A – 425 Z DNIA 
06.06.1983 

21. Kościół parafialny p.w. 
NMP Nieustającej 
Pomocy 

Lwowska   1908 - 1911 
A – 566 Z DNIA 

06.06. 1983 

22. Cerkiew gr.-kat. fil. p.w. 
Narodzenia 
Bogurodzicy, ob. 
prawosławna 

Mariacka   1880 
A – 559 Z DNIA 

07.06.1983 

23. Dzwonnica 
Mariacka   1880 

A – 559 Z DNIA 
07.06.1983 

24. Cerkiew gr.-kat. fil. p.w. 
Św. Jana Apostoła Przejazdowa   

ok. 1887 – 1901, 
odbud. 1926 - 1931 

A – 559 

25. Cerkiew gr.-kat. fil. p.w. 
Zaśnięcia NMP Wilczańska   1887 

A – 560 Z DNIA 
07.06.1983 

26. Wieża cerkiewna, tzw. 
Wieża zegarowa Władycze   

1775 – 1777, 1925, 
1959-1960 i 1989-1990 

A – 432 Z DNIA 
06.06.1983 

27. Synagoga 
Słowackiego 15  pocz. XX w. 

A – 88 Z DNIA 
24.03.1986 

28. Synagoga 
Pl. Unii Brzeskiej   

1890 – 1892, 
zniszczona 1939-

1945, remont 1962-63 

A – 431 Z DNIA 
06.06.1983 

29. Cerkiew bazylianów 
p.w. MB Bolesnej Salezjańska   

1935, przebudowa  
i adaptacja 1982-84 

A – 557 Z DNIA 
07.06.1983 

30. Kościół p.w. Św. Trójcy 
w zespole ss. 
Benedyktynek 

Pl. Konstytucji   1768 – 1777 
A – 255 Z DNIA 

12.04.1959 

31. Klasztor ss. 
Benedyktynek Pl. Konstytucji   

1768-1777, spalony 
1941 i 1957, odbud. 

części 1963 

A – 255 Z DNIA 
12.04.1959 
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32. Brama ze schodami  
w zespole ss. 
Benedyktynek 

Pl. Konstytucji   1768 - 1777 
A – 255 Z DNIA 

12.04.1959 

33. Mur obronny z dwiema 
bastejami i bramą  
w zespole ss. 
Benedyktynek 

  
Pl. Konstytucji, 
Krasińskiego, 

Klasztorna 
XVII (?) 

A – 255 Z DNIA 
12.04.1959 

34. Ogród ss. Benedyktynek 
Pl. Konstytucji   XVIII w. 

A – 255 Z DNIA 
12.04.1959 

35. Klasztor oo. Bonifratrów, 
ob. Kolegium Języków 
Obcych 

Kościuszki 2  
ok. 1678, 

przebudowany 1787, 
XIX w. 

A – 427 Z DNIA 
06.06.1983 

36. Kościół p.w. Św. Marii 
Magdaleny w zespole 
oo. Franciszkanów 

Franciszkańska   1754 - 1778 
A – 428 06.Z DNIA 

06.191983 

37. Klasztor oo. 
Franciszkanów Franciszkańska   

po 1780,  
przebud. XIX i XX w. 

A – 428 06. Z 
DNIA 06.191983 

38. D. kościół xx. Jezuitów, 
ob. Katedra obrz. 
bizant.-ukr. 

Katedralna   

1627-1678, przebud. 
XVIII w., fasada 1760, 
remont i restauracja 

1903- 1904 

A – 429 Z DNIA 
06.09.1983 

39. D. klasztor xx. Jezuitów 

Katedralna   

1687 – ok.1720, 1754 
– 1757, nadbud. 2 p. 

1846, odbud po 
spaleniu w 1962 

A – 429 Z DNIA 
06.09.1983 

40. D. kolegium  
xx. Jezuitów Katedralna   

1658,  
rozb. 1687 – 1720, 

nadb. 2 piętra 1846 

A – 429 Z DNIA 
06.09.1983 

41. Kościół p.w. MB 
Szkaplerznej w zespole 
ss. Karmelitanek 

Tatarska   1889 -199 
A – 69 Z DNIA 

25.02.1986 

42. Klasztor ss. Karmelitanek 
Tatarska 7  1889 - 1900 

A – 69 Z DNIA 
25.02.1986 

43. Ogrodzenie 
Tatarska 7  pocz. XX w. 

A – 69 Z DNIA 
25.02.1986 

44. Pozostałości fortyfikacji 
ziemnych Tatarska   XVII w. 

A – 69 Z DNIA 
25.02.1986 

45. Kościół p.w. Św. Teresy  
z Avila w zespole oo. 
Karmelitów 

Karmelicka   

1627-1630, 1866 
dobudowa kopuły  

i zmiana fasady, 
przebudowa 1881 – 
1885, 1996 rozbiórka 

kopuły 

A – 314 Z DNIA 
26.03.1952 

46. Klasztor oo. Karmelitów 

Karmelicka   

1623-1636, nadbud. 
XVIII w., nadbud 2 p. 
w skrzydle pd 1795-
1801, nadbud. 1845, 
odbud. 1874-1884. 

A – 314 Z DNIA 
26.03.1952 
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47. Dzwonnica w zespole 
oo. Karmelitów Karmelicka   1836-1841 

A – 314 Z DNIA 
26.03.1952 OB. 

NR A – 314 

48. Ogrodzenie z bramą w 
zespole oo. Karmelitów Karmelicka   XVII-XVIII 

A – 314 Z DNIA 
26.03.1952 

49. Brama wschodnia w 
zespole oo. Karmelitów Karmelicka   XVIII w. 

A – 314 Z DNIA 
26.03.1952 

50. Brama zachodnia w 
zespole oo. Karmelitów Karmelicka   1 poł. XVII w. 

A – 314 Z DNIA 
26.03.1952 

51. Kościół p.w. Św. 
Antoniego w zespole 
oo. Reformatów 

Pl. Na Bramie   
1637 – 1645, 

 remont ok. 1870 –80, 
przebud. 1909 

A – 430 Z DNIA 
07.06.1983 

52. Klasztor w zespole  
oo. Reformatów Pl. Na Bramie   

k. XVII w., przebud. 
XIX w., restauracja 

i przebud. 1909 

A – 430 Z DNIA 
07.06.1983 

53. Ogrodzenie 
Pl. Na Bramie   XVII/XVIII w. 

A – 430 Z DNIA 
07.06.1983 

54. Stajnie w zespole oo. 
Reformatów Pl. Na Bramie   k. XIX w. 

A – 793 Z DNIA 
10.02.1995 

55. Spichlerz w zespole oo. 
Reformatów Pl. Na Bramie   k. XIX w. 

A – 793 Z DNIA 
10.02.1995 

56. Altanka 
Pl. Na Bramie   k. XIX w. 

A – 793 Z DNIA 
10.02.1995 

57. Schody wejściowe 
Pl. Na Bramie   k. XIX w. 

A – 793 Z DNIA 
10.02.1995 

58. Kościół xx. Salezjanów 
p.w. Św. Józefa Św. Jana   1912 - 1914 

A – 565 Z DNIA 
03.06.1983 

59. D. klasztor ss. 
Dominikanek Grodzka 8  

poł. XVI,  
nadb. ok. poł. XIX w., 

remont 1979-88 

A – 413 Z DNIA 
06.06.1993 

60. D. klasztor  
oo. Dominikanów, ob. 
Starostwo powiatowe 

Pl. Dominikański   
1 poł. XVII w. przeb. 

1817, nadbud.  
I przebud. 1874 

A – 331 Z DNIA 
12.02.1969 

61. Klasztor ss. Felicjanek 
Poniatowskiego   1910 

A – 723 Z DNIA 
04.11.1983 

62. Kaplica cmentarna 
Słowackiego   

mur. 1859,  
remont l. 60 XX w. 

A – 417 Z DNIA 
07. 09. 1983 

63. Małe seminarium 
duchowne - Collegium 
Marianum 

Bpa J.S. 
Pelczara 

4  1900 - 1902 
A -109 Z DNIA 24. 

03.1986 

64. Seminarium duchowne 
gr.-kat. ob. Kuria 
metropolitalna gr.-kat. 

Basztowa 13  przed 1912 
A – 187 Z DNIA 

20.02.1987 
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65. Seminarium duchowne 
rzym.- kat. Zamkowa 5  

1678, rozbud.1848, 
1898, 1912 

A – 443 Z DNIA 
06.06.1983 

66. Kaplica seminaryjna gr.-
kat. Basztowa 13  

1912, cz. Wysadzona 
1915, odbud. 1918, 

rest. 1997 

A – 187 Z DNIA 
20.02.1987 

67. Ogrodzenie w zespole 
seminarium Basztowa 13  1912 

A – 187 Z DNIA 
20.02.1987 

68. Szkoła katedralna,  
ob. Muzeum 
Archidiecezjalne 

Pl. Katedralny   
1560 – 1572,  

remont ok. 1598 
A – 246 Z DNIA 

28.01.1969 

69. Wikarówka, ob. Studium 
Organistowskie Zamkowa 3  

XVIII w. , 
przebud. XIX w., 

remont pocz. XX w. 

A – 444 Z DNIA 
06.06. 1983 

70. Dom kanoniczy, tzw. 
Dworek 
Orzechowskiego 

Zamkowa 1  
poł. XVI w., przebud. 

1731 i pocz. XIX, 
remont l. 20 XX i 1995 

A – 495 Z DNIA 
06.06.1983 

71. Biblioteka kapituły 
Kapitulna 2  1906 -1910 

A – 454 Z DNIA 
26.07.1991 

72. Pałac biskupów rzym.-
kat. Pl. Katedralny 3  

2 poł. XVIII nadbud. 
1895, przebud. 1895  

i 1924-1933 

A – 445 Z DNIA 
08.06.1983 

73. Oficyna w zespole 
biskupów rzym.-kat. Pl. Katedralny 3a  

ok. poł. XIX w.,  
ok. poł. XIX w. 

A – 445 Z DNIA 
08.06.1983 

74. Pałac biskupów gr.-kat. 
Pl. Czackiego 3  1898 - 1900 

A – 447 Z DNIA 
06.06. 1983 

75. Pałac bpa Kierskiego, 
ob. biuro Katedralna 5  1840 

A – 147 Z DNIA 
11.07.1986 

76. Dworek kapitulny 
Kapitulna   pocz. XIX w. A – 332 A 

77. Zamek królewski 

  
Wzgórze 

zamkowe 

ok. 1340, spalony 
1498, odbud. ok. 

1514-42, gruntownie 
przebud. ok. 1612-31, 
remont ok. 1759–62, 

restaur. 1865– 67, 
grunt. remont. I cz. 

rekontr. 1975-91 

A – 275 Z DNIA 
12.05.1960 

78. Park krajobrazowy 
  

Wzgórze 
zamkowe 

1842 
A – 56 Z DNIA 

24.04.2002 

79. Dom ogrodnika 
  

Wzgórze 
zamkowe 

1901 
A – 401 Z DNIA 

28.02.1991 

80. Oranżeria 
  

Wzgórze 
zamkowe 

1901 
A – 401 Z DNIA 

28.02.1991 

81. Szklarnia 
  

Wzgórze 
zamkowe 

1901 
A – 401 Z DNIA 

28.02.1991 
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82. Sąd 
Konarskiego 6  1938 

A – 573 Z DNIA 
09.06. 1983 

83. Sąd i magistrat, ob. UM 
Rynek 1  

XVI w.  
przebud. Pocz. XX w. 

A – 302 Z DNIA 
30.01.1969 

84. 2 pawilony dla chorych 
Szpitala Powszechnego Rogozińskiego 46  1904 - 1906 

A – 713 Z DNIA 
07.12.1983 

85. Budynek chorób 
zakaźnych Szpitala 
Powszechnego 

Rogozińskiego 46  1904 - 1906 
A – 713 Z DNIA 

07.12.1983 

86. Kostnica Szpitala 
Powszechnego Rogozińskiego 46  1904 - 1906 

A – 713 Z DNIA 
07.12.1983 

87. Budynek 
administracyjny Szpitala 
Powszechnego 

Rogozińskiego 46  1904 - 1906 
A – 713 Z DNIA 

07.12.1983 

88. 2 budynki gospodarcze 
Szpitala Powszechnego Rogozińskiego 46  1904 - 1906 

A – 713 Z DNIA 
07.12.1983 

89. Kaplica Szpitala 
Powszechnego Rogozińskiego 46  1904 - 1906 

A – 713 Z DNIA 
07.12.1983 

90. Szpital miejski,  
ob. Szkoła podst. Władycze 5  1850 

A – 720 Z DNIA 
27.09.1984 

91. Ochronka przemyska 
dla małych dzieci  
św. Jadwigi 

Waygarta 12  1878 
A – 805 Z DNIA 

26.06.1995 

92. Schronisko dla 
bezdomnych  
i przewlekle chorych 

Brata Alberta   
1905,  

remont l. 70 XX w.  
i 1992 - 1993 

A – 546 Z DNIA 
23.10.1992 

93. Gimnazjum polskie, ob. 
LO im. Słowackiego Słowackiego   1894 

A – 129 Z DNIA 
14.05.1986 

94. II Gimnazjum  
im. K. Morawskiego, ob. 
szkoła podstawowa 

Ks. P. Skargi 
17/1

9 
 pocz. XX w. 

A – 595 Z DNIA 
19.01.1984 

95. Szkoła rolnicza żeńska 
Najświętszego Serca 
Jezusowego 

Bpa Pelczara 2  pocz. XX w. 
A – 195 Z DNIA 

26. 02.2007 

96. Miejska szkoła ludowa, 
ob. szkoła podstawowa Sienkiewicza 3  

1908, remont 1945, 
1958, 1986 i 1997 

A – 403 

97. Szkoła żeńska im. 
Hoffmanowej,  
ob. dom mieszkalny 

Pl. Konstytucji 3 
Maja 

7  1912-1913 
A – 352 Z DNIA 

21.05.1990 

98. Bursa gimnazjum 
ukraińskiego, Basztowa 34  ok. 1890 A – 141 Z DNIA 

99. Dom robotniczy,  
ob. Wyższa Szkoła 
Zarządzania  
i Administracji 

 15/2 
Barska / 

wybrzeże Jana 
Pawła II 

1907 
A – 853 Z DNIA 

29.04.1997 
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100. Budynek Towarzystwa 
Gimnastycznego” 
Sokół” ob. Centrum 
kulturalne 

Konarskiego 9  1894 
A – 484 Z DNIA 

20.03.1992 

101. Narodowy Bank Polski, 
ob. sąd Mickiewicza 14  1908 -1909 

A – 569 Z DNIA 
09. 06.1983 

102. Budynek Przemyskiej 
Kasy Oszczędności,  
ob. dom mieszkalny 

Wybrzeże 
Piłsudskiego 

3  k. XIX w. 
A – 191 Z DNIA 

09.02.1987 

103. Budynek Towarzystwa 
Zaliczkowego Rolnego, 
(Polskiej Kasy 
Oszczędności)  
ob. PKO BP 

  
Dworskiego 1/ 
Mickiewicza 2 

ok. 1892 
A – 568 Z DNIA 

09.06. 1983 

104. Budynek Towarzystwa 
Wzajemnego Kredytu „ 
Wira”, tzw. Narodowy 
Dom, ob. dom 
mieszkalny 

Kościuszki 5  
1905 – 1907  

(na wcześniejszych 
fundamentach) 

A – 164 Z DNIA 

105. Dworzec Kolejowy 
Bakończyce Nestora   ok. 1875 

A – 465/1 Z DNIA 
31.10.1991 

106. Budynek socjalny 
Nestora   ok. 1875 

A – 465/3 Z DNIA 
31.10.1991 

107. Parowozownia 
Nestora   ok. 1875 

A – 465/ Z DNIA 
31.10.1991 

108. 2 wieże ciśnień 
Nestora   ok. 1875 

A – 465/2 A – 
465/ 5 Z DNIA 

31.10.1991 

109. Dworzec kolejowy 

Pl. Legionów   

1860, przebud.1895, 
grunt. remont. 

 ok. 1922 i 1959, 
cz.przeb.1966 

A – 497 Z DNIA 
06.06.1983 

110. Zajazd ,ob. dom 
mieszkalny 3 Maja 4/6  

XVIII/XIX,  
restaur. 1959 

A – 496 Z DNIA 

111. Budynki zaplecza 
zajazdu – oficyna 3 Maja 6   

A – 860 Z DNIA 
26.06.1997 

112. Łaźnia garnizonowa, 
ob. Archiwum 
Państwowe 

Lelewela 4  ok. 1930 
A – 486 Z DNIA 

27.12.1991 

113. Budynek Użyteczności 
Publicznej, ob. bank 
PKO S.A., Towarzystwo 
Żyrowe i Kredytowe 

Mickiewicza 6  1898 
A – 600 Z DNIA 

20.04.1993 

114. Pałac Lubomirskich,  
ob. Państwowa Wyższa 
Szkoła 
Wschodnioeuropejska 

  Bakończyce 1885 - 1887 
A – 362 Z DNIA 

20.01.1969 
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115. Park z alejami 
dojazdowymi   Bakończyce XIX w. 

A – 362 Z DNIA 
20.01.1969 

116. Oficyna 
  Bakończyce k. XIX w. 

A – 485 z dnia 
26.02.1992 

117. Pozostałości 
ogrodzenia z 
kordegardą i bramą 

  Bakończyce 2 poł. XIX w. 
A – 485 z dnia 

26.02.1992 

118. Rządcówka 
  Bakończyce 2 poł. XIX w. 

A – 448 Z DNIA 
21.06.1991 

119. Stodoła (pd - wsch) 
  Bakończyce 2 poł. XIX w. 

A – 448 Z DNIA 
21.06.1991 

120. Spichlerz 
  Bakończyce 2 poł. XIX w 

A – 448 Z DNIA 
21.06.1991 

121. Dwór 
Lwowska 1  XVIII/XIX w. 

A – 219 Z DNIA 
11.06.1987 

122. Dom 
Asnyka 6  

pocz. XIX w.,  
grunt. remont XIX/XX 

w. i l. 60 XX w. 

A – 581 Z DNIA 
24.09.1985 

123. Willa 
Bema 1  1900 

A – 309 Z DNIA 
15.08.1988 

124. Dom 
Bema 3  1905 

A – 602 Z DNIA 
02.06.1993 

125. Dom 
Bema 9  XIX/XX w. 

A – 828 Z DNIA 
11.05.1996 

126. Dom 
Bema 26  XIX/XX w. 

A – 797 Z DNIA 
25.05.1995 

127. Willa Ferdynanda 
Majerskiego Benszówny 1  k. XIX w. A – 582 Z DNIA 

128. Dom 
Biblioteczna 4  pocz. XX w. 

A – 71 Z DNIA 
10.03.1986 

129. Dom 
Biblioteczna 6  

ok. 1905,  
remont 1968 

A – 72 

130. Zespół warsztatowo - 
mieszkalny 

Bohaterów 
Getta 

25  pocz. XX w. 
A -285 Z DNIA 

02.02.1988 

131. Dom Bolesława 
Chrobrego 

18  l. 20 XX w. 
A – 16 Z DNIA 

27.12.1999 

132. Dom Bolesława 
Chrobrego 

34  l. 20 XX w. A – 174 Z DNIA 

133. Dom 
Czarnieckiego 11  k. XIX w. 

A – 158 Z DNIA 
29.09.1986 

134. Dom Długosza/  
Pl. Konstytucji  

5  pocz. XX w. 
A – 197 Z DNIA 

28.02.2007 
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3 Maja 

135. Dom 
Długosza 4  pocz. XX w. 

A – 70 Z DNIA 
25.021986 

136. Dom 
Dworskiego 3  

pocz. XX w., 
remont 1964 

A – 182 Z DNIA 
04.12.2006 

137. Dom 
Dworskiego 10  k. XIX w. 

A – 110 Z DNIA 
30.12. 2004 

138. Dom 
Dworskiego 11  k. XIX w. 

A – 227 Z DNIA 
11.02.2008 

139. Dom 
Dworskiego 12  l. 80 XIX w. 

A – 353 Z DNIA 
21.05.1990 

140. Dom 
Dworskiego 13  XIX/XX w. 

A 119 Z DNIA 
11.04.2005 

141. Dom 
Dworskiego 26  2 poł. XIX w. A – 574 Z DNIA 

142. Dom 
Dworskiego 36  XIX/XX w. 

A – 547 Z DNIA 
03.11.1992 

143. Willa Frenkla,  
ob. Bank Śląski Dworskiego 39  pocz. XX w. 

A – 384 Z DNIA 
02.04.1992 

144. Dom 
Dworskiego 45  2 poł. XIX - 1914 

A – 475 Z DNIA 
07.11. 1991 

145. Dom 
Dworskiego 52  2 poł. XIX w. 

A – 5 Z DNIA 
19.07.1999 

146. Dom 
Dworskiego 56  XIX/XX w. 

A – 183 Z DNIA 
08.12.2006 

147. Dom 
Dworskiego 69  pocz. XX w. 

A – 184 Z DNIA 
04. 12.2006 

148. Dom 
Dworskiego 71  

pocz. XX w.,  
remont 1947  
i l. 90 XX w. 

A – 549 Z DNIA 
21.12.1992 

149. Dom 
Franciszkańska 2  k. XIX 

A – 154 Z DNIA 
24.09.1985 

150. Dom 
Franciszkańska 3  ok. 1908 

A – 206 Z DNIA 
12.05.19.1987 

151. Dom 
Franciszkańska 4  1909 

A – 155 Z DNIA 
24.09.1985 

152. Dom Franciszkańska/ 
Serbańska 

5/2  1914 
A – 96 Z 

28.07.2004 

153. Dom 
Franciszkańska 6  

k. XIX w.,  
przebud. 1914 

A -148 Z DNIA 
24.09.1985 
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154. Dom 
Franciszkańska 7  

pocz. XIX w., 
elewacja XIX/XX w. 

A – 218 Z DNIA 
07.05.1992 

155. Dom 
Franciszkańska 9  

XVIII i 4 ćw. XIX w., 
remont ok. 1960 i 

1995-1997 

A – 304 Z DNIA 
11.03.1969 

156. Dom 
Franciszkańska 12  

k. XVII, przebud. 
i remont. K. XIX w. 

A – 79 Z DNIA 
10.03.1986 

157. Dom Franciszkańska/
Kazimierza 
Wielkiego 

13/1
4 

 pocz. XX w. 
A – 209 Z DNIA 

12.05.1987 

158. Dom 

Franciszkańska 14  

XVII w., nadb. XVIII 
w.(?), fasada 4 ćw. 
XIX w., wzmocnienie 
konstrukcji bud. ok. 

1970 r. 

A – 305 Z DNIA 
13.03.1969 

159. Dom Franciszkańska/ 
Kazimierza 
Wielkiego 

15/ 
16 

 pocz. XX w. 
A – 216 Z DNIA 

12.05.1987 

160. Dom 

Franciszkańska 16  1895 

A – 150 Z DNIA 
24.09.1985 A – 77 

Z DNIA 
10.03.1986 

161. Dom 
Franciszkańska 17  

XVIII w. odbud. po 
katastrofie  

ok. poł. XIXw. 

A – 123 
12.05.2005 

162. Dom Franciszkańska/ 
Kazimierza 
Wielkiego 

21/ 
22 

 XIX/XX w. 
A – 268 Z DNIA 

05.06.2008 

163. Dom 
Franciszkańska/

Kazimierza 
Wielkiego 

25/ 
26 

 

2 poł. XVIII w., 
remont i nadbud. 

1835 – 1837,  
nadb. 2 piętra1896 

A – 641 Z DNIA 
03.12.1993 

164. Dom Franciszkańska/ 
Kazimierza 
Wielkiego 

31/ 
32 

 
1890 ( na piwnicach 

z XVII) 
A – 517 Z DNIA 

13.08.1992 

165. Dom 
Franciszkańska 37  1912 - 1913 

A – 457 Z DNIA 
08.08.1991 

166. Dom 
Frankowskiego 2  1912 

A – 240 Z DNIA 
12.12.2007 

167. Dom 
Fredry 5  1881 

A – 145 Z DNIA 
24. 09. 1985 

168. Dom 

Fredry 6  

1638 – 1643, grunt. 
rem. z nadbud. 
piętra po 1839, 

remont. XIX/XX w. 

A – 151 Z DNIA 
12.02.1986 

169. Dom 
Fredry 8  

XVII,  
remont. ok. 1740, 

XIX/XX w. i 1986-88 

A – 136 Z DNIA 
08.05. 1985 
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170. Dom 
Głowackiego 6  pocz. XX w. 

A – 45 Z DNIA 
19.10.2001 

171. Dom 
Grodzka 1  

XVII, XVIII i 2 poł. XIX 
w., grunt. przebud. 
1912, remont 1995 

A – 65 Z DNIA 
25.02.1986 

172. Dom 
Grodzka 3  ok.1895 

A – 199 Z DNIA 
23.04.1987 

173. Dom 
Grodzka 6  

XVIII w.,  
zmoder. XIX w. 

A 655 Z DNIA 
09.03.1994 

174. Dom 
Grodzka 19  2 poł. XIX w. A – 616 

175. Dom 
Grottgera 4  k. XIX w. 

A – 770 
27.06.1994 

176. Dom 
Grunwaldzka 1/1a  XIX/XX w. 

A – 336 Z DNIA 
25.02.2009 

177. Dom 
Grunwaldzka 4  1911 - 1912 

A – 294 Z DNIA 
02.05.1988 

178. Dom 
Grunwaldzka 6  1911 A – 655 Z DNIA 

179. Dom 
Grunwaldzka 9  

1895,  
remont l. 60 XX w. 

A – 593 Z DNIA 9 
06.02.1993 

180. Dom 
Grunwaldzka 11  XIX/XX w. 

A – 483 Z DNIA 
20.03.1992 

181. Willa ( d. siedziba 
Leopolda Ferdynanda) Grunwaldzka 15  

1896, 
remont l. 60 XX w. 

A – 87/49 Z DNIA 
25.02.1988 

182. Dom 
Grunwaldzka 19  XIX/XX w. 

A -274 Z DNIA 
26.05.2008 

183. Dom 
Grunwaldzka 25  XIX/XX w. 

A – 887 Z DNIA 
30.09.1998 

184. Dom 
Grunwaldzka 45  pocz. XX w. 

A – 178 Z DNIA 
04. 01.2007 

185. Dom 
Jagiellońska 6  2 poł XIX w. 

A – 255 Z DNIA 
06.06.2008 

186. Dom 
Jagiellońska 7/7a  po 1852 

A – 499 Z DNIA 
06. 09. 1983 

187. Dom 
Jagiellońska 8  k. XIX w. 

A – 653 Z DNIA 
27.04.1994 

188. Dom 
Jagiellońska 9  ok. 1905 

A – 204 Z DNIA 
12.05.1987 

189. Dom 
Jagiellońska 12  l. 70 XIX w. 

A – 125 Z DNIA 
01.06.2005 
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190. Dom 
Jagiellońska 21  

ok. 1897  
(na piwnicach  

z XVIII w.) 

A – 188 Z DNIA 
08.01.1987 

191. Dom 
Jagiellońska 27  ok. 1900 

A – 260 Z DNIA 
02.06.2008 

192. Dom 
Jagiellońska 29  

l. 80 XIX w. 
(z wykorzyst. murów  

z XVII i XVIII w.) 

A – 821 Z DNIA 
30.01.1996 

193. Dom 
Św. Jana 8  l. 80 XIX w. 

A – 803 Z DNIA 
23.01.1994 

194. Dom 
Św. Jana 33   

A – 74 Z DNIA 
03.07.2003 

195. Willa 
Św. Józefa 4  1897 

A – 293 Z DNIA 
11.04.1988 

196. Dom 
Kasprowicza 5  K. xix W. 

A – 888 Z DNIA 
29.07.1998 

197. Dom 
Kasprowicza 22  k. XIX w. 

A – 44 Z DNIA 
21.11.2001 

198. Dom tzw. Dwór Jagiełły 
Kasprowicza 24  1910 

A -105 Z DNIA 
29.10.2004 

199. Dom Katedralna (d. 
Sanocka) 

6  1875 - 1876 
A – 511 Z DNIA 

06.09.1983 

200. Dom 
Katedralna 8  1884 

A – 510 Z DNIA 
06.09.1983 

201. Dom 
Katedralna 10  

1879,  
remont 1960 

A – 509 Z DNIA 
03.12.1983 

202. Dom 
Katedralna 18  2 poł. XIX - 1914 

A – 152 Z DNIA 
08.05.1985 

203. Dom 

Kazimierza 
Wielkiego 

1  

1564 -1565,  
odbud. pocz. XVII w. 
I po spaleniu 1638, 
nadbud.1824, rem.  
K. XIX w. nadbud.  
I remont l. 60 XX w. 

A – 500 

204. Dom Kazimierza 
Wielkiego/ 

Rynek 
2/8  

1900(na fund. z XVII 
w.)rem. l. 50, 60, 70 

XX w. 

A – 919 Z DNIA 
31.05.1975 

205. Dom Kazimierza 
Wielkiego 

3  2 poł. XVII w 
A - 501 Z DNIA 

04.12.1983 

206. Dom 
Kazimierza 
Wielkiego 

5  

1564 – 1561, zniszcz. 
pożarem 1638, 

katastrofa bud.1928, 
odbud. l. 70 XX w. 

A – 502 16. 
16.01.1984 

207. Dom Kazimierza 
Wielkiego 

7  
XVI/XVII w., 

przebud. elewacji 
A – 503 Z DNIA 

04.12.1983 
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XVIII w., rem. 1960 

208. Dom Kazimierza 
Wielkiego 

8  pocz. XX w. 
A – 258 Z DNIA 

15.02.2008 

209. Dom 
Kazimierza 
Wielkiego 

9  
pocz. XVII,  

przeb. ok. 1638  
i po poł. XIX w. 

A – 504 Z DNIA 
04.12.1983 

210. Dom Kazimierza 
Wielkiego 

12  
XVIII w.,  

przebud. XIX i XX w. 
A – 870 Z DNIA 

02.10.1997 

211. Dom Kazimierza 
Wielkiego 

17  1907 
A – 210 Z DNIA 

28.06.2007 

212. Dom Kazimierza 
Wielkiego 

20  ok. 1909 
A 246 Z DNIA 

06.11.2007 

213. Dom Kazimierza 
Wielkiego/ 

Franciszkańska 

26/2
5 

 XIX/XX w. 
A – 641 Z DNIA 

03.12.1993 

214. Dom Kazimierza 
Wielkiego/ 

Franciszkańska 

28/ 
26 

 1885 
A –185 Z DNIA 

08.12.2006 

215. Dom Kazimierza 
Wielkiego/ 

Franciszkańska 

32/ 
31 

 2 poł. XIX w. 
A – 517 Z DNIA 

13.08.1992 

216. Dom 
Kilińskiego 10  1918 - 1939 

A – 473 Z DNIA 
09.11.1991 

217. Willa 
Kilińskiego 11  ok. 1918 - 1918 

A – 592 Z DNIA 
24. 02.1993 

218. Willa 
Kilińskiego 12  

1929, 
 remont 1982 

A – 474 Z DNIA 
09.11.1991 

219. Willa 
Kilińskiego 13  pocz. XX w. 

A – 356 Z DNIA 
07.06.1990 

220. Dom 
Klasztorna 12  1898 

A – 287 Z DNIA 
10.02.1988 

221. Dom 
Klonowicza 6  pocz. XX w. 

A – 25 Z DNIA 
21.09.2000 

222. Dom 
Kmity 3  4 ćw. XIX w. 

A – 187 Z DNIA 
18.12.2006 

223. Willa 
Kołłątaja 2  1909 

A – 329 Z DNIA 
03.04.1989 

224. Dom 
Kołłątaja 4  1909 

A 330 Z DNIA 
06.04.1989 

225. Dom Komisji Edukacji 
Narodowej 

1  XIX/XX w. A – 185 

226. Dom 
Konarskiego 4  k. XIX w. 

A – 778 
18.10.1994 
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227. Dom ob. Dom Kultury 
Kolejarza Konarskiego 5   

A – 135 Z DNIA 
08.11.2005 

228. Dom 
Konarskiego 7  XIX/XX w. 

A – 252 Z DNIA 
31.12.2007 

229. Dom 
Pl. Konstytucji 6  XIX/XX w. 

A – 164 Z DNIA 
02..06.2006 

230. Willa 
Kopernika 9  pocz. XX w. 

A – 849 Z DNIA 
25.02.1997 

231. Dom, Ob. Ośrodek 
Szkolno - 
Wychowawczy 

Kopernika 
14/ 
14a 

 pocz. XX w. 
A – 134 Z DNIA 

02.01.1985 

232. Dom 
Kościuszki 3  

XVII w., przebud., 
XVIII/XVII w. 

A – 415 Z DNIA 
11.10.1983 

233. Dom 
Kościuszki 7  

XVIII/XIX,  
rozbud. 1881 

A – 190 Z DNIA 
26.03.1987 

234. Dom 
Krasińskiego 3  1895 

A – 197 Z DNIA 
23.03.1987 

235. D. stajnia, ob. dom 
Krasińskiego 3a  2 poł. XIX w. - 1914 

A – 860 Z DNIA 
26.06.1997 

236. Dom 
Krasińskiego 11  2 poł. XIX w. 

A – 268 Z DNIA 
28.12.1987 

237. Dom 
Krasińskiego 25  ok. 1910 

A – 584 Z DNIA 
06. 01.1993 

238. Willa 
Krasińskiego 39  ok. 1900 

A – 313 Z DNIA 
17.11.1988 

239. Dom Królowej 
Jadwigi 

10  1898 
A – 229 Z DNIA 

05.12.2007 

240. Dom Królowej 
Jadwigi 

18  pocz. XX w. A – 326 

241. Dom 
Lelewela 6  pocz. XX w. 

A – 186 Z DNIA 
07.01.1987 

242. Dom 
Łukasińskiego 1  pocz. XX w. 

A -280 Z DNIA 
30.07.2003 

243. Dom 
Łukasińskiego 10  pocz. XX w. 

A – 721 Z DNIA 
04.11.1983 

244. D. Szkoła Zawodowa 
Izraelicka, ob. Kolegium 
Nauczycielskie  
im. A Fredry 

Łukasińskiego 12  1919 - 1939 
A – 885 Z DNIA 

03.07.1998 

245. Dom 
3 Maja 3  XIX/XX w. 

A – 21 Z DNIA 
27.03.2000 
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246. Dom 
3 Maja 8  l. 30 XX w. 

A – 22 Z DNIA 
27.03.2000 

247. Dom 
3 Maja 10  l. 30 XX w. 

A – 23 Z DNIA 
27.03.2006 

248. Dom 
3 Maja 18  2 poł. XIX w. 

A – 342 Z DNIA 
17.08.1968 

249. Dom 
3 Maja 39  k. XIX w. 

A – 68 Z DNIA 
28.01.2003 

250. Dom 
3 Maja 43  k. XIX w. 

A – 347 Z DNIA 
08.04.2009 

251. Dom 
3 Maja 65  2 poł. XIX w. - 1914 

A – 281 Z DNIA 
11.01.1988 

252. Willa 
Matejki 1  pocz. XX W. 

A -264 Z DNIA 
06.06.2008 

253. Kościół ewangelicko - 
metodystyczny Matejki 7  ok.. 1910 

A – 63 Z DNIA 
16.10.2002 

254. Dom 
Mickiewicza 10  k. XIX w. 

A – 604 Z DNIA 
19.01. 1984 

255. Dom, tzw. Floryanka 
(pierwotnie Biuro 
Ubezpieczeń od Pożaru 
„ Floryanka”) 

Mickiewicza 17  k. XIX w. 
A – 162 Z DNIA 

06.06.2006 

256. Dom 
Mickiewicza 19  1895 

A – 163 Z DNIA 
06.06.2006 

257. Dom 
Mickiewicza 21  1877 

A – 518 Z DNIA 
04.09.1992 

258. Dom 
Mickiewicza 23  k. XIX w. 

A – 19 Z DNIA 
27.03.2000 

259. Sklep meblowy,  
d. młyn parowy Frenkla Mickiewicza 28a  1866 

A – 814 Z DN. 
14.09.1995 

260. Dom, d. magazyn 
tytoniu Mickiewicza 35  1904 

A – 810 Z DN. 
6.07.1995 

261. Dom 
Mickiewicza 57  2 poł. XIX w. 

A – 86 Z DNIA 
10.05.2004 

262. Dom Mierosławskieg
o 

3  pocz. XX w. 
A – 544 Z DNIA 

28.08.1992 

263. Dom 
Moniuszki 7  1907 

A – 200 Z DNIA 
23.03.1987 

264. Dom 
Moniuszki 8  XIX/XX w. 

A – 284 Z DNIA 
30.07.2008 

265. Dom 
Moniuszki 10  XIX/XX w. 

A – 320 Z DNIA 
320 Z DNIA 
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16.01.2009 

266. Dom 

Pl. Na Bramie 8  

ok. 1843 (na 
piwnicach z XVIII) 
rozbud. K. XIX w., 
remont l. 90 XX w. 

A – 508 Z DNIA 
10.07.1987 

267. Dom 
Pl. Na Bramie 12  2 poł. XIX w. 

A – 20 Z DNIA 
27.03.2000 

268. Dom 
Poniatowskiego 25  

1906,  
remont l. 70 XX w. 

A – 406 

269. Dom 
Ks. Popiełuszki 4  k. XIX w. 

A – 229 Z DNIA 
06.08.1987 

270. Dom 
Ks. Popiełuszki 5  

XIX/XX,  
przebud., l. 80 XX w. 

A – 239 Z DNIA 
06.08.1987 

271. Dom 
Puszkina 4  1910 

A – 133 Z DNIA 
30.06.1986 

272. Dom 
Puszkina 6  pocz. XX w. 

A – 845 Z DNIA 
10.01.1997 

273. Dom 
Puszkina 8/8a  pocz. XX w. 

A – 455 Z DNIA 
22.08.1991 

274. Dom 
Puszkina 10  pocz. XX w. 

A – 283 Z DNIA 
25.07.2008 

275. Willa 
Puszkina 17  

1908,  
remont i moder. 1938 

A – 435 Z DNIA 
04.09.1991 

276. Willa 
Puszkina 19  1911 

A – 423 Z DNIA 
25.02.1984 

277. Dom 
Racławicka 2  pocz. XX w. 

A – 722 Z DNIA 
28.12.1982 

278. Dom 
Ratuszowa 3  

k. XIX w.  
(na piwnicach z XVIII 

i 1 poł. XIX w.) 

A – 143 Z DNIA 
24.09.1985 

279. Dom 
Reja 6  XX w. A – 401 

280. Dom 
Rejtana 4  pocz. XX w. 

A – 59 Z DNIA 
05.08.2002 

281. Plac 
Rynek   XVI w. 

A – 331 Z DNIA 
24.02.2009 

282. Dom 
Rynek 2  

XVI/XVII  
przeb.1872 – 1873,  

elew. K. XIX w. 

A – 303 Z DNIA 
03.02.1969 

283. Dom 

Rynek 3  

XVI w.,  
przebud. XVIII i pocz. 

XX w. remont 1962  
i gruntownie 1970 

A – 347 Z DNIA 
03.09.1968 
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284. Dom 

Rynek 4  

XVI /XVII, grunt. 
remont ok. 1610  

i XVII/ XVIII, remont 2 
poł. XIX w., przed 

1939 i grunt. 1979- 85 

A – 412 Z DNIA 
12.09.1983 

285. Dom 

Rynek 5  

XVI/XVII, nadbud. I 
remont ok. poł. XVIII 
w., przebud. 1894, 

remont 1975-80 

A – 914 Z DNIA 
31.05.1975 

286. Dom 

Rynek 6  

XVI/XVII w.,  
przebud. XVIII w.  

i grunt. l. 80 – 90 XIX 
w., remont 1964 

A – 416 Z DNIA 
19.01.1984 

287. Dom 

Rynek 7  

XVI/XVII, przebud. po 
spaleniu 1638, grunt. 
przebud. 3 ćw. XIX 
w., remont 1962-63 

A – 153 Z DNIA 
20.021985 

288. Dom 
Rynek 8  

1900 ( na fund.  
z XVII), remont  

l. 50, 60 i 70 XX w. 

A – 919 Z DNIA 
31.05.1975 

289. Dom 

Rynek 9  

XVI, XVII, remont  
i nadbud. 1763-66, 
przebud. fasady 

XIX/XX,  
remont 1932-34 

A – 67/108 

290. Dom 

Rynek 10  

l. 60 XVI w., remont 
1638, nadbud. 

I elewacja 2 ćw. XIX 
w., remont 1959 

A – 920 Z DNIA 
31.05.1975 

291. Dom 

Rynek 11  

XVI w., nadbud. po 
1659, przebud. XIX w. 

remont 1959–62 i 
1987 

A – 306 Z DNIA 
01.03.1969 

292. Dom 
Rynek 12  

1907 – 1910 ( na 
piwnicach z XVII) 

A – 921 Z DNIA 
31.05.1975 

293. Dom 
Rynek 14  

1 poł. XIX w. ( na 
piwnicach i cz. 

murach z XVI w.) 

A – 323 Z DNIA 
30.01.1969 

294. Dom, tzn. Hildów 

Rynek 15  

poł. XVI w., rozbud. 
1580, nadbud. ok. 
1600, remont XVIII I 

po 1920 

A – 316 Z DNIA 
05.01.1968 

295. Dom 
Rynek 16  

2 poł. XVI w., rozbud. 
XVII w., odbud. K. 

XIX, restaur. 1954-59 

A – 104 Z DNIA 
25.09.1959 

296. Dom 

Rynek 17  

poł. XVI, cz. 
zniszczony pożarem 
1659, odbud. pocz. 

XIX remont 2 poł. XIX 
i 1956-57 

A – 31/105 Z 
DNIA 13.02.1969 
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297. Dom 
Rynek 18  

2 poł. XVI w.,  
poł. XVII,  

remont XIX/XX w. 

A – 32/106 Z 
DNIA 10.04.1969 

298. Dom 

Rynek 19  

XVI/XVII w., gruntow. 
remont 1 poł. XVIII w. 

nadb. 2 piętra ok. 
1825 

A – 63 Z DNIA 
25.02.1986 

299. Dom 
Rynek 26  

1 poł. XIX w.  
rozbud. K. XIX w. 

A – 245 Z DNIA 
28.02.2008 

300. Dom 
Serbańska 7  1921 -1922 

A – 844 Z DNIA 
12.02.1997 

301. Dom 
Serbańska 13  2 poł. XIX w. 

A – 117 Z DNIA 
23.05.1986 

302. Dom 
Sienkiewicza 5  1886 

A – 241 Z DNIA 
12.12.2007 

303. Dom 
Sienkiewicza 19  1910 

A – 242 Z DNIA 
28.12.2007 

304. Willa 
Ks. Skargi 5  1907 

A – 300 Z DNIA 
27.06.1988 

305. Willa 
Ks. Skargi 8  1895 

A – 291 Z DNIA 
06.04.1988 

306. Willa 
Ks. Skargi 10  1896 

A – 292 Z DNIA 
08.04.1988 

307. Dom 
Słowackiego 1/3  1 poł. XIX w. A – 516 

308. Dom 
Słowackiego 4  

2 poł. XIX w.,  
remont 1960 

A - 224 Z DNIA 
13.08.2007 

309. Dom 
Słowackiego 13  2 poł. XIX w. 

A -259 Z DNIA 
20.02.2008 

310. Dom 
Słowackiego 16  2 poł. XIX w. 

A – 156 Z DNIA 
20.04.2006 

311. Dom 
Słowackiego 18  2 poł. XIX w. 

A –614 Z DNIA 
02.08.1993 

312. Willa „Marya” 
Słowackiego 27  pocz. XX w. 

A – 710 Z DNIA 
27.05.1972 

313. Dom 
Słowackiego 50  

1895,  
remont 1964-65 

A – 393 Z DNIA 
20.11.1990 

314. Dom 
Słowackiego 84  pocz. XX w. 

A – 337 Z DNIA 
15.02.1990 

315. Dom 
Smolki 13  2 poł. XIX w. 

A – 279 Z DNIA 
30.07.2008 



 33 

316. Dom Gen. 
Sowińskiego ( 

d. Dworskiego) 
1  k. XIX w. 

A – 1 Z DNIA 
07.04.1999 

317. Dom 
Studencka 6  1918 - 1939 

A – 118 Z DNIA 
15.04.2005 

318. Willa oficerska 
Szwoleżerska 14  l. 20 XX w. 

A – 286 Z DNIA 
10.02.1988 

319. Dom 
Śnigurskiego 5  pocz. XX w. 

A – 257 Z DNIA 
04.02.2008 

320. Dom 
Śnigurskiego 10  XIX/XX w. 

A – 6 Z DNIA 
30.06.1999 

321. Dom 
Śnigurskiego 12  XIX/XX w. 

A – 6 Z DNIA 
30.06.1999 

322. Dom 
Śnigurskiego 14  XIX/XX w. 

A – 256 Z DNIA 
20.02.2008 

323. Dom 
Tarnawskiego 2  k. XIX w. 

A – 596 Z DNIA 
16.03.1993 

324. Dom 
Tarnawskiego 4  k. XIX w. 

A – 186 Z DNIA 
088. 12. 2006 

325. Dom 
Tarnawskiego 6  4 ćw. XIX w. 

A – 822 Z DNIA 
07.02.1996 

326. Dom 
Tarnawskiego 12  ok. 1912 

A – 446 Z DNIA 
07.06.1991 

327. Dom 
Tatarska 1  1 poł. XIX w. 

A – 506 Z DNIA 
03.11.1983 

328. Dom 
Wałowa 1  1891 

A – 671 Z DNIA 
24.05.1994 

329. Dom 
Waygarta 1  1891 

A – 189 Z DNIA 
21.01.1987 

330. Dom 
Władycze 2  k. XIX w. 

A 208 Z DNIA 
13.09.2007 

331. Dom 
Władycze 11  2 poł. XIX w. 

A – 82 Z DNIA 
10.03.1986 

332. Dom 
Władycze 13  XIX/XX w. 

A – 85 Z DNIA 
10.03.1986 

333. Dom 
Władycze 15  

1898,  
remont l. 80 XX w. 

A – 83 Z DNIA 
18.03.1986 

334. Dom 
Władycze 17  

2 poł. XIX w., remont 
l. 60 XX w. 

A – 81 Z DNIA 
19.03.1986 

335. Dom 
Wodna 1  

XVI/XVII, 
remont. k. XIX w. 

A – 340 Z DNIA 
20.11.1964 
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336. Dom Wybrzeże Ojca 
Św. Jana Pawła 
II(d. Wybrzeże 

Kościuszki) 

4  k. XIX w. 
A – 64 Z DNIA 

02.12.2002 

337. Willa „Jadwiga” Wybrzeże Ojca 
Św. Jana Pawła 

II 
10  1905 

A – 149 Z DNIA 
10.07.1986 

338. Willa, ob. Dom Opieki 
„Caritas” 

Wybrzeże Ojca 
Św. Jana Pawła 

II 
12  

pocz. XX w., 
modern. 1980 

A – 348  

339. Dom Zawiszy 
Czarnego 

18  1918 - 1939 
A – 856 Z DNIA 

28.05.1997 

340. Dom 
Zubrzyckiego 12  XX w. A – 287 

341. Willa „Zofjówka” 
Żeromskiego 19  

1910, podwyższona  
po 1918 

A – 491 Z DNIA 
28.04. 1992 

 
Spis obiektów wchodzących w skład zespołu fortyfikacji Twierdzy Przemyśl: 
Szaniec S 3 „Garbarze”, Szaniec S 2 „Wilcze”, Szaniec S 1 „Pobereże”, Szaniec S 1/1 
„Pobereże Kleszcze”, Fort N XX „Przekopana”, Brama Krównicka, Szaniec SZ 12 
„Lempertówka”, Brama na Lempertówce, Fort N XXI a „Kanał”, Brama Dobromilska, Szaniec 
N XXI a „Jamki”, Szaniec N XVI a „Laboratorium”, Szaniec N XVI a „Piła”, Szaniec N XVI b 
„Tatarski Kopiec”, Zespół wojennego magazynu prochu Nr 1, Strzelnica wojskowa, szaniec N 
XVI b Nowa Bateria „Zniesienie”, Brama „Na Zniesieniu”, Szaniec N XVI Bramy „Zniesienie”, 
Szaniec N XVI a „Bateria”, Szaniec SZ 9 „Krzemieniec”, Fort N XVI c „Trzy Krzyże”, Brama 
Sanocka Górna, Brama Sanocka Dolna z Wartownią, Szaniec SZ 7, Szaniec SZ 6 Bramy 
Dubieckiej, Szaniec N XVII a „Browar”, Brama „Na Ostrowiu”, Szaniec Kleszczowy SZ 5 Bramy 
„Na Ostrowiu”, Szaniec N XVII b „Dynamit”, Prochownia „Na Ostrowiu”, Szaniec N XVIII a 
„Strzelnica”, Fort N XVIIIb „Głęboka”, Brama „Na Lipowicy”, Szaniec Kleszczowy Bramy „Na 
Lipowicy”, Fort N XVIII „Lipowica”, Szaniec SZ 4 „Lipowica”, Szaniec N XVIII c „Las”, Zespół 
Strzelnicy Wojskowej i Wojennego Laboratorium Artyleryjskiego, Fort N XIX a „Buda”, Fort N XIX 
„Winna Góra”, Szaniec N XIX b „Winna Góra”.  
 

Obiekty wojskowe znajdujące się na terenie Miasta wybudowane w czasie budowy Twierdzy 
Przemyśl, stanowiące jej zaplecze: 
- Koszary artylerii – ul. Lwowska i zespół koszarowy zachowany na Przedmieściu lwowskim, 
- Zespół Koszar 3 Pułku Artylerii Fortecznej, zbrojowni artylerii Dyrekcji Inżynierii Fortecznej 

pomiędzy ul. Dworskiego a ul. Mickiewicza, 
- Koszary artylerii (ul. Dworskiego i Nestora), 
- Koszary Artylerii Konnej, ul. Herburtów, 
- Zespoły koszarowe i magazynowe, przy ul. 29 Listopada i 3 Maja, 
- Koszary 10 Batalionu Pionierów, ul. Okrzei, 
- Zespół koszarowy i magazynu artylerii na Lipowicy , ul. Wysockiego, 
- Zespół Koszar 10 Pułku Piechoty i Szpitala Załogowego, ul. Słowackiego,  
- Zespół koszar miejskich przy ul. Smolki łącznie z pozostałościami po magazynach 

żywnościowych i wytwórnią konserw, 
- Zespoły koszarowe – przy ul. Rokitniańska i Boh. Getta, 
- Zespół strzelnicy wojskowej I wojennego laboratorium artyleryjskiego, ul. Paderewskiego, 
- Zespół wojennego magazynu prochu 1 ul. Kupały 9 osiedle Wysokie Góry,  
- Strzelnica wojskowa, ul. Piastowska, 
- Zespół Dworca Kolejowego na Bakończycach, 
- Tereny wojskowe przeznaczone na place ćwiczeń na Wilczu oraz na Przekopanej, 
- Zespół koszarowy przy ulicy Lwowskiej obecnie Fanina. 
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Inne obiekty towarzyszące: 
- Osiedle domków oficerskich na stokach Winnej Góry łącznie z zachowaną drogą. 
- Mosty: kolejowy na Rzece San, wiadukt na Bakończycach, most kamienny, most kolejowy 

na Wiarze. 
- Akwedukt i zespół zbiorników wodnych przy ul. Stanisława Augusta. 
- Drogi forteczne. 
- Parki: Lubomirskich, Zamkowy i na Lipowicy. 

 

1.1.7. Walory turystyczne miasta Przemyśla 
 
Ze względu na położenie komunikacyjne, walory krajoznawczo - przyrodnicze i klimatyczne 
unikalne walory historyczne w postaci licznych zabytków kultury materialnej, oraz bliskość 
ciekawych miejsc turystycznych (Krasiczyn, Kalwaria Pacławska) Przemyśl stanowi atrakcyjne 
miejsce dla turystów. Jest również doskonałą bazą wypadową dla podróżujących 
w Bieszczady, do krajów Europy Wschodniej i na Bałkany. Dużym atutem miasta jest również 
położenie w bezpośrednim sąsiedztwie granicy z Ukrainą. W latach 2006 - 2008 granicę 
polsko-ukraińską na przejściu drogowym w Medyce i kolejowym w Przemyślu, przekroczyło 
odpowiednio: w 2006 – 6 821 356, w 2007 – 6 480 512, w 2008 – 5 952 263 osób. Niewielka 
tendencja spadkowa wynika prawdopodobnie z wprowadzenia wiz dla obywateli Ukrainy. 
 

Informacja turystyczna prowadzona jest na zlecenie Urzędu Miejskiego przez Oddział 
Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego w punkcie informacji turystycznej przy 
ul. Grodzkiej 1. Dodatkowo w sezonie letnim uruchomiony jest punkt informacji turystycznej we 
wnętrzu Bramy Sanockiej. Interesujące i wyjątkowe ekspozycje proponują muzea Przemyśla: 
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej (którego nowo wybudowany gmach został otwarty 
w 2008 r.) oraz jego oddziały: Muzeum Historii Miasta i Muzeum Dzwonów i Fajek. Dodatkowo 
ofertę muzealną wzbogacają Muzeum Archidiecezjalne oraz Muzeum Twierdzy Przemyśl. 
 

Baza turystyczna 
W chwili obecnej w Przemyślu funkcjonuje 17 obiektów oferujących usługi noclegowe  
(8 hoteli, 5 budynków z pokojami gościnnymi, 1 dom wycieczkowy, 1 schronisko młodzieżowe, 
1 Ośrodek Dydaktyczno – Hotelowy). Łącznie baza noclegowa miasta Przemyśla dysponuje 
995 miejscami noclegowymi, przy czym najwięcej miejsc oferują hotele – 626. Do dyspozycji 
turystów jest również szeroka baza gastronomiczna. 
 

Najważniejsze imprezy turystyczne: 
- Ogólnopolski Rajd „Twierdza Przemyśl” (kwiecień i październik), 
- Podkarpacki Jarmark Turystyczny (maj),  
- Forteczny Rajd Rowerowy (maj), 
- REM II MTB – Twierdza Przemyśl, 
- Rajd Pątniczy im. Jana Pawła II (czerwiec), 
- Ogólnopolski Rajd Turystyczny im. dr M. Orłowicza (wrzesień), 
- Obchody Światowego Dnia Turystyki (wrzesień). 

 

Szlaki turystyczne 
Warunki naturalne Pogórza Przemyskiego stwarzają doskonałe możliwości uprawiania 
różnorodnych form turystyki, zwłaszcza kwalifikowanej - pieszej, narciarskiej, rowerowej, 
kajakowej, konnej oraz wędkowania. 
Trasy wszystkich szlaków turystycznych prowadzą przez tereny Pogórza Przemyskiego, Pogórza 
Dynowskiego oraz gór Sanocko - Turczańskich atrakcyjne pod względem przyrodniczym, 
krajobrazowym i kulturowym tereny. Są to: 
- Przemyski Szlak Spacerowy niebieski: Zabytki Starego Miasta 3,5 km, 2 godz. 
- Przemyski Szlak Spacerowy czerwony: Zabytki Zasania 9 km, 3 godz. 
- Szlak czarny forteczny południowy: Łapajówka – Siedliska – Jaksmanice – Łuczyce – 

Nehrybka – Pikulice – Iwanowa Góra (404 m) – Wapielnica (394 m)– Prałkowce – 
Dybawka Górna 36 km, 9 godz. 

- Szlak czarny forteczny północny: Kuńkowce – Lipowica – Duńkowiczki – Żurawica – 
Bolestraszyce 19 km, 5 godz. 
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- Szlak czerwony Przemyśl – Sanok: Przemyśl – Wapielnica (394 m) – Helicha – Rokszyce – 
Brylińce – Kopyśno – Kopystańka (541 m) – Łodzinka – Bircza – Leszczawa Górna – Bziana 
(574 m) – Roztoka – Chwaniów – Zawadka – Rakowa – Góry Słone (668 m) – Liszna – Orli 
Kamień (518 m) – Sanok 76 km, 19 godz.  

- Szlak niebieski karpacki Dynów – Ustrzyki Dolne: Dynów – Dylągowa – Piątkowa – 
Bosaczka (455 m) – Piaskowa (470 m) – Sufczyna – Huta Brzuska – Krzeczkowa – Olszany – 
Krasiczyn – Dybawka Dolna – fort VII „Prałkowce” – Wapielnica (394 m) – Helicha – 
Szybenica (497 m) – Koniusza – Gruszowa – Huwniki – Kalwaria Pacławska – Paportno – 
Suchy Obycz (618 m) – Arłamów – Jureczkowa – Truszowska (613 m) – Brańcowa (678 m) 
– Wysoki Dział (640 m) – Dźwiniacz Dolny – Kamienna Laworta (769 m) – Ustrzyki Dolne 
113 km, 28 godz.  

- Szlak zielony Przemyśl – Bachórz: Przemyśl – Lipowica – Łętownia – Bukowy Garb (426 m) – 
Średnia – Helusz – Patryja (439 m) – Hucisko Nienadowskie – Mechowa Góra (447 m) – 
Kopce (446 m) – Drohobyczka – Laskówka – Bachórz 54 km, 13,5 godz. 

- Szlak żółty rybotycki Suchy Obycz (618 m) – Kopystańka (541 m): Suchy Obycz (618 m) – 
Kanasin (555 m) – Rybotycze – Kopystańka (541 m) 14 km, 3,5 godz. 

- Szlak zielony arłamowski Leszczawa Dolna – Jamna (598 m): Leszczawa Dolna – Ostra 
Kiczerka (487 m) – Łomna – Grąziowa – Kiczera (567 m) – Jamna (598 m) 23,5 km,  
5 godz.  

- Szlak żółty Pruchnik – Dubiecko: Pruchnik – Nienadowa Górna - Konik (356 m) – 
Dubiecko. 15 km, 4 godz.  

- Forteczna Trasa Rowerowa „Twierdza Przemyśl” część południowa 49 km. 
- Forteczna Trasa Rowerowa „Twierdza Przemyśl” część północna 34 km. 

 

Okolice Przemyśla 
Krasiczyn – z układem urbanistycznym z XVII w., w którego skład wchodzi: Zespół Kościoła 
Parafialnego p. w. SS. Barbary i Marcina z kościołem i dzwonnicą z 1760 roku, ogrodzeniem  
z 1794 roku, Zespół Zamkowy z zamkiem z około 1550 roku, domkiem szwajcarskim z połowy 
XIX w., oficyną z II połowy XIX w., parkiem ze zwierzyńcem” z XVII w. i II połowy XIX w., bramą 
parkową i mostem z około 1630 roku, i początku XVII w., stajnią cugową z przełomu XVIII i XIX 
w., bramą wjazdową z dozorcówką z I połowy XIX w., pozostałościami fortyfikacji z XV i XVI w., 
ochronką z 1905 roku, szkołą z 1909 roku, 11 domami z końca XIX i początku XX w., 
pozostałościami zespołu browaru z leżakownią beczek i halą produkcyjną z II połowy XIX w., 
i suszarnią chmielu z II połowy XIX w., spichlerzem z I połowy XIX w. 
 

Twierdza Pierścieniowa Przemyśl – powstała w II połowie XIX wieku i na początku XX wieku, 
składająca się z: 
1. Fortyfikacji Rdzenia Twierdzy – Obwód Noyon, w granicach miasta Przemyśla. 
2. Fortyfikacji Pierwszego Pierścienia Fortów Twierdzy, tzw. Linii Wspierającej. 
3. Fortyfikacji Drugiego Pierścienia Twierdzy. 

 

Kalwaria Pacławska – z układem urbanistycznym z II połowy XVII wieku, z Zespołem 
Klasztornym Franciszkanów, w którego skład wchodzi kościół p.w. Znalezienia Krzyża 
Świętego, wybudowany w latach 1770 - 1775, dzwonnica z I ćwierćwiecza XIX wieku, klasztor 
z II połowy XVII w., krużganki z początku XX w., budynek nowicjatu z początku XX w., kaplica 
Św. Anny z 1862 roku, fortyfikacje bastionowe z 1668 roku, domek komunikowy z przełomu XIX 
i XX w., ogrodzenie z bramą z końca XIX w, z Zespołem Kaplic Kalwaryjskich (20 kaplic), 
Zespołem Kapliczek Kalwaryjskich (19 kapliczek), kaplicami Św. Marii Magdaleny  
i Św. Michała Archanioła, Kaplicą Grobową, kapliczkami „Archanioł Gabriel” 
i „Wniebowstąpienie”, plebanią greckokatolicką i 34 domami z końca XIX w. i początku XX w. 
 

Posada Rybotycka – z zespołem Cerkwi Obronnej Greckokatolickiej Parafii p.w. 
Św. Onufrego, w którego skład wchodzi najstarsza w Polsce cerkiew warowna z XV w., 
przebudowana na przełomie XVI i XVII w., oraz pozostałości ogrodzenia obronnego z XVI  
i XVII w., kaplicą z XIX w., kapliczką z końca XIX w., oraz plebanią greckokatolicką z XIX w. 
 

Arboretum w Bolestraszycach – Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytkowych Założeń 
Ogrodowych i Arboretum, mieszczące się w Zespole Dworskim, w którego skład wchodzi 
dwór z około połowy XIX w., kaplica p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego z XVII i XVIII w., 
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pawilon parkowy z XVII w., pozostałości fortyfikacji ziemnych z XVII w., park krajobrazowy  
z I połowy XIX w. 
 

1.2. Uwarunkowania ochrony środowiska 
 
Geomorfologia, geologia i rzeźba 
Obszar miasta Przemyśla, posiada złożoną budowę geologiczną i (wg J. Kondrackiego) leży 
w obrębie trzech geologicznych jednostek strukturalnych: 
- Karpat Zewnętrznych;  
- Brzeżnej strefy Wschodnio – Karpackiej;  
- Zapadliska Podkarpackiego. 

Północna część miasta leży w obrębie Podgórza Rzeszowskiego. Jest to wierzchowina 
lessowa o urozmaiconej rzeźbie i zróżnicowanym nachyleniu, porozcinana dolinami 
nieckowatymi i wąwozami lessowymi o prawie pionowych zboczach.  
Wschodnia część miasta leży w obrębie Pradoliny Podkarpackiej, której obniżenie  
o szerokości ok.5 km wykorzystują współczesne doliny Sanu i Wiaru, nabudowując ją aluwiami 
i tworząc w jej obrębie system teras. Dolina Sanu, o szerokości 100 m (centrum miasta) do 
5 km (okolice Hurka) stanowi główną bazę erozyjną terenu. Nachylenie obszaru jest niewielkie 
(nie przekracza 8%), główne formy morfologiczne doliny to: terasa zalewowa, terasa 
nadzalewowa I, terasa nadzalewowa II, starorzecza, doliny boczne (największa dolina Wiaru). 
Rzeźbę południowo - wschodniej części miasta tworzy Płaskowyż Sańsko - Dniestrzański 
charakteryzujący się małym zróżnicowaniem wysokości względnych, przy maksymalnej 
wysokości terenu ok. 300 m n.p.m. Formami morfologicznymi występującymi na płaskowyżu 
są: słabo urzeźbione zrównania wierzchowinowe, stoki o nierównym nachyleniu (w obrębie 
których występują osuwiska skalno - wietrzelinowe), doliny nieckowate i wciosowe (wcięte 
w zbocza 5-20 m), w obrębie których zachodzą intensywne procesy erozyjne. 
Północno zachodnia część miasta leży w obrębie Pogórza Dynowskiego, stanowiącego 
wyżynę wznoszącą się do wysokości 280 - 350 m n.p.m., pociętą dolinami, w obrębie stoków 
intensywnie niszczoną ruchami masowymi w postaci osuwisk i złazisk pokryw wietrzelinowych. 
Południowo zachodnia część miasta leży w obrębie Pogórza Przemyskiego. Jest to 
małorozczłonkowane pogórze, wznoszące się do wysokości 260 - 350 m n.p.m.,  
o urozmaiconej rzeźbie, bogatej w formy morfologiczne i atrakcyjnej widokowo. 
 

Klimat 
Według Okołowicza i Gumińskiego miasto Przemyśl leży, w ramach przejściowego klimatu 
strefy umiarkowanej ciepłej, w obrębie dwóch dzielnic klimatycznych: 
- Dzielnica Sandomiersko - Rzeszowska, 
- Dzielnica Podkarpacka. 
 

Tabela 2. Charakterystyka dzielnic klimatycznych 

Dzielnica 
klimatyczna 

Średnia 
Temperatura 
roczna w °C 

Czas zalegania 
pokrywy śnieżnej 

Okres 
wegetacji 

Opad 
roczny 
[mm] 

Sandomiersko - Rzeszowska 8 70 - 80 dni 210 - 220 dni 600 - 700 
Podkarpacka 7,2 80 - 90 dni 200 - 220 dni 600 - 800 
Źródło: Urząd Miejski w Przemyślu 
 

Surowce naturalne 
Na terenie miasta udokumentowano jedno eksploatowane złoże gazu. Miasto Przemyśl 
położone jest w obrębie Obszaru Górniczego gazu ziemnego „Przemyśl”. Cały obszar 
górniczy zajmuje powierzchnię 221 240 955 ha, został utworzony 16 czerwca 1994 r. decyzją 
MOŚZNiL Gosm/1543/c94. Koncesję Nr 100/94 na wydobycie gazu wydano 27 czerwca 1994 r. 
Jest to gaz wysokometanowy (od 70 do 98,8% metanu), o niskiej zawartości azotu (od 3 do 
7,5%). Udokumentowane zasoby gazu OG „Przemyśl” wynoszą razem 28 633,92 mln m3, w tym 
zasoby wydobywalne stanowią 15 885,79 mln m3, a zasoby przemysłowe 12 748,13 mln m3. 
Gaz wydobywany jest przez Oddział Sanockiego Zakładu Górnictwa Nafty i Gazu, roczne 
wydobycie gazu wg stanu na 31.XII.2000 wynosiło 783,67 mln m3 (PIG Warszawa). Wydobycie 
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gazu (wg Urzędu Miejskiego w Przemyślu) w 2002 roku wynosiło 213 863,94 tys. m3, w 2003 – 
213 730,5 tys. m3. 
Surowce ceramiczne stanowią zasobne złoża lessów, pyłów i glin pylastych. Produkuje się 
z nich cegłę i inne wyroby ceramiczne. Złoże posiada uproszczoną dokumentację 
geologiczno – technologiczną wraz z kartą rejestracyjną. Szacowane zasoby wynoszą 
216 000 m3. W dolinie Sanu w Prałkowcach, dla potrzeb budownictwa, eksploatowane były 
żwiry i piaski. Obecnie zaniechano eksploatacji, a wyrobiska poeksploatacyjne oczekują na 
decyzję o sposobie zagospodarowania. 
 

Walory przyrodnicze 
Środowisko przyrodnicze Przemyśla charakteryzuje się korzystnym położeniem na tle 
wieloprzestrzennego systemu ochrony przyrody. Północna i północno-zachodnia granica 
miasta pokrywa się z granicą Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 
Dalej na zachód od niej przebiega granica Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego 
będąca jednocześnie granicą Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków „Pogórze Przemyskie”.  
W północno – wschodniej części miasta Przemyśla, na północ od linii kolejowej Przemyśl – 
Przeworsk, w miejscowości Buszkowice znajduje się największa kolonia lęgowa żołny - ptaka 
objętego ścisłą ochroną gatunkową, postulowana do objęcia ochroną w formie rezerwatu 
przyrody. 
Dolina Sanu, przecinająca równoleżnikowo centrum miasta stanowi naturalny korytarz 
ekologiczny umożliwiający migrację roślin i zwierząt miedzy terenami chronionymi leżącymi 
na południu i północy województwa. 
Istniejące, na terenie miasta, obszary zieleni rozmieszczone są nierównomiernie 
i charakteryzują się brakiem zrównoważenia w stosunku do wymagań ekologicznych  
(4 parki miejskie, skwery, zieleńce oraz zieleń przyuliczna i osiedlowa itp.).  
 

Rezerwaty przyrody 
Obecnie w mieście znajdują się dwa rezerwaty przyrody „Winna Góra” i „Jamy”, zajmujące 
łącznie powierzchnię 2,11 ha, którymi zarządza Wojewoda Podkarpacki. 
- „Winna Góra” - rezerwat florystyczny ścisły o powierzchni 0,10 ha, położony w północnej 

części miasta na osiedlu Winna Góra, powołany mocą Zarządzenia Nr 263 Ministra 
Leśnictwa z dnia 20 listopada 1954 r. (M.P. Nr 119, poz. 1684), ochronie podlega naturalne 
stanowisko wisienki karłowatej Cerasus fruticosa; 

- „Jamy” - Rezerwat florystyczny o powierzchni 2,01 ha, powołany mocą Zarządzenia 
Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 25 stycznia 1995 r. 
(M.P. Nr 5, poz. 79) w celu ochrony jedynego w Polsce stanowiska lnu austriackiego Linum 
austriacum. 

Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie wschodniej granicy miasta leży rezerwat florystyczny 
„Szachownica” w Krównikach. Elementem ochrony jest bardzo rzadka roślina – szachownica 
kostkowata, która obecnie jedynie w pradolinie Sanu, w okolicach Przemyśla i Stubna ma 
nieliczne swoje naturalne stanowiska. 
 

Pomniki przyrody 
Według posiadanej inwentaryzacji na obszarze miasta występuje 39 pomników przyrody 
(32 pojedyncze drzewa, 4 grupy drzew i 2 aleje oraz 1 głaz narzutowy), wprowadzonych 
decyzją PWRN w Rzeszowie, rozporządzeniami wojewody przemyskiego i utworzonych na 
mocy uchwał Rady Miejskiej.  
 
 
Tabela 3. Pomniki przyrody 
Rodzaj pomnika Data i podstawa prawna Położenie Opis pomnika 

1. Dąb szypułkowy 
1992.12.18 Uchwała RM 
w Przemyślu Nr 102/92 

ul. Armii Krajowej 
Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 304 cm 
Wysokość 21 m 

2.Dąb szypułkowy 
1992.12.18 Uchwała RM 
w Przemyślu Nr 102/92 

ul. Armii Krajowej 
Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 290 cm 
Wysokość 23 m 

3. Dąb szypułkowy  
1992.12.18 Uchwała RM 
w Przemyślu Nr 102/92 

ul. Armii Krajowej 
Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 290 m 
Wysokość 23 m 
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Rodzaj pomnika Data i podstawa prawna Położenie Opis pomnika 

4. Lipa drobnolistna 
1992.12.18 Uchwała RM 
w Przemyślu Nr 102/92 

ul. Armii Krajowej  
Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 337 cm 
Wysokość 15 m 

5. Lipa drobnolistna 
1992.12.18 Uchwała RM 
w Przemyślu Nr 102/92 

ul. Armii Krajowej 
Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 365 cm 
Wysokość 14 m 

6. Buk pospolity f. 
purpurowa 

1992.12.18 Uchwała RM  
w Przemyślu Nr 102/92 

ul. Dworskiego 
Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 375 cm 
Wysokość 18 m 

7. Buk pospolity f. 
purpurowa 

1992.12.18 Uchwała RM 
w Przemyślu Nr 102/92 

ul. Dworskiego 
Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 450 cm 
Wysokość 18 m 

8. Platan klonolistny 
1989.10.30 
Zarządzenie Wojewody 
Przemyskiego Nr.36/89 

ul. Herburtów 
Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 294 cm 
Wysokość 24 m 

9. Dąb szypułkowy 
1989.10.30 
Zarządzenie Wojewody 
Przemyskiego Nr.36/89 

ul. Herburtów 
Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 340 cm 
Wysokość 25 m 

11. Lipa drobnolistna 
1988.02.08 
Zarządzenie Wojewody 
Przemyskiego Nr.4/88 

ul. Karmelicka 
Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 510 cm 
Wysokość 18 m 

12. Kasztanowiec 
pospolity 

1989.10.30 
Zarządzenie Wojewody 
Przemyskiego Nr.36/89 

ul. T. Kościuszki 
Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 350 cm 
Wysokość 18 m 

13. Dąb szypułkowy 
1988.02.08 
Zarządzenie Wojewody 
Przemyskiego Nr.4/88 

ul. Lelewela 
Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 327 cm 
Wysokość 21 m 

14. Dąb szypułkowy 
1988.02.08 
Zarządzenie Wojewody 
Przemyskiego Nr.4/88 

ul. Lelewela 
Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 407 cm 
Wysokość 20 m 

15. Jesion wyniosły 
1988.02.08 
Zarządzenie Wojewody 
Przemyskiego Nr.4/88 

ul. Lelewela 
Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 332 cm 
Wysokość 20 m 

17. Dąb szypułkowy 
1992.12.18 Uchwała RM 
w Przemyślu Nr 102/92 ul. Paderewskiego 

Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 290 cm 
Wysokość 18 m 

18. Jesion wyniosły 
1992.12.18 Uchwała RM 
w Przemyślu Nr 102/92 

ul. Paderewskiego 
Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 290 cm 
Wysokość 18 m 

21. Buk pospolity 
1992.12.18 Uchwała RM 
w Przemyślu Nr 102/92 

ul. Paderewskiego 
Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 275 cm 
Wysokość 15 m 

22. Lipa drobnolistna 
1989.10.30 
Zarządzenie Wojewody 
Przemyskiego Nr.36/89 

ul. Pasteura 

Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 475 cm 
Wysokość 23 m 
 

23. Lipa drobnolistna 
1988.02.08 
Zarządzenie Wojewody 
Przemyskiego Nr.4/88 

Plac na Bramie 
Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 380 cm 
Wysokość 18 m 

24. Jesion wyniosły 
1989.10.30 
Zarządzenie Wojewody 
Przemyskiego Nr.36/89 

ul. Przemysława 
Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 326 cm 
Wysokość 17 m 

25. Grupa drzew –  wiąz 
górski 2 szt. 
 

1989.10.30 
Zarządzenie Wojewody 
Przemyskiego Nr.36/89 

ul. Sanocka 
Grupa drzew 
Obwód pnia 475 i 388 cm  
Wysokość 25 i 22 m 

26. Lipa drobnolistna 
1992.12.18 Uchwała RM 
w Przemyślu Nr 102/92 

ul. Sanocka 
Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 310 cm 
Wysokość 19 m 

28. Grupa drzew – lipa 
drobnolistna 13 szt. 

1989.10.30 
Zarządzenie Wojewody 
Przemyskiego Nr.36/89 

ul. Stawowa 
Park podworski 

Grupa drzew 
Obwód pnia 139-249 cm 
Wysokość 23-26 m 

29. Lipa drobnolistna 
1989.10.30 
Zarządzenie Wojewody 
Przemyskiego Nr.36/89 

ul. Stawowa 
Park podworski 

Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 320 cm 
Wysokość 22 m 

30. Dąb szypułkowy 
1989.10.30 
Zarządzenie Wojewody 
Przemyskiego Nr.36/89 

ul. Szykowskiego 
Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 380 cm 
Wysokość 18 m 
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32. Lipa drobnolistna 
1989.10.30 
Zarządzenie Wojewody 
Przemyskiego Nr.36/89 

ul. Ziemowita 
Park podworski 

Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 320 cm 
Wysokość 20 m 

33. Dąb szypułkowy 
1989.10.30 
Zarządzenie Wojewody 
Przemyskiego Nr.36/89 

ul. Ziemowita 
Park podworski 

Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 306 cm 
Wysokość 21 m 

34. Lipa drobnolistna 
1989.10.30 
Zarządzenie Wojewody 
Przemyskiego Nr.36/89 

Góra Zamkowa 
Park Miejski 

Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 345 cm 
Wysokość 28 m 

35. Lipa drobnolistna 

1989.10.30 
Zarządzenie Wojewody 
Przemyskiego Nr.36/89 

Góra Zamkowa 
Park Miejski 

Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 410 cm 
Wysokość 25 m 

36. Grupa drzew –topola 
biała 3 szt. 

1988.02.08 
Zarządzenie Wojewody 
Przemyskiego Nr.4/88 

Park w Bakończycach 

Grupa drzew 
Obwód pnia 394-438 cm 
Wysokość 27-32 m 

37. Klon jawor 
1989.10.30 
Zarządzenie Wojewody 
Przemyskiego Nr.36/89 

Park Miejski 
Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 340 cm 
Wysokość 26 m 

38. Grupa drzew – 
topola biała 9 szt. 

1988.02.08 
Zarządzenie Wojewody 
Przemyskiego Nr.4/88 

Park Miejski 
Grupa drzew 
Obwód pnia 350-420 cm 
Wysokość 27-30 m 

39. Lipa drobnolistna 
1994.11.03 Uchwała RM 
w Przemyślu Nr 62/94 

Park Miejski 
Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 353 cm 
Wysokość 24 m 

40. Buk pospolity 
1994.11.03 Uchwała RM 
w Przemyślu Nr 62/94 

Park Miejski 
Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 326 cm 
Wysokość 25 m 

41. Buk pospolity 
1994.11.03 Uchwała RM 
w Przemyślu Nr 62/94 

Park Miejski 
Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 306 cm 
Wysokość 25 m 

42. Wiąz szypułkowy 
1994.11.03 Uchwała RM 
w Przemyślu Nr 62/94 

Park Miejski 
Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 299 cm 
Wysokość 24 m 

43. Aleja 
wielogatunkowa 
      Lipa drobnolistna -  
      Klon jawor -6 szt. 
      13 szt. 

1994.11.03 Uchwała RM 
w Przemyślu Nr 62/94 

Park Miejski 

Grupa drzew 
Obwód pnia: 
Lipa 145 - 329 cm 
Klon 156 -259 cm 
Wysokość: 
Lipa 23 - 25 m 
Klon 22 - 24 m 

44. Aleja 
      wielogatunkowa 
      Jesion wyniosły – 
      22 szt. 
      Lipa drobnolistna - 
      19 szt. 
       Kasztanowiec 
       pospolity - 3 szt. 

1996.11.19 Uchwała RM 
w Przemyślu Nr 130/96 

ul. Rosłońskiego 

Grupa drzew 
Obwód pnia: 
Jesion 162 - 324 cm 
Lipa 189 - 307 cm 
Kasztanowiec 176 - 250 cm 
Wysokość: 
Jesion 19 - 25 m 
Lipa 16 -23 m 
Kasztanowiec 16 -20 m 

45. Głaz narzutowy 
Decyzja PWRN w Rzeszowie  
z dnia 28 marca 1962 r.  
Nr R 11/1/P/157/62 

Kruhel Mały (brzeg 
potoku) 

3 głazy narzutowe o 
wymiarach:  
- obwód 448, długość 120 
cm, szerokość 85 cm 
- obwód 435 cm, kształt 
pięcioboku 
- obwód 260 cm, wysokość 
70 cm, szerokość 60 cm 

Źródło: Urząd Miejski w Przemyślu 

 
Wody powierzchniowe, podziemne i źródła 
Przemyśl posiada znaczne zasoby wód powierzchniowych, pochodzące głównie z Sanu. 
Miasto w całości położone jest w dorzeczu Sanu oraz jego dopływu Wiaru. Rzeka San płynie 
doliną o kierunku zbliżonym do równoleżnikowego. Szerokość koryta wynosi 45 - 50 m, wcięcie 
w dno terasy zalewowej 2-3 m. Wiar płynie głęboko wciętym korytem, zachowującym 
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kierunek południkowy. Do Sanu i Wiaru wody powierzchniowe odprowadza dość gęsta sieć 
cieków, często bez nazwy. 
San i Wiar są rzekami o reżimie górskim, bardzo szybko reagującymi na zmiany zasilania. 
Spotykane są, szczególnie w okresie letnim, nagłe wezbrania wód spowodowane obfitymi 
opadami. Przy wysokich stanach wód rzeki występują z koryta i zalewane są terasy zalewowe 
i starorzecza. Zmienność stanów wód na Sanie łagodzona jest przez oddziaływanie zespołu 
zbiorników retencyjnych Solina-Myczkowce. 
 

Zasoby eksploatacyjne wód podziemnych możliwe do wykorzystania dla celów 
gospodarczych i mające największe znaczenie związane są z wielkimi jednostkami 
geologicznymi, stanowiącymi jednocześnie regiony hydrogeologiczne. Wyodrębnia się cztery 
obszary o odmiennych warunkach hydrogeologicznych: 
- Doliny rzek San i Wiar - wody gruntowe występują w serii piaszczysto-żwirowej przykrytej 

madami, zwierciadło wód na głębokości 1,0 - 8,0 m pod poziomem terenu tworzy 
warstwę o miąższości od kilku do kilkunastu metrów, zasilaną wodami rzek i wodami 
opadowymi. Występują tu korzystne warunki do ujęcia wód wgłębnych; 

- Doliny w obszarach Pogórzy i wierzchowiny lessowe - wody gruntowe występują w serii 
piaszczysto - żwirowej na głębokości od 0,5 - 5 m. Miąższość i rozprzestrzenienie poziome 
jest niewielkie, wahania poziomu uzależnione są od stanu wód w ciekach; 

- Wierzchowiny lessowe - wody występują w serii piaszczysto - żwirowej, jako wody 
o swobodnym zwierciadle na głębokości od 2,0 – 20,0 zasilanie poziomu następuje na 
drodze infiltracji wód opadowych; 

- Obszar Pogórza Karpackiego - poziom wodonośny związany jest z występowaniem 
trzeciorzędowych i kredowych piaskowców, zalegających naprzemianlegle z łupkami. 
Występują tu niekorzystne warunki dla ujęcia wód. 

Udokumentowane zasoby wód podziemnych miasta związane są z Głównymi Zbiornikami 
Wód Podziemnych GZWP Nr 430 „ Dolina rzeki San” (częściowo w granicach miasta) oraz 
GZWP Nr 429 „Dolina Przemyśl” (przy wschodniej granicy miasta). 
Na obszarze miasta stwierdzono występowanie źródeł w obrębie Pogórza Przemyskiego 
i Dynowskiego. Źródła mają charakter źródeł szczelinowych, większość z nich wypływa 
z utworów kredowych, najczęściej występują w dolinach. Wydajność źródeł jest niewielka, 
często są obudowane i zaopatrują w wodę do celów pitnych i gospodarczych lokalną 
ludność. 
 

Gleby 
Najżyźniejszymi glebami w obrębie miasta są gleby brunatne właściwe, brunatne 
wyługowane, czarne ziemie właściwe, czarne ziemie zdegradowane i gleby szare. 
Wytworzyły się w obrębie zrównań wierzchowinowych i stoków wierzchowiny lessowej,  
z utworów eolicznych. Są to gleby bogate w składniki pokarmowe, z warstwą próchniczą 20 - 
30 cm, o odczynie przeważnie obojętnym, dobrze przewietrzane. Lokalnie występują gleby 
bielicowe, powstałe z różnych skał, których wartość rolnicza zależy od skały macierzystej.  
W obrębie doliny Sanu i Wiaru, z utworów aluwialnych powstały gleby typu mad i czarnoziem 
deluwialny. Odznaczają się one dobrą strukturą i korzystnymi warunkami wodnymi. Gleby 
najwyższej - I klasy bonitacyjnej zajmują 3,5% powierzchni wszystkich użytków rolnych, gleby 
klasy II - 25 %, klasy III - 37%, klasy IV - 25,6 %, pozostałe 8,9%. 
 

Jakość i stan środowiska, zanieczyszczenia, hałas, zapachy, zagrożenia naturalne 
Zanieczyszczenie powietrza 
Największym źródłem emisji zanieczyszczeń powietrza w Przemyślu są procesy spalania paliw 
w energetyce, przemyśle, w transporcie i sektorze komunalno-bytowym. Około 90 % emisji SO2 
i tlenków azotu oraz 70-80% emisji pyłów pochodzi z procesów spalania paliw. W bilansie 
zorganizowanej emisji zanieczyszczeń powietrza, decydująca jest emisja z zakładów 
zaliczonych wg GUS do szczególnie uciążliwych dla powietrza. Przekroczenia wartości 
dopuszczalnych dotyczą przede wszystkim centrum miasta i otoczenia ulic o największym 
natężeniu ruchu. 
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Tabela 4. Emisja i redukcja zanieczyszczeń powietrza  

Zanieczyszczenia 
Zanieczyszczenia zatrzymywane  

w urządzeniach do redukcji 
zanieczyszczeń w % 

Pyłowe w t/rok Gazowe w t/rok 
Rok 

Ogółem 
Ze spalania 

paliw 
Ogółem 

Dwutlenek 
siarki 

Pyłowe Gazowe 

2003 294 222 62 449 509 95,4 0,01 
2004 335 263 61 943 472 94,1 0,01 
2005 281 208 60 461 498 95,6 0,01 
2006 269 229 123 129 352 95,9 0,004 
2007 103 89 120 894 355 95,4 0,0008 
2008 110 106 111 497 297 95,0 b. d. 
2009 79 75 102 137 374 98,6 b. d. 

Źródło: GUS 
 

Obecnie do największych emitentów zanieczyszczeń na terenie miasta zaliczają się: Miejskie 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. - Ciepłownia "Zasanie", Fibris S.A. oraz Sanwil 
S.A. Obecnie trwa bieżąca modernizacja oraz prace projektowe odnośnie kierunku i zakresu 
modernizacji źródeł emisji zanieczyszczeń w przyszłości.  
Gęsto zabudowane centrum starego miasta ogrzewane jest głównie tradycyjnym systemem 
piecowym lub ciepłem dostarczanym z małych kotłowni centralnego ogrzewania opalanych 
węglem i posiadających na ogół niskie kominy, co powoduje powstanie tzw. niskiej emisji.  
Wraz z rozwojem motoryzacji, narasta problem zanieczyszczenia centrum miasta przez gazy 
emitowane z pojazdów mechanicznych. Problem ten jest szczególnie dotkliwy w ciepłej 
porze roku, kiedy to w wyniku reakcji fotochemicznych może powstać silnie toksyczny tzw. 
smog utleniający.  
Emisja zanieczyszczeń podstawowych gazowych (CO2, NO2) i pyłowych na terenie miasta 
pochodzi głównie z procesów energetycznego spalania paliw. Emisja zanieczyszczeń 
specyficznych związana jest głównie z rozwojem motoryzacji. 
 

Chemizm opadów atmosferycznych 
Zanieczyszczenie pochodzące z opadów atmosferycznych, przez wprowadzenie do podłoża 
dużej zawartości związków kwasotwórczych (siarki i azotu), biogennych i metali ciężkich, 
powoduje degradację gleb i zakwaszenie wód. 
 

Zanieczyszczenie wód  
Głównymi źródłami zanieczyszczenia wód powierzchniowych są ścieki komunalne 
i przemysłowe. Znaczący wpływ mają również spływy powierzchniowe, szczególnie z terenów 
stanowiących grunty orne. 
 

Stan gleb 
Kwasowość gleb powodowana jest głównie przez naturalne czynniki klimatyczno – glebowe 
i zanieczyszczenia kwasotwórcze oraz niewłaściwe nawożenie mineralne. Większość gleb 
w mieście, wykazuje odczyn kwaśny i bardzo kwaśny. Zanieczyszczenia gleb mają charakter 
punktowy (emisja większych zakładów przemysłowych i wysypiska śmieci) i liniowy (wzdłuż 
szlaków komunikacyjnych o znacznym natężeniu ruchu). 
Na obszarze miasta, w obrębie mocno nachylonych stoków występuje silna erozja wodno –
powierzchniowa powodująca wymywanie poziomu orno - próchniczego i gromadzenie 
najbardziej wartościowych składników mineralnych i organicznych u podnóży stoków 
i w dolinach.  
W południowej części miasta w obrębie stromych stoków pojawiają się osuwiska. Obszary 
objęte ruchami masowymi oraz leżące w ich najbliższym sąsiedztwie narażone są na rujnację 
i wymagają delimitacji.  
 

Hałas 
Głównym źródłem zakłóceń klimatu akustycznego środowiska w mieście jest hałas drogowy 
i kolejowy. Gwałtowny rozwój motoryzacji w ostatnim dziesięcioleciu i związany z tym wzrost 
natężenia ruchu spowodowały znaczne pogorszenie klimatu akustycznego. 
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Największe natężenie dźwięku występuje w punktach zlokalizowanych na ulicach 
wychodzących z bardzo ruchliwego skrzyżowania Plac Na Bramie: 
- przy ul. Słowackiego 23, 
- przy ul. Dworskiego 7, 
- przy ul. Jagiellońskiej 2. 

Na wysokie natężenie hałasu ma wpływ duże natężenie ruchu drogowego w obrębie 
skrzyżowania, które między innymi przyjmuje około 90% ruchu autobusowego komunikacji 
miejskiej. Istotne znaczenie ma tutaj także rodzaj zabudowy (wąskie jezdnie z blisko 
przylegającymi kamienicami, co powoduje dodatkowe odbicia fal akustycznych) oraz częste 
przerywanie płynności ruchu (co powoduje wzmożony hałas podczas ruszania 
i przyspieszania pojazdów). 
Wysokie natężenie hałasu drogowego zanotowano na ul. Jagiellońskiej oraz ulicach 
tworzących tzw. „małą obwodnicę”: ul. W. Pola, ul. Bohaterów Getta, ul. Borelowskiego,  
ul. Stanisława Augusta. 
Występowanie tak wysokich poziomów dźwięku na małej obwodnicy wynika między innymi 
z faktu, że tymi ulicami przejeżdża większość ciężkiego ruchu tranzytowego i ruchu 
osobowego w kierunku granicy Państwa. Dodatkową uciążliwością są drgania (wibracje) 
wytwarzane przejazdem ciężkiego transportu. Drgania są przenoszone na fundamenty 
budynków, co prowadzi do uszkodzenia konstrukcji budynków. Częściową ochroną 
budynków zlokalizowanych wzdłuż małej obwodnicy może być przejęcie drgań przez ekrany 
przeciwwibracyjne ułożone w terenie między jezdnią a budynkami. 
 

Zagrożenie naturalne 
Miasto Przemyśl narażone jest na powodzie i pożary. Na prawym brzegu Sanu zagrożone 
powodzią są tereny przyległe do Zakładu Uzdatniania Wody, tereny sportowo-rekreacyjne 
klubu „Polonia” oraz tereny dzielnic miasta: Wilcze i Przekopana. Na lewym brzegu Sanu 
powódź zagraża terenom: przyległym do ulicy Węgierskiej, sportowo-rekreacyjnym klubu 
„Czuwaj” oraz przyległym do ulicy: Wyb. F. Focha i Buszkowickiej. Poważne zagrożenie dla 
miasta Przemyśla stanowi fala powodziowa, która może wystąpić w razie awarii lub 
uszkodzenia urządzeń hydrotechnicznych zapory Solina – Myczkowce ( przewiduje się, że 
w ciągu 7 godzin i 20 minut do Przemyśla dotrze fala powodziowa o wysokości około 14 m, 
zalewająca około 50% obszaru miasta). Drugą, mniej groźną rzeką jest Wiar zagrażający 
terenom miasta dzielnic: Sielec i Pikulice. Częstym zjawiskiem są, występujące na większych 
obszarach, pożary lasów oraz łąk. Szczególne nasilenie tego typu zagrożeń odnotowuje się 
w okresie wiosennego wypalania traw, co wiąże się z niską świadomością ekologiczną 
społeczeństwa. 
 
 

Tabela 5. Wybrane wydatki budżetu Gminy Miejskiej Przemyśl na ochronę środowiska  
Wyszczególnienie rodzaju wydatków Rok Wartość wydatków w PLN 

2003 1 466 649 

2004 1 581 260 
2005 1 534 142 
2006 1 302 276 
2007 4 095 039 
2008 2 056 930 

oczyszczanie miast i gmin  

2009 2 566 740 

2003 348 469 
2004 333 516 
2005 532 520 
2006 411 021 
2007 581 056 
2008 600 888 

utrzymanie zieleni w miastach i gminach  

2009 831 836 

2003 1 225 885 

2004 5 459 944 
2005 4 204 051 

gospodarka ściekowa i ochrona wód  

2006 1 278 483 
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2007 1 965 170 
2008 1 581 247 
2009 737 390 

2003 7 064 640 

2004 148 414 
2005 - 
2006 - 
2007 886 923 
2008 1 525 309 

gospodarka odpadami  

2009 1 098 880 
Źródło: GUS 
 

W celu ochrony istniejących złóż surowców oraz zabezpieczenia ich przed rabunkowym 
i niekontrolowanym wydobyciem, udzielane są koncesje na wydobycie kopalin ze złóż oraz 
na poszukiwanie lub rozpoznanie złóż kopalin.  
Przemyśl, jako miasto położone zaledwie ok. 13 km od granicy państwowej narażony jest na 
zanieczyszczenie transgraniczne. Z tego względu Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Rzeszowie prowadzi systematyczny nadzór badawczy nad stanem jakości wód 
granicznych, współpracuje z Państwowym Urzędem Ekologii i Zasobów Naturalnych Obwodu 
Lwowskiego w przypadkach wystąpienia nadzwyczajnych zanieczyszczeń środowiska. 
Płaszczyzną wymiany informacji i doświadczeń są także organizowane cyklicznie przez obie 
strony konferencje ekologiczne oraz seminaria. 
 

Lasy 
Powierzchnia lasów i gruntów leśnych w mieście Przemyślu wynosi 197 ha (o 8 ha mniej niż  
w roku 2004), co daje lesistość 4,51% (4,65% w 2004 r.). Lasy Skarbu Państwa stanowią 50,8% 
powierzchni gruntów leśnych (54% w roku 2003), lasy gminne 26,8% (31,2% w roku 2003), a lasy 
na gruntach osób prywatnych 22,4% (14,6% w roku 2003).  
Na terenie miasta nadzór nad stanem lasów sprawuje Regionalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych w Krośnie Nadleśnictwo Krasiczyn. Miasto Przemyśl znajduje się w zasięgu jednej 
krainy przyrodniczo – leśnej, w VIII Karpackiej Krainie leśnej, dzielnicy 2 – Pogórza 
Środkowobeskidzkiego. Na obszarach leżących w Karpackiej Krainie Przyrodniczo - Leśnej 
przeważają siedliska lasu wyżynnego (73,5 % pow. leśnej), a na siedliskach wilgotnych 
występuje ols jesionowy. Podstawowymi gatunkami lasotwórczymi w siedliskach lasu 
wyżynnego są: buk zwyczajny i dąb, a gatunkami domieszkowymi modrzew, jodła i świerk. 
W siedlisku olsów głównym gatunkiem lasotwórczym jest jesion, a gatunkami domieszkowymi 
są olcha, świerk i brzoza. W ogólnej powierzchni leśnej miasta nie wyróżniono lasów 
ochronnych. 
Pod względem struktury wiekowej największy udział w lasach mają drzewostany w klasie III 
wieku (41-60 lat) - 47,4 % i w klasie II (21 - 40 lat) - 34,3 %. Jednocześnie w mieście występują 
starsze drzewostany w IV klasie wiekowej (powyżej 60 lat) 17,3 %. Lasy w obrębie miasta są 
lasami produkcyjnymi.  
 

Rolnictwo 
Wartość przyrodnicza występujących na obszarze miasta gleb jest wysoka, co powoduje,  
iż na obrzeżach Przemyśla istnieje 1373 gospodarstw rolnych, w których na powierzchni 392 
ha prowadzi się uprawy zbożowe oraz ogrodniczo-sadownicze. Dominującym kierunkiem 
zasiewów są rośliny zbożowe, zajmujące 57% powierzchni gruntów rolnych. Na terenie miasta 
dominują małe gospodarstwa, o przeciętnej powierzchni do 1 ha.  
 

Tabela 6. Powierzchnia gruntów leśnych. 
Rok Ogółem w ha Powierzchnia lasów w ha 

2000 154,5 152,9 
2001 152,3 150,7 
2002 154,3 152,6 
2003 154,1 152,5 
2004 153,1 151,5 
2005 157,9 155,1 
2006 164.1 161,2 
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2007 152,2 149,3 
2008 159,0 156,2 
2009 206,3 202,0 
Źródło: GUS 
 

Tabela 7. Powierzchnia użytków rolnych w ha wg granic administracyjnych. 
Rok Ogółem w ha Grunty orne Sady Łąki Pastwiska 

1996 2 094 1 660 180 119 135 
1997 2 093 1 659 180 119 135 
1998 2 091 1 657 180 119 135 
1999 2 513 1 821 121 139 432 
2000 2 491 1 803 122 134 432 
2001 2 481 1 796 120 136 429 
2002 2 480 1 784 120 136 440 
2003 2 311 1 658 140 127 386 
2004 2 306 1 656 139 127 384 
2005 2 381 1 699 131 153 398 
2006 2 376 1 578 130 161 417 
2007 2 379 1 573 130 161 424 
2008 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
2009 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
Źródło: GUS 
 

Ponieważ znaczną część obszarów miasta stanowią tereny zurbanizowane, w ich obrębie 
wyklucza się trwałe wykorzystanie ziem w celach rolniczych. Obserwuje się tendencję do 
przekształcania gospodarstw rolnych w zabudowę jednorodzinną.  
 

Tabela 8. Rolnictwo – w ha wg granic administracyjnych miasta Przemyśla ogółem 
Wyszczególnienie wg granic 

administracyjnych 
Rok Powierzchnia w [ha} 

2003 2 311 
2004 2 306 
2005 2 381 
2006 2 376 
2007 2 379 
2008 b.d. 

Powierzchnia użytków rolnych  

2009 b.d. 
2003 1 658 
2004 1 656 
2005 1 699 
2006 1 578 
2007 1 573 
2008 b.d. 

Grunty orne  

2009 b.d. 
2003 140 
2004 139 
2005 131 
2006 130 
2007 130 
2008 b.d. 

Sady  

2009 b.d. 
2003 127 
2004 127 
2005 153 
2006 161 
2007 161 
2008 b.d. 

Łąki  

2009 b.d. 
2003 386 
2004 384 

Pastwiska 
 

2005 398 
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Wyszczególnienie wg granic 
administracyjnych 

Rok Powierzchnia w [ha} 

2006 417 
2007 424 
2008 b.d. 
2009 b.d. 
2003 203 
2004 205 
2005 197 
2006 246 
2007 273 
2008 b.d. 

Lasy i grunty leśne 

2009 b.d. 
2003 1 852 
2004 1 855 
2005 1 788 
2006 1 754 
2007 1 724 
2008 b.d. 

Pozostałe grunty i nieużytki 

2009 b.d. 
Źródło: GUS 
 

Tabela 9. Powierzchnia gruntów leśnych w Przemyślu 
Wyszczególnienie Rok Powierzchnia w [ha] 

2003 154,1 

2004 153,1 
2005 157,9 
2006 164,1 
2007 152,2 
2008 159,0 

Powierzchnia gruntów leśnych 
ogółem  

2009 206,3 
2003 152,5 
2004 151,4 
2005 155,1 
2006 161,2 
2007 149,9 
2008 156,2 

Powierzchnia lasów 

2009 202,0 
2003 119,8 
2004 118,8 
2005 120,0 
2006 126,2 
2007 114,3 
2008 121,1 

Powierzchnia lasów publicznych 
razem 

2009 168,4 
2003 78,8 
2004 77,8 
2005 79,0 
2006 85,2 
2007 85,2 
2008 92,0 

Powierzchnia lasów publicznych 
Skarbu Państwa 

2009 92,0 
2003 77,8 
2004 77,8 
2005 79,0 
2006 85,2 
2007 85,2 
2008 92,0 

Powierzchnia lasów Skarbu 
Państwa w zarządzie Lasów 
Państwowych 

2009 92,2 
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Wyszczególnienie Rok Powierzchnia w [ha] 
2003 34,3 
2004 34,3 
2005 37,9 
2006 37,9 
2007 37,9 
2008 37,9 

Powierzchnia lasów prywatnych 
ogółem 

2009 37,9 
2003 41,0 
2004 41,0 
2005 41,0 
2006 41,0 
2007 29,1 
2008 29,1 

Powierzchnia lasów - mienie 
komunalne - razem 

2009 76,2 
2003 72 
2004 0 
2005 70 
2006 - 
2007 - 
2008 -  

Pozyskiwanie drewna (grubizny) 
prywatne/m3 

2009 16 
Źródło: GUS 
 

Według opracowanej w 2001 r. „Inwentaryzacji stanu lasu” dla miasta Przemyśla, w okresie 
do 2010 roku planuje się przeznaczyć do zalesienia 13,75 ha. 
W lasach są prowadzone prace odnowieniowe, posiadają one plany zagospodarowania 
obszarów leśnych, których głównym zamierzeniem jest przebudowa lasów zgodnie  
z siedliskiem i stworzenie lasów mieszanych z jodłą, modrzewiem, bukiem, dębem, jesionem, 
sosną i olchą. 
 

1.3. Własność gruntów i budynków wg stanu na dzień: 01.01.2010 r. 
 
W wyniku poszerzenia granic Miasto Przemyśl od 1 stycznia 2010r. ma powierzchnię 46 km2. 

(4 608 ha). Natomiast, do końca 2009r. powierzchnia Miasta wynosiła 44 km2 (4 377 ha).  
 

Zagospodarowanie tej powierzchni przedstawia się następująco: 
- użytki rolne: 2 466 ha – 24,66 km2, 

- grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione: 413 ha – 4,13 km2, 

- grunty zabudowane i zurbanizowane: 1 521 ha – 15,21 km2, 

- grunty pod wodami: 128 ha – 1,28 km2, 

- nieużytki: 31 ha – 0,31 km2, 

- inne: 58 ha – 0,58 km2. 
 

Struktura własności gruntów przedstawia się następująco: 
- grunty prywatne: 2 033 ha – 44,03%, 

- grunty gminne: 1 309 ha – 28,35%, 

- grunty Skarbu Państwa: 1 005 ha – 21,77%, 

- grunty powiatów: 40 ha – 0,87%, 

- grunty kościołów i związków wyznaniowych: 64 (ha) – 1,39%, 

- grunty województw: 26 ha – 0,56%, 

- pozostałe: 118 ha – 2,55%, 

- grunty spółdzielni: 22 ha – 0,48%. 
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Wykres Nr 1. Struktura własności gruntów w Przemyślu. 
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Struktura własnościowa budynków mieszkalnych na terenie miasta kształtuje się następująco: 
Liczba budynków mieszkalnych - 5 312 (100%), 
Stanowiące własność: 
- osób fizycznych – 4 670 (87,92%), 
- spółdzielni mieszkaniowych – 167 (3,14%), 
- gminy – 292 (5,50%), 
- Skarbu Państwa – 22 (0,41%), 
- zakładów pracy – 80 (1,51%), 
- pozostałych podmiotów – 81 (1,52%), 
- wspólną – brak danych. 

 
 

Wykres Nr 2. Struktura własnościowa budynków mieszkalnych w Przemyślu. 
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1.4. Infrastruktura techniczna 
 
1.4.1. Komunikacja i transport 
 
Drogi 
Układ uliczny Przemyśla ma charakter mieszany, promienisto-rusztowy. Ewolucja tego układu - 
tak jak w większości historycznych miast - wynikała ze stopniowego dostosowania się układu 
historycznego miasta średniowiecznego do potrzeb wynikających z postępującej urbanizacji 
i ruchu pojazdów.  
Układ podstawowych ulic miasta wyznaczają historycznie ukształtowane drogi krajowe (ich 
kontynuacja w obszarze zurbanizowanym) i co jest szczególnie niekorzystne - węzeł tych dróg 
znajduje się w samym śródmieściu. Kształt sieci ulicznej jest zdeterminowany przez czynniki 
fizjograficzne, historyczne położenie miasta w zakolu Sanu oraz kierunki dróg wylotowych. 
Zbiegające się w Przemyślu dwie drogi krajowe, dają miastu - poprzez przejście graniczne 
w Medyce – bliskie połączenie z Ukrainą. Są to: 
- nr 28 Zator – Wadowice – Przemyśl – Medyka – Granica Państwa, 
- nr 77 Lipnik – Sandomierz – Stalowa Wola – Jarosław – Radymno – Przemyśl. 

Przejście graniczne z Ukrainą w Medyce stopniowo będzie zwiększać swoje znaczenie 
w konsekwencji przystąpienia Polski do UE. Ruch tranzytowy w kierunku Medyki przebiega 
głównie: 
- drogą krajową nr 77 w ciągu której leżą ulice: Krakowska, Jana III Sobieskiego, 3 Maja, 

Plac Konstytucji 3 Maja oraz most im. Orląt Przemyskich, 
- drogą powiatową nr 2162 R w ciągu której leżą ulice: St. Augusta, M. Borelowskiego, 

Bohaterów Getta, W. Pola,  
- drogą krajową nr 28 w ciągu której leżą ulice: Sanocka, Wyb. marsz. J. Piłsudskiego, 

Jagiellońska, Plac Na Bramie, A. Mickiewicza, A. Dworskiego, H. Siemiradzkiego, T. Zana 
i Lwowska.  

Do czasu wybudowania drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77 
z drogą krajową nr 28 wszystkie relacje tranzytowe: regionalne, krajowe i międzynarodowe 
przebiegać będą przez ścisłe centrum. 
Pod względem technicznym można stwierdzić, że układ uliczny szczególnie śródmieścia - jest 
słabo dostosowany nawet do obecnych potrzeb. Podstawowymi jego cechami są wąskie 
ulice staromiejskie, małe promienie łuków, duże spadki podłużne oraz niska wytrzymałość 
nawierzchni. 
Ogólnie stan techniczny dróg na terenie miasta Przemyśla jest: 
- dobry na drogach krajowych i wojewódzkich, 
- niezadowalający na drogach powiatowych i gminnych. 
- Brak nowych przepraw mostowych (projektowane mosty na ul. Sanockiej i w ciągu drogi 

obwodowej). 
Według danych Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu ulice w najgorszym stanie technicznym 
znajdują się przede wszystkim w rejonach osiedli: Wysokie Góry, Tatarskie, Wilcze, 
Przekopana, Krzemieniec oraz Warneńczyka. 
Na terenie miasta znajduje się: 
- 13 ulic w ciągu 2 dróg krajowych (nr 28 i nr 77) o łącznej długości 15,12 km, 
- 3 ulice w ciągu 2 dróg wojewódzkich (nr 884 i nr 885) o łącznej długości 7,11 km, 
- 79 dróg powiatowych o łącznej długości 59,60 km, 
- 348 dróg gminnych o łącznej długości 119,00 km. 

 

Linie kolejowe 
Przez Przemyśl przebiega tranzytowa magistrala kolejowa, łączącą równoleżnikowo Niemcy 
z Ukrainą przez całą południową Polskę. Linia ta ma istotne znaczenie gospodarcze zarówno 
w przewozach pasażerskich, jak i towarowych. Z Przemyśla wiodą trasy kolejowe do 
głównych ośrodków Ukrainy: Kijowa, Odessy czy Czerniowiec. 
Przemyśl ma dogodne połączenia kolejowe przez Rzeszów, Kraków, Górny Śląsk, Opole  
i Wrocław do Zgorzelca, Poznania, Szczecina oraz Berlina, Drezna i Pragi. Przesiadki na 
węzłowych stacjach kolejowych tej trasy (m.in. Przeworsk, Rzeszów, Dębica, Kraków, 
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Katowice, Wrocław) pozwalają pasażerom uzyskać dogodne połączenia do wszystkich 
większych miast zarówno w kierunku północnym, jak i południowym. 
Z Przemyśla do Granicy Państwa w Malhowicach prowadzi tor kolejowy, który może zostać 
reaktywowany. 
Na terenie miasta funkcjonuje międzynarodowy dworzec kolejowy obsługujący kolejowe 
przejście graniczne na Granicy Państwa z Ukrainą. 
 

Komunikacja pasażerska 
Komunikacja międzynarodowa: 
- dworzec kolejowy w centrum miasta – połączenia bezpośrednie z Niemcami i Ukraina, 

a pośrednio - z innymi kierunkami; 
- przystanek regularnych przewozów autobusowych w centrum miasta – bezpośrednie 

połączenia na Ukrainę i w kierunku zachodnim (Niemcy, Włochy, Francja). 
 

Komunikacja miejska i podmiejska 
Regularną komunikację zapewnia: 
- MZK Sp. z o.o. w Przemyślu obsługujący 31 linii komunikacyjnych wykorzystujących 203 

przystanki autobusowe na ternie miasta i dysponujący 51 autobusami. 
- PKS Sp. z o.o. w Przemyślu dysponujący 72 autobusami. 

Regularna krajowa komunikacja autobusowa jest dostosowana do lokalnych potrzeb, można 
z niej korzystać podróżując w kierunku większych miast województwa podkarpackiego, 
a także w kierunku Krakowa, Lublina, Warszawy. Na terenie miasta istnieje 7 przystanków tej 
komunikacji oraz jeden dworzec autobusowy. 
Indywidualna komunikacja samochodowa, ze względu na duże zatłoczenie dróg, stwarza 
dość trudne warunki poruszania się po mieście. W okolicach Przemyśla istnieją dość dogodne 
warunki dla wykorzystania transportu samochodowego (np. w dojazdach do pracy). 
 

Przewozy 
Prywatne przewozy osób 
Obecnie na terenie miasta działa 212 taksówek oraz 13 firm przewożących osoby. 
Przewozy ładunków 
Ze względu na przygraniczne położenie, w Przemyślu dynamicznie rozwijają się firmy 
samochodowego transportu towarowego. Obecnie na terenie miasta działa 30 firm 
przewozowych. Ponadto można z łatwością korzystać z firm transportowych mających 
siedziby w Jarosławiu, Rzeszowie lub innych miastach województwa podkarpackiego. 
Istnieje dogodna możliwość przewozu ładunków transportem kolejowym – najbliższy terminal 
kontenerowy oraz najbliższe miejsce rozładunku i załadunku wagonów kolejowych prowadzi 
w Przemyślu Zakład Przewozów Towarowych i Przeładunku przy dworcu kolejowym.  
 

1.4.2. Infrastruktura techniczna i gospodarka komunalna 
 
Gospodarka wodna 
Źródłem wody dla wodociągów miasta Przemyśla jest rzeka San, która pod względem 
bakteriologicznym lokuje się obecnie w zależności od pory roku w kategorii jakości wody A2 
bądź A3, zaś pod względem właściwości fizyko - chemicznych w kategorii jakości wody A1  
i A2. Wahania jakości wody mają związek ze zmiennością przepływów wody w Sanie  
w funkcji opadów deszczu. 
Jakość wody dostarczanej odbiorcom poprawiła się zdecydowanie w czerwcu 1997 roku po 
uruchomieniu nowych filtrów w Zakładzie Uzdatniania Wody (ZUW). Od 2000 roku działa 
nowoczesna stacja ozonowania wody, dzięki czemu chlor dawkowany jest tylko w ilościach 
niezbędnych do ochrony przed wtórnym zanieczyszczeniem w czasie dystrybucji wody. 
Przemyśl znajduje się w zasięgu obsługi wodociągu komunalnego. Zakład Uzdatniania Wody 
wybudowano w zachodniej części miasta przy prawym brzegu Sanu. Zdolność produkcyjna 
ujęcia wody wynosi 30240 m3 wody na dobę. Zdolność uzdatniania ZUW wynosi 38 400 m3 na 
dobę, która może być łatwo zwiększona po rozbudowie urządzeń do 48 000 m3 na dobę. 
Zapotrzebowanie wody w mieście jest pokrywane z nadmiarem. Nadwyżki produkcyjne ZUW 
są zagospodarowywane przez alimentowanie wodociągów w obszarach podmiejskich. 
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Z wodociągu dla miasta Przemyśla zaopatrywane są miejscowości w Gminach Krasiczyn, 
Żurawica, Medyka oraz w Gminie Przemyśl. 
Występujące ograniczenia w możliwościach dostawy wody na terenie Przemyśla wynikają 
przede wszystkim z konfiguracji terenu. Duże zróżnicowanie wysokościowe powoduje 
konieczność strefowania wodociągu; w warunkach Przemyśla granica pomiędzy I i II strefą 
zasilania przebiega na rzędnej 263,5 m npm, a między II i III strefą na rzędnej 344 m npm. 
Dla zapewnienia dostawy wody odbiorcom znajdującym się w II oraz III strefie zasilania 
wymagana jest budowa przepompowni wody. I tak aktualnie działa łącznie 7 pompowni 
wodociągowych dla osiedli: Rycerskie, Kazanów, Lipowica i Winna Góra, Bielskiego, Tatarskie 
i Wysokie Góry, Pikulice oraz Zielonka. 
 

Sieć magistralna ma układ pierścieniowy. Przewody wodociągowe: 
- Ø600 mm w Wybrzeżu Marszałka J. Piłsudskiego i Ø500 mm w Wybrzeżu Ojca Św. Jana 

Pawła II, połączone wspólnym przewodem Ø500 mm obsługują miasto w kierunku ulic 
Słowackiego i Basztowej, 

- Ø375 mm w ul. Sanockiej, przebiegającym w kierunku ul. Ks. J. Popiełuszki, 
- Ø300 mm w ulicach Borelowskiego, Bohaterów Getta obsługujące część miasta  

w kierunku ul. Lwowskiej.  
Łączna długość sieci magistralnej wynosiła na koniec II kwartału 2008 r. 29.7 km. 
Długość sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie miasta na koniec II kwartału 2008 roku 
wynosiła łącznie 135.28 km. Część sieci wodociągowej jest skorodowana i wymaga wymiany. 
Systematycznie prowadzona jest wymiana sieci wodociągowej w obrębie starego miasta 
oraz jej rozbudowa zgodnie z kierunkami rozwoju budownictwa mieszkaniowego. W celu 
poszerzenia obszaru zasilania prowadzona jest działalność inwestycyjna w miejscowościach 
podmiejskich. Poprawiana jest w ten sposób rentowność wodociągu komunalnego, który 
przy dużych możliwościach produkcji posiada mały rozbiór. Obecnie buduje się nowe sieci 
wodociągowe z tworzywa i z żeliwa sferoidalnego. 
W Przemyślu z wodociągu komunalnego korzysta około 96% mieszkańców. Jedynie tereny 
niezurbanizowane pozostają poza obsługą wodociągową. Duży potencjał – licząc  
w możliwościach pokrycia potrzeb wodnych - posiada sieć wodociągowa w południowej 
części miasta w obrębie ulic Herburtów, Obozowej i Słowackiego oraz we wschodniej części 
miasta – dzielnicy „Sielec”. Eksploatację sieci wodociągowej prowadzi Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
 

Strefy ochrony ujęcia wody 
Strefa ochrony bezpośredniej obejmuje rzekę San od km 168 + 790 tj. 60 m poniżej osi jazu, do 
km 169 + 130 tj. 280 m w górę od osi jazu, na lewym brzegu krawędź drogi wiejskiej w Ostrowie 
na odcinku wzdłuż rzeki San oraz prawy brzeg rzeki San łącznie z urządzeniami służącymi do 
ujmowania wody. 
 

Gospodarka ściekowa 
Kanalizacja miejska ma charakter ogólnospławny i tylko fragmentarycznie istnieją sieci 
rozdzielcze. Część kanałów deszczowych posiada wyloty bezpośrednio do wód rzek San  
i Wiar, a część do miejskich kanałów ogólnospławnych. 
Ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane są kolektorami do oczyszczalni ścieków 
położonej we wschodniej części miasta. Z Zasania transport ścieków odbywa się  
z wykorzystaniem pompowni i kanałów tłocznych w moście im. Ryszarda Siwca, natomiast  
z części prawobrzeżnej w układzie grawitacyjnym z lokalnym pompowaniem. 
Układ głównych kolektorów ogólnospławnych składa się z: 
- kolektora o średnicy od Ø 1250 do 2000 mm ułożonego prawostronnie wzdłuż doliny rzeki 

San od przepompowni ścieków „Zasanie” do oczyszczalni ścieków przy ul. Piaskowej, 
- kolektora o średnicy od Ø1200 mm do 1800/2000 mm ułożonego wzdłuż lewego brzegu 

rzeki Wiar na odcinku od ul. Obozowej do oczyszczalni ścieków, 
- kolektora o średnicy od Ø800 do 1500 mm zlokalizowanego od ul. Buszkowickiej do 

przepompowni ścieków „Zasanie”, 
- kolektora o średnicach od Ø600 do 2000 mm w ulicach Opalińskiego i Borelowskiego do 

przepompowni ścieków „Zasanie”,  
- kolektorów o wymiarach 600/900 i 600/1300 mm w ul. 29 Listopada,  
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- kolektora o wymiarach 500/750 i 900/1550 mm w ul. Kopernika,  
- kolektora o wymiarach 700/1200 mm w ul. Okrzei, 
- kolektora o wymiarach od 500/750 do 700/1200 mm w ulicach Czarnieckiego i W. Pola,  
- kolektora Ø700 i 1400 mm w ul. Mickiewicza,  
- kolektora o wymiarach od Ø750 mm do 1000/1750 mm w Wybrzeżu Jana Pawła II  

i ul. 22 Stycznia, 
- kolektora o wymiarach od 700/1200 mm do 800/1360 mm w ulicach Sanockiej, Wybrzeże 

Marszałka Piłsudskiego i Sportowej, 
- kolektorów o wymiarach od 700/1200 do 1400 mm w ulicach Dworskiego, Lwowskiej  

i Batorego.  
 

Do systemu kanalizacyjnego miasta odprowadzane są także ścieki sanitarne z miejscowości 
podmiejskich Gminy Krasiczyn i Gminy Przemyśl. Kierunki rozbudowy kanalizacji wyznacza 
budownictwo mieszkaniowe oraz zapotrzebowanie społeczne w zakresie ochrony 
środowiska. W granicach miasta nastąpiła intensyfikacja rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej 
na osiedlach: Tatarskie, Wysokie Góry, Pikulice, Zielonka. Poza granicami miasta postępuje 
planowana rozbudowa sieci w kierunku miejscowości Krówniki, Hermanowice oraz 
Kuńkowce. 
Planowane jest wdrożenie rozdzielczego systemu sieci kanalizacyjnej, który pozwoli 
równoważyć naturalny obieg wody w przyrodzie, a równocześnie spowoduje wyrównanie 
wielkości dopływu ścieków do miejskiej oczyszczalni. 
Miasto posiada oczyszczalnię mechaniczno – biologiczną, której rozbudowa zakończyła się  
w 2007 r. Przebudowa oczyszczalni finansowana była w ramach programu ISPA, w 50% ze 
środków UE oraz w 50% ze środków krajowych. Obecnie średnia dobowa przepustowość 
oczyszczalni wynosi 28 200 m3/d. Oczyszczone ścieki są odprowadzone do rzeki San a ich 
jakość jest zgodna z europejską dyrektywą nr 91/271 w sprawie oczyszczania ścieków 
komunalnych. 
Ścieki oczyszczane są w technologii mechaniczno – biologicznej z podwyższonym usuwaniem 
biogenów. Została zmodernizowana gospodarka osadami. Zrekultywowano pola lagunowe, 
gdzie dotychczas gromadzone były osady ściekowe. Natomiast przeróbka osadów odbywa 
się poprzez fermentację beztlenową dwustopniową: termofilną i mezofilną. Osad po 
fermentacji jest zagęszczany i odwadniany mechanicznie. Istnieje możliwość jego 
przyrodniczego wykorzystania. Energia uzyskiwana ze spalania, powstającego w czasie 
fermentacji biogazu, stanowi odnawialne źródło ciepła do ogrzewania komór fermentacji 
oraz w mniejszym stopniu do produkcji prądu. 
Na terenie miasta nie ma zbiorników retencyjnych pełniących funkcje odbiornika wód 
opadowych, który odciążyłby układ kolektorów ogólnospławnych i oczyszczalnię ścieków  
w czasie ulewnych deszczy. Żaden ze zrzutów wód opadowych do rzek San i Wiar nie 
posiada podczyszczalni (separatorów zanieczyszczeń). Planuje się wybudować zbiorniki 
retencyjne dla zatrzymania pierwszej fali spływu deszczowego. 
Warunki odbioru ścieków i wód opadowych w mieście są dobre. W Przemyślu z kanalizacji 
sanitarnej korzysta około 92% mieszkańców, w Śródmieściu można przyjąć około 98-
procentową obsługę kanalizacyjną. 
Długość sieci kanalizacyjnej na koniec II kwartału 2008 roku wynosiła 153,75 km. Część sieci 
kanalizacyjnej jest przeciążona i wymaga odciążenia lub przebudowy. Duży potencjał licząc 
w możliwościach przyjęcia ścieków tak sanitarnych jak i deszczowych posiada kolektor  
o średnicy Ø2000 mm w części wschodniej miasta – dzielnicy „Sielec”. Kolektor ten powstał 
dla dużych niezrealizowanych osiedli mieszkaniowych. Eksploatację sieci kanalizacyjnej 
prowadzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
 

Ciepłownictwo  
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o., jako przedsiębiorstwo 
energetyczne, zajmuje się wytwarzaniem, oraz przesyłem i dystrybucją ciepła na podstawie 
koncesji udzielonych przez Urząd Regulacji Energetyki. 
Wytwarzanie ciepła odbywa się w ciepłowni „Zasanie” wyposażonej w 2 kotły wodne WR-25 
o mocy 29 MW każdy, nowy 1 kocioł wodny WR-10 o mocy 10 MW zainstalowany w 2006 r., 
oraz i nowy 1 kocioł wodny WR-12 o mocy 12 MW zainstalowany w 2009 r. Łączna moc 
ciepłowni wynosi 80 MW. 
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W celu ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami, każdy kocioł został wyposażony  
w zespół odpylania spalin. 
Ciepło ze źródła do węzłów cieplnych przesyłane jest miejską siecią ciepłowniczą. Nośnikiem 
ciepła jest woda o temperaturze 75°- 130°C w zależności od temperatury zewnętrznej. Sieć 
cieplna wykonana jest częściowo w technologii tradycyjnej w kanałach łupinowych  
i w znacznej mierze w technologii preizolowanej z systemem wykrywania przecieków. 
Łączna długość sieci ciepłowniczej wynosi ok. 26 km, zaś jej pojemność ok. 2100m³. 
Ciepło do instalacji odbiorczych w obiektach lub lokalach dostarczane jest za 
pośrednictwem węzłów cieplnych wyposażonych w system monitoringu kontrolującego 
parametry pracy sieci i węzłów. MPEC Przemyśl eksploatuje 193 węzły cieplne. Ciepło  
z miejskiej sieci ciepłowniczej dostarczane jest również do 38 węzłów cieplnych 
eksploatowanych przez Odbiorców ciepła. 
Ciepło dostarczane przez MPEC Przemyśl może być wykorzystywane na cele centralnego 
ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji i technologiczne. 
Od września 2006 r. MPEC Przemyśl eksploatuje również zewnętrzną instalację odbiorczą, 
doprowadzającą ciepło zakupione od „Fibris” S.A. w Przemyślu do budynków mieszkalnych 
położonych w obrębie osiedla przy ul. Ofiar Katynia. 
 

Gazownictwo 
Gaz ziemny wysokometanowy dla miasta Przemyśla dostarczany jest za pośrednictwem 
sześciu stacji redukcyjno –pomiarowych I stopnia o łącznej przepustowości 26 700 Nm3/h oraz 
trzynastu stacji II stopnia o łącznej przepustowości 7 740 Nm3/h. 
Właścicielem i operatorem jednej stacji I stopnia /przy ulicy Opalińskiego/ jest O/ZG  
w Jarosławiu. 
Właścicielami i operatorami pozostałych stacji red pom I stopnia i gazociągów wysokiego 
ciśnienia na terenie miasta Przemyśla są OGP GAZ – SYSTEM S.A Oddział w Tarnowie, 
Terenowa Jednostka Eksploatacji w Jarosławiu oraz PGNiG S.A w Warszawie O/Sanok. 
Właścicielem i operatorem stacji red-pom II stopnia oraz sieci gazowej średniego i niskiego 
ciśnienia jest O/ZG w Jarosławiu. 
Eksploatacja stacji red-pom I i II stopnia na zlecenie ich właścicieli prowadzona jest przez 
Przedsiębiorstwo Obsługi Gazownictwa POLGAZ w Jarosławiu. 
Bezpośrednia eksploatacja sieci gazowej średniego oraz niskiego ciśnienia prowadzona jest 
przez Rejon Dystrybucji Gazu w Przemyślu przy ulicy Rogozińskiego 40 zgodnie z procedurami 
obowiązującym w Karpackiej Spółce Gazownictwa. 
W oparciu o harmonogramy prowadzona jest kontrola sieci gazowej pod kątem szczelności  
i bezkolizyjnej lokalizacji w stosunku do innych urządzeń nad i podziemnych. 
W celu zagwarantowania bezpieczeństwa publicznego i ciągłości dostaw gazu 
dokonywana jest systematycznie wymiana gazociągów znajdujących się w złym stanie 
technicznym. 
Stan techniczny sieci gazowej na terenie miasta Przemyśla jest zadawalający. 
Na koniec 2005 roku długość sieci gazowej wynosiła 195,4 km i korzystało z niej 17 061 
odbiorców. Na koniec roku 2006 długość sieci wzrosła o 2,3 km, natomiast liczba odbiorców 
gazu zwiększyła się o 160. W 2007r. długość sieci uległa wydłużeniu o kolejne 2,2 km, 
natomiast liczba odbiorców gazu zwiększyła się o 178 użytkowników. 
 
 
Tabela 10. Sieć gazowa 

Rok Długość w km 
Połączenia prowadzące 

do budynków 
Odbiorcy gazu  

z sieci 
Zużycie gazu  

z sieci (mln m 3 ) 
2000 189,7 2 828 16 214 20,2 
2001 190,7 3 045 16 718 21,6 
2002 190,8 3 117 16 835 20,2 
2003 192,5 3 171 19 894 20,5 
2004 193,8 3 217 17 072 18,4 
2005 195,4 3 224 17 061 20,5 
2006 197,7 3 224 17 221 20,3 
2007 199,9 3 419 17 399 19,3 
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2008 203,1 3 491 17 067 19,3 
2009 206,6 3 523 17 214 17,9 
Źródło: Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Jarosławiu 
 

Wielkość dostaw gazu dla miasta Przemyśla w kolejnych latach przedstawiała się 
następująco: 
- 2000 r. - 20 284 000 Nm3, 

- 2001 r. - 21 663 600 Nm3, 

- 2002 r. – 20 177 900 Nm3, 

- 2003 r. - 20 540 500 Nm3, 

- 2004 r. - 18 485 200 Nm3, 

- 2005 r. - 20 565 600 Nm3, 

- 2006 r. - 20 348 600 Nm3, 

- 2007 r. - 19 239 800 Nm3, 

- 2008 r. - 19 279 500 Nm3 , 

- 2009 r. - 17 890 200 Nm3 . 
 

Strefy bezpieczeństwa urządzeń gazowniczych 
W granicach administracyjnych miasta znajdują się urządzenia źródłowe (kopalnie gazu 
ziemnego i stacje redukcyjno - pomiarowe I stopnia) oraz przesyłowe w postaci gazociągów 
wysokiego ciśnienia relacji tłocznia Maćkowice - tłocznia Żurawica, które generują specjalne 
strefy bezpieczeństwa. Wokół wyżej wymienionych urządzeń obowiązuje strefa 
bezpieczeństwa maksymalnie 65 m na stronę, w tym 17,5 m dla budownictwa 
mieszkaniowego. Niemniej jednak strefy bezpieczeństwa są różne dla różnych urządzeń 
gazowniczych oraz dla różnych elementów zagospodarowania przestrzennego. 
Strefy ochronne dla gazociągów średniego i niskiego ciśnienia, które uzyskały decyzję na 
budowę przed 1 listopada wynosi 1,5 m na obie strony od gazociągu (zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z 14.11.1995 r. opublikowanym w Dz.U. z 1995 r. 
Nr 139; poz. 686) zaś dla gazociągów, które uzyskały decyzję na budowę po 1 listopada 2001 
r. strefa kontrolowana, której linia pokrywa się z osią gazociągu wynosi 1m (zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30.07.2007 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe). 
Strefa zagrożenia wybuchem stacji red-pom I stopnia przy ul. Opalińskiego będącej 
własnością O/ZG w Jarosławiu oraz stacji red –pom II stopnia wyznaczana jest przez linię ich 
ogrodzeń. 
Informację odnośnie stref ochronnych gazociągów wysokiego ciśnienia i pozostałych stacji 
red-pom można uzyskać od ich operatorów.  
Obsługa odbiorców gazu ziemnego od strony handlowej prowadzona jest przez Karpacki 
Oddział Obrotu Gazem Gazownia Jarosławska Biuro Obsługi Klienta w Przemyślu  
ul. Rogozińskiego 40. 
Stan techniczny sieci gazowej na terenie miasta Przemyśla jest zadawalający. 
 

Gospodarka odpadami 
Całkowita powierzchnia składowania odpadów wynosić będzie 6,63 ha, z czego 2,91 ha to 
powierzchnia aktualnie eksploatowana (kwatery nr I, III i IV). Pod koniec 2009 roku 
wybudowana i oddana zostanie do użytku kwatera nr II, co zakończy 2 etap inwestycji. 
Powierzchnia składowania osiągnie wówczas 3,76 ha, co pozwoli na eksploatację do roku 
2017. W kolejnym - 3 etapie, po roku 2015, planowane jest wybudowanie 3 ostatnich kwater 
(V, VI, VII) o łącznej powierzchni 2,87 ha i docelowej wówczas pojemności całego 
składowiska 1 200 000 m3. Składowiskiem odpadów w imieniu miasta zarządza Zakład Usług 
Komunalnych. Ilość zgromadzonych odpadów na dzień 31 grudzień 2008 r. wyniosła 122 000 
ton, co daje średnio ok. 30 000 ton rocznie. 
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Obok utylizacji odpadów drogą składowania, na coraz szerszą skalę prowadzona jest przez 
ZUK selektywna zbiórka odpadów. W ramach akcji Gratowóz odbiera się od mieszkańców 
odpady problemowe, w tym i niebezpieczne.  
W roku 2008 w wyniku odzysku na kwaterze oraz z akcji Gratowóz odzyskano łącznie ponad 
33 tony surowców wtórnych. 
 
 

1.5. Identyfikacja problemów 
 
1.5.1. Problemy w zakresie zagospodarowania obszarów i gospodarki 
przestrzennej 
 
Ograniczenia w zabudowie i rozwoju miasta: 

− ograniczenia w zagospodarowaniu terenów położonych w obszarach osuwiskowych, 
zalewowych i górniczych gazu ziemnego, 

− brak szybkich połączeń komunikacyjnych drogowych, kolejowych lub lotniczych,  
− brak obwodnic, mostów, nowych dróg i parkingów dla obsługi komunikacyjnej 

miasta, 
− ograniczenia w poszerzaniu granic administracyjnych miasta powodujące brak 

nowych terenów dla inwestycji tworzących miejsca pracy i zabudowy mieszkaniowej, 
− brak nowych terenów dostępnych komunikacyjnie i uzbrojonych w sieci infrastruktury 

technicznej jako oferty gospodarczej i naukowej dla lokalizacji inwestycji związanych 
z rozwojem nowoczesnych technologii i szkolnictwa wyższego. 

 

Ograniczenia w zagospodarowaniu terenów miasta:  
− niezadowalający stan nawierzchni istniejących dróg, niezadowalający stan lub 

całkowity brak chodników, zły stan oświetlenia ulicznego, brak ścieżek rowerowych, 
− brak rozwiniętej bazy turystycznej i zaplecza dla rozwoju istniejących obiektów,  
− brak skutecznej odnowy, rewaloryzacji i wykorzystania zabytków,  
− brak udostępnienia obiektów atrakcyjnych kulturowo i przyrodniczo oraz 

odpowiedniego zaplecza dla rozwoju funkcji wystawienniczych i pobytów 
konferencyjno – szkoleniowych,  

− niedostateczna liczba remontów elewacji budynków położonych w zespołach 
zabudowy zabytkowej i obiektów objętych ochroną konserwatorską,  

− brak remontów nawierzchni dróg i otoczenia obiektów zabytkowych,  
− brak zagospodarowania zespołów zieleni stanowiącej otoczenie lub obszar 

związanych z zespołem zabudowy objętej ochroną dóbr kultury, 
brak zagospodarowania terenów i obiektów powojskowych lub pozostawionych jako 
niezagospodarowane po ich wcześniejszym wykorzystaniu w ramach terenowo 
zamkniętych. 

 

Ograniczenia w użytkowaniu terenów, w tym substancji mieszkaniowej i usług publicznych: 
− niedostateczne zagospodarowanie terenów zielonych, placów publicznych i terenów 

rekreacji związanej z osiedlami i zespołami zabudowy, 
− niewystarczająca baza lokali mieszkaniowych (zbyt mało mieszkań komunalnych 

lokatorskich w stosunku do potrzeb mieszkańców), 
− zły stan techniczny infrastruktury mieszkaniowej, 
− brak wykorzystania obiektów powojskowych dla potrzeb mieszkaniowych lub usług, 

brak rewaloryzacji obiektów zabytkowych użytkowanych na potrzeby usług 
publicznych, w tym kultury, zdrowia, nauki, jak również obiektów sakralnych, 

− niedostateczny stan techniczny większości placówek oświatowych i ich wyposażenia. 
 

1.5.2. Problemy w zakresie wykorzystania walorów turystycznych 
− słabe wykorzystanie doliny Sanu jako miejsca rekreacji i sportów wodnych; brak 

zaplecza technicznego dla turystyki wodnej (wodne trasy turystyczne, przystanie 
wodne, wypożyczalnie sprzętu, ścieżki rowerowe wzdłuż rzeki San), 
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− brak ścieżek rowerowych na terenie miasta; w miejscach możliwych wydzielenie  
i oznaczenie pasa dla rowerów na chodniku; zapewnienie miejsc do parkowania 
rowerów, 

− brak zaplecza gastronomicznego, socjalnego, technicznego i administracyjnego dla 
Przemyskiego Parku Sportowo – Rekreacyjnego, 

− zbyt mała liczba ogólnodostępnych parkingów, w tym parkingów strategicznych na 
obrzeżach miasta, 

− brak tarasów widokowych, 
− słabo rozwinięta baza noclegowa Hali Sportowej, będąca zapleczem przy organizacji 

imprez masowych typu targi lub koncerty, 
− brak zaplecza socjalnego w miejscach przeznaczonych do organizacji imprez 

plenerowych (teren wzgórza „Zniesienie” i Stoku narciarskiego). 
− brak szybkiego dojazdu do miasta - połączeń kolejowych z terenami aktywnymi 

gospodarczo i turystycznie, a w odniesieniu do istniejących brak połączeń 
umożliwiających skrócenie czasu podróży lub dojazd do miasta po godzinie 22 lub 
wyjazd z miasta przed godziną 5,  

− brak obsługi komunikacyjnej w powiązaniu z siecią dróg ekspresowych i autostrad, 
− brak obsługi komunikacją lotniczą lub szybkich połączeń z lotniskami  

 
1.5.3. Problemy w zakresie ochrony środowiska 
 
Problemy dotyczące ochrony środowiska wynikają z położenia miasta - starej gęstej 
zabudowy zlokalizowanej w kotlinie, wieloletnich opóźnień dotyczących infrastruktury 
miejskiej oraz narzuconych przez Unię Europejską standardów. Problemy w poszczególnych 
komponentach środowiska przedstawiają się następująco:  

− w zakresie ochrony powietrza - ze względu na przekroczone normy zanieczyszczeń 
powietrza w Przemyślu Wojewoda Podkarpacki określił program ochrony powietrza 
dla „Strefy Miasto Przemyśl”. Termin realizacji programu ustalony został na dzień 
31 grudnia 2020 r. Do tego czasu należy wykonać wiele działań naprawczych 
polegających na modernizacji źródeł ciepła, podłączeniu budynków do MPEC lub 
zmiany paliwa na niskoemisyjne oraz ze źródeł odnawialnych, termomodernizację 
budynków, wymianę sieci na preizolowaną, budowę obwodnicy oraz modernizację 
autobusów komunikacji miejskiej a także działania edukacyjne i kontrolne w celu 
wyeliminowania spalania śmieci w paleniskach domowych. 

− w zakresie gospodarki wodno - ściekowej - problemem, który należy rozwiązać jest 
rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej do takiego stopnia, by zdecydowana 
większość budynków posiadała kanalizację, a system kanalizacyjny miasta umożliwiał 
doprowadzenie ścieków do oczyszczalni miejskiej. Docelowo spowoduje to 
ograniczenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych, podziemnych oraz gleby.  

− w zakresie gospodarki odpadami – w chwili obecnej miasto posiada składowisko 
odpadów komunalnych zapewniające utylizację odpadów poprzez ich składowanie 
na terenie ZUK. Standardy europejskie oraz polskie prawo narzucają jednak 
sukcesywne eliminowanie składowania odpadów przede wszystkim 
biodegradowalnych jako formy ich utylizacji. Bez niezbędnych inwestycji 
polegających na budowie zakładu segregacji i biologicznego przetwarzania 
odpadów dotrzymanie tych standardów będzie niemożliwe. Należy poza tym 
wprowadzić system selektywnej zbiórki odpadów, który obecnie jest niezadowalający. 

− w zakresie hałasu – gęsta zabudowa, wąskie ulice i bardzo duży ruch komunikacyjny 
jest poważnym problemem wpływającym na klimat akustyczny w mieście. Wiąże się 
to zarówno z uciążliwością dla ludzi jak również wpływa na stan budowli. 
Rozwiązaniem tego problemu może być jedynie budowa drogi obwodowej miasta  
i w niewielkim stopniu ze względu na specyfikę Przemyśla budowę ekranów 
akustycznych. Dodatkowo problem hałasu ograniczy wymiana i modernizacja 
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autobusów komunikacji miejskiej oraz ograniczenia w ruchu w centrum miasta dla 
pojazdów mechanicznych. 

Problemem związanym ze środowiskiem naturalnym w Przemyślu jest również brak terenów 
pod inwestycje. Powoduje to iż wiele obiektów w tym również komunalnych (cmentarze) 
powstają na terenach zagrożonych osuwiskami. Rozwiązanie tego problemu leży 
w poszerzeniu granic miasta o tereny umożliwiające rozbudowę w obszarze niezagrożonym 
osuwiskami.  

Problemem związanym z komunikacją, a pośrednio z ochroną powietrza oraz hałasem jest 
brak ścieżek rowerowych, które swoim zasięgiem obejmowały by główne dzielnice miasta. 
Stworzenie takiego systemu będzie trudne, ze względu na zwartą zabudowę miejską oraz 
małą ilość mostów na Sanie. 
 
 

2. GOSPODARKA 
 
2.1. Główni pracodawcy – struktura i trendy 
 

FIRMY PRODUKCYJNE – NAJWIĘKSI PRACODAWCY (wg kolejności alfabetycznej): 
- APKON Sp. z o.o. www.apkon.pl – producent zagęszczonego soku jabłkowego, 

schładzanie owoców miękkich, 
- ELBUD Sp. z o.o. www.elbudprzemysl.pl – producent prefabrykatów 

elektroenergetycznych i żelbetonowych, 
- FADOM S.A. www.fadomsa.pl – przedsiębiorstwo budowlano-handlowe,  
- FANINA S.A. www.fanina.pl – producent elektromagnesów, transformatorów, 

przekładników prądowych, sprzęgów kolejowych, uchwytów elektromagnetycznych, 
- FIBRIS S.A. www.fibris.pl – wiodący producent płyt pilśniowych, 
- INGLOT Sp. z o.o. www.inglot.pl – producent wysokiej jakości kosmetyków, 
- LIS-Poland Sp. z o.o. www.lis-oswietlenie.pl – producent oświetlenia oraz usług metalizacji, 
- NARZĘDZIOWCY Sp. z o.o. www.reduktory.com.pl – producent narzędzi, przyrządów 

i urządzeń technologicznych oraz wyrobów z branży elektromaszynowej, 
- PLASMET Sp. z o.o. www.plasmet.net – największy krajowy producent precyzyjnych 

narzędzi ze stali stopowej do profilowania blach na prasach krawędziowych, 
- POLLENA-ASTRA Sp. z o.o. www.pollena-astra.com.pl – producent chemii gospodarczej 
- REM II Sp. z o.o. www.remii.pl – producent okien i drzwi z PCV i aluminium, 
- SANWIL S.A. www.sanwil.pl – wiodący producent skór ekologicznych i materiałów 

powlekanych, 
- Zakłady Automatyki POLNA S.A. www.polna.com.pl – producent automatyki 

przemysłowej i ciepłowniczej, 
- Zakład produkcyjny ASTRA S.A. www.astra.przemysl.pl – producent farb i artykułów 

szkolnych, 
- Zakłady Sprzętu Oświetleniowego SZPAK S.J. www.szpak.com.pl – producent sprzętu 

oświetleniowego. 
 

2.2. Struktura podstawowych branż gospodarki znajdującej się na terenie 
Miasta Przemyśla – trendy 
 

W oparciu o potencjalne warunki i czynniki rozwoju, wykształciły się trzy podstawowe funkcje 
Województwa Podkarpackiego w gospodarce krajowej: przemysłowa, rolnicza, turystyczno-
rekreacyjna oraz funkcje uzupełniające: komunikacyjna, budowlana i usługowa. 
Dominujące gałęzie przemysłu na terenie miasta Przemyśla:  
- elektromaszynowy, 
- budowlany, 
- drzewny, 
- mechaniczny, 
- przemysł przetwórczy i rolno- spożywczy, 
- lekki i meblarski, 
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- kolejowy, 
- kosmetyczny. 
 

Istniejące na terenie miasta firmy wskazują, że lokalne zasoby wykwalifikowanej siły roboczej 
pozwalają podejmować działalność produkcyjną zaawansowaną technologicznie: 
automatyka przemysłowa, elektrotechnika, aparatura elektromechaniczna. 
Ze względu na przygraniczne położenie miasta, dynamicznie rozwijają się również firmy 
samochodowego i kolejowego transportu towarowego. Przemyśl jako ważny węzeł 
komunikacyjny to również centrum usług logistycznych, przeładunkowych i handlowych 
(centra, hurtownie, transgraniczna współpraca ze Wschodem), wykorzystujące doskonale 
rozbudowaną infrastrukturę kolejową. Występują tu również średnie oraz duże 
przedsiębiorstwa sektora publicznego oraz liczne małe i średnie zakłady produkcyjno-
usługowe (w sektorze turystycznym i hotelarskim, handlu i gastronomii, ale także  
w transporcie, gospodarce magazynowej, łączności i bankowości). 
Okolice Przemyśla to teren typowo rolniczy o niskim stopniu chemizacji rolnictwa z bardzo 
dobrymi warunkami dla rozwoju pracochłonnej produkcji żywności ekologicznej oraz z dużymi 
możliwościami spożywczego przemysłu przetwórczego. W rejonie Jarosławia, Przemyśla  
i Przeworska występują najlepsze gleby w województwie - czarnoziemy wytworzone z lessów. 
Aktualnie największy potencjał przetwórczy skupiony jest w branżach: mięsnej, zbożowo-
młynarskiej, owocowo-warzywnej, mleczarskiej i cukrowniczej. 
Przemyśl to również niższe koszty prowadzenia działalności gospodarczej i zdecydowanie 
tańsze usługi niż w ośrodkach wielkomiejskich. 
W 2008 roku działalność na terenie Przemyśla prowadziło 6 286 podmiotów gospodarczych 
(w powiecie 3 379). 
 

Wykres Nr 3. Działalność gospodarcza na terenie Przemyśla w porównaniu do powiatu. 
 
 

 
 
 
Przemyśl posiada korzystne warunki dla rozwoju wytwórczości przemysłowej takie jak:  
- bliskość granicy stwarzająca szansę na wykorzystanie potencjalnie chłonnego rynku 

Ukrainy - eksport produktów przy niskich kosztach transportu. Ponadto istnieje możliwość 
korzystania z usług kooperacyjnych relatywnie tanich firm ukraińskich,  

- wieloletnie tradycje przemysłowe pozwalające firmom działającym na terenie miasta 
lokować swoje produkty na rynku krajowym, a także na rynkach eksportowych, między 
innymi Ukrainy, Czech, Słowacji, Węgier, Danii, Holandii, Niemiec, Austrii, Nigerii, Indii, 
Gambii, Liberii, Burundi, Tanzanii, 

- możliwość pozyskania w otoczeniu miasta produktów rolniczych dla przetwórstwa 
spożywczego, 

- lokalne zasoby pracy pozwalają podejmować produkcję zaawansowaną 
technologicznie - automatyka przemysłowa, elektrotechnika itp. 

Znaczne lokalne zasoby pracy cechują się dobrym przygotowaniem zawodowym, co 
w warunkach niskich przeciętnych płac na Podkarpaciu stwarza korzystne warunki 
inwestowania. 
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2.3. Ilość podmiotów gospodarczych i osób zatrudnionych w danych 
sektorach – trendy 
 
Według rodzaju działalności największy odsetek firm funkcjonuje w handlu i naprawach 
(42.02%) oraz obsłudze nieruchomości i firm (12,62%). Duży odsetek stanowi pozostała 
działalność (15,74%). W następnej kolejności jest transport, gospodarka magazynowa 
i łączność (8,85%), ochrona zdrowia i opieka społeczna (7,05%), przemysł (6,04%), 
budownictwo (4,65%) oraz edukacja (3,03%). 
 

Tabela 11. Podmioty gospodarki narodowej wg wybranych sekcji. 
Liczba podmiotów Wyszczególnienie 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Ogółem 6 581 6 459 6 347 6 301 6 287 6 255 
z tego 
Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo 29 26 30 31 32 16 
Przemysł 383 358 353 350 329 225 

W tym przetwórstwo przemysłowe 379 354 354 346 328 224 
Budownictwo 282 283 310 304 294 256 
Handel i naprawy 2 638 2 554 2 439 2 388 2 358 1 826 
Hotele i restauracje 244 244 237 234 223 170 
Transport, gospodarka magazynowa i łączność 543 495 495 454 466 411 
Pośrednictwo finansowe 215 206 207 199 188 179 
Obsługa nieruchomości i firm, nauka  1 055 1 076 1 086 1 106 1 141 618 
Źródło: GUS 
 
 

Tabela 12. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w systemie REGON  
Liczba podmiotów Rodzaj podmiotu 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Ogółem 6 581 6 459 6 347 6 301 6 287 6 255 6 299 

Sektor publiczny 413 409 399 399 392 386 386 
Sektor prywatny 6 168 6 050 5 948 5 902 5 895 5 869 5 913 

Spółki handlowe 351 416 437 392 389 405 417 
W tym z udziałem kapitału 
zagranicznego 

45 49 49 62 66 66 74 

Spółki cywilne 534 517 504 484 427 469 b.d. 

Spółdzielnie 37 37 37 37 36 34 33 
Fundacje stowarzyszenia i 
organizacje społeczne 

200 210 223 236 245 265 272 

Osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą 

4 816 4 660 4 530 4 470 4 407 4 357 4 385 

Źródło: GUS 
 
 

Tabela 13. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w REGON  
Osoby prawne i jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej 

W tym spółki handlowe 
Rok Ogółem 

Razem 

W tym 
przedsię-
biorstwa 

państwowe 

W tym 
spółdzielnie Ogółem 

Z udziałem 
kapitału  

zagranicznym 

W tym 
spółki 

cywilne 

Osoby fizyczne 
prowadzące 
działalność 

gospodarczą 

2004 6 459 1 799 1 37 367 49 517 4 660 

2005 6 347 1 817 1 37 381 56 504 4 530 

2006 6 301 1 831 1 37 392 62 484 4 470 

2007 6.287 1 880 - 36 401 67 481 4.407 

2008 6 255 1 898 - 34 405 66 469 4 357 
Źródło: GUS 
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Tabela 14. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według wybranych sekcji  
Liczba osób fizycznych Wyszczególnienie 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Ogółem 4 816 4 660 4 530 4 470 4 407 4 357 
z tego: 
Przetwórstwo przemysłowe  272 246 243 242 235 b.d. 
Budownictwo 221 219 241 237 226 b.d. 
Handel i naprawy 2 156 2 085 1 974 1 931 1 899 b.d. 
Hotele i restauracje 195 197 194 187 177 b.d. 
Transport, gospodarka magazynowa  
i łączność 

505 458 426 418 426 b.d. 

Pośrednictwo finansowe 203 194 195 186 175 b.d. 
Obsługa nieruchomości i firm, nauka 623 618 612 626 617 b.d. 
Działalność usługowa, komunalna, społeczna  
i indywidualna pozostała 

- 169 166 159 b.d. b.d. 

Rolnictwo łowiectwo leśnictwo - 13 16 17 b,d b.d. 
Źródło: GUS 
 

Zasadniczy wpływ na poziom rozwoju gospodarczego miasta wywiera sfera produkcji 
materialnej. Decyduje ona o aktywności gospodarczej, a tym samym o właściwym 
funkcjonowaniu całego organizmu miasta zarówno w aspekcie społecznym jak 
i gospodarczym. Szeroko rozumiana działalność gospodarcza angażuje zdecydowaną 
większość potencjału ludzkiego, środków finansowych i materiałowych jak również 
infrastrukturę techniczną. Aktualnie ukształtowana struktura podmiotowa gospodarki miasta 
jest wynikiem procesu transformacji systemowej polskiej gospodarki. Efektem tego procesu 
jest wyraźny wzrost znaczenia sektora prywatnego, który w chwili obecnej znacznie 
przewyższa sektor publiczny pod względem liczby zarejestrowanych podmiotów 
gospodarczych. Wśród podmiotów prywatnych przeważającą część stanowią podmioty 
powstałe w wyniku transformacji systemowej i budowy gospodarki rynkowej. Stosunkowo 
niewielką grupę stanowią sprywatyzowane byłe przedsiębiorstwa państwowe. 
 

Tabela 15. Jednostki zarejestrowane w systemie REGON w latach 1994–2008. 
Rok Ogółem Na 1 000 mieszkańców Sektor prywatny Sektor publiczny 
1994 4 842 70,31 b.d. b.d. 

1995 5 522 80,27 5 278 153 
1996 6 031 87,36 5 870 161 

1997 6 525 95,14 6 368 157 
1998 6 875 100,43 6 712 163 

1999 6 955 101,76 6 774 181 

2000 6 654 97,84 6 457 197 
2001 6 433 94,67 6 217 216 

2002 6 428 94,83 6 179 249 
2003 6 581 97,43 6 168 413 
2004 6 459 97,40 6 050 409 
2005 6 347 94,86 5 948 399 
2006 6 347 94,90 11 086 576 
2007 6 287 94,02 5 895 392 
2008 6 255 94,08 5 869 386  
2009 6 299 94,89 5 913 386 
Źródło: GUS 

 
2.4. Identyfikacja problemów w sferze gospodarczej 
 

- mała ilość znaczących inwestycji, 
- niskie i nierównomierne tempo inwestycji w sektorze prywatnym, 
- słaba dostępność komunikacyjna (brak obwodnicy, autostrad, lotniska), 
- brak kompleksu turystycznego (w tym zaplecza gastronomicznego, socjalno-

technicznego) na terenie Przemyskiego Parku Sportowo – Rekreacyjnego, 
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- słabe wykorzystanie doliny rzeki Sanu jako miejsca rekreacji i sportów wodnych, 
- niski poziom wykształcenia bezrobotnych, 
- malejąca liczba podmiotów gospodarczych w sektorze prywatnym, 
- uboga baza noclegowa, 
- przebiegające przez centrum miasta drogi krajowe nr 28 i 77, 
- brak parkingów w pobliżu Starego Miasta oraz parkingów strategicznych na obrzeżach 

Miasta, 
- mała ilość terenów przygotowanych pod inwestycje. 

 
 

3. SFERA SPOŁECZNA 
 
3.1. Struktura demograficzna i społeczna – trendy 
 
Sytuacja demograficzna 
Wg stanu na koniec września 2008 r. Przemyśl liczył 66 673 mieszkańców. W ogólnej liczbie 
mieszkańców mężczyzn jest 31 200 tj. 46,80%, a kobiet 35 473 co stanowi 53,20%. Wskaźnik 
feminizacji (liczba kobiet na 100 mężczyzn) jest jednym z największych w województwie 
i wynosi 114 (woj. 105). Wskaźnik gęstości zaludnienia dla miasta wynosi 1 515 osób/km2 
(woj. 118). Szczegółowe dane dotyczące liczby mieszkańców miasta Przemyśla w ostatnich 
latach prezentuje poniższa tabela. 
 

Tabela 16. Liczba mieszkańców miasta Przemyśla w latach 1994 - 2009. 

Lata Ogółem 
Mężczyźn

i 
% Kobiety % 

Kobiety na 
100 

mężczyzn 

Gęstość zaludnienia  
na 1 km2 

1994 68 869 32 407 47,06 36 462 52,94 113 1 565 
1995 68 789 32 386 47,08 36 403 52,92 112 1 563 
1996 69 033 32 468 47,03 36 565 52,97 113 1 569 
1997 68 582 32 275 47,06 36 307 52,94 112 1 559 
1998 68 455 32 137 46,95 36 318 53,05 113 1 556 
1999 68 345 32 092 46,96 36 253 53,04 113 1 553 
2000 68 007 32 009 47,07 35 998 52,93 112 1 546 
2001 67 955 31 990 47,08 35 965 52,92 112 1 544 
2002 67 787 31 889 47,04 35 898 52,96 113 1 541 
2003 67 547 31 796 47,07 35 751 52,93 112 1 535 
2004 67 847 31 911 47,03 35 936 52,97 113 1 542 

2005 66 909 31 420 46,96 35 489 53,04 113 1 620 
2006  67 127 31 501 46,93 35 626 53,07 113 1 526 
2007 66 867 31 325 46,85 35 542 53,15 113 1 520 
2008 66 673 31 200 46,80 35 473 53,20 114 1 515 
2009 66 389 31 063 46,79 35 326 53,21 114 1 517 
Źródło: GUS. 

 

Od początku lat 90 obserwuje się znaczące zahamowanie przyrostu liczby mieszkańców 
miasta, na co miały wpływ m.in. następujące przyczyny: 
- spadek stopy życiowej części gospodarstw domowych,  
- zmniejszanie się liczby zawieranych małżeństw, 
- bariera mieszkaniowa w postaci znacznego niedoboru tańszych mieszkań 

przeznaczonych na wynajem lub kupno, zwłaszcza w zasobach komunalnych, 
- zmiana postaw i zachowań prokreacyjnych rodzin, zwłaszcza kobiet (większe 

zainteresowanie podnoszeniem poziomu wykształcenia, karierą zawodową, obawa 
przed utratą pracy, co osłabia potrzebę posiadania dzieci) – efektem jest spadek liczby 
urodzeń, 

- zmniejszanie się napływu migracyjnego do miasta ze względu na trudności mieszkaniowe 
oraz brak atrakcyjnej pracy,  

- przenoszenie się na stałe części mieszkańców miasta do gmin sąsiednich. 
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Wykres 4. Liczba mieszkańców miasta Przemyśla w latach 1994 - 2009 
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Analizę struktury ekonomicznej ludności w mieście przeprowadzono w trzech przedziałach: 
- wiek przedprodukcyjny, 
- wiek produkcyjny, 
- wiek poprodukcyjny. 

Szczegółowe dane prezentuje tabela poniżej. 
 

Tabela 17. Struktura ekonomiczna mieszkańców Przemyśla w latach 1994 - 2009. 

Wiek przedprodukcyjny Wiek produkcyjny Wiek poprodukcyjny 
Lata 

osoby % osoby % osoby % 

Wskaźnik 
obciążenia 

1994 20 073 29,15 40 155 58,31 8 641 12,55 71,51 
1995 19 467 28,30 40 543 58,94 8 779 12,76 69,67 
1996 19 116 27,69 40 940 59,30 8 977 13,00 68,62 
1997 18 557 27,06 40 945 59,70 9 080 13,24 67,50 
1998 17 928 26,19 41 321 60,36 9 206 13,45 65,67 
1999 17 296 25,31 41 660 60,96 9 389 13,74 64,05 
2000 16 651 24,48 41 840 61,52 9 516 13,99 62,54 
2001 16 041 23,61 42 316 62,27 9 598 14,12 60,59 
2002 15 368 22,67 42 281 62,37 10 138 14,96 60,32 
2003 14 583 21,59 42 708 63,23 10 256 15,18 58,16 
2004 14 277 21,04 43 098 63,52 10 472 15,44 57,43 
2005 13 798 20,62 42 535 63,57 10 576 15,81 57,30 
2006 13 195 19,66 43 137 64,26 10 795 16,08 55,62 
2007 12 709 19,01 43 151 64,53 11 007 16,46 54,96 
2008 9 631 15,52 45 613 65,50 11 244 19,30 54,80 
2009 9 494 14,30 45 308 68,25 11 587 17,45 46,53 

Źródło: GUS. 
 

Z powyższych danych wynika, że największy odsetek ludzi w mieście jest w wieku 
produkcyjnym. W roku 2007 stanowili 64,53% całkowitej liczby mieszkańców miasta. 
Średni wskaźnik obciążenia demograficznego (liczba osób w wieku przedprodukcyjnym 
i poprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym) dla miasta Przemyśla 
jest niższy od wskaźnika demograficznego dla województwa i wynosi 54,96 (woj. 58,50). 
Miasto ma niski wskaźnik udziału ludzi młodych w populacji (19,01%). Jest to zjawisko 
niekorzystne w strukturze demograficznej. Na przestrzeni ostatnich lat wyraźnie widać problem 
starzenia się społeczeństwa. Spada bowiem udział ludności w wieku przedprodukcyjnym, 
wzrasta zaś udział ludności w wieku produkcyjnym oraz poprodukcyjnym w ogólnej liczbie 
mieszkańców miasta. 
Niekorzystna jest również analiza przyrostu naturalnego i salda migracji w Przemyślu. 
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Tabela 18. Ruch naturalny i migracje w latach 1994 - 2009. 

Rok 
Urodzenia 
żywe 

Zgony 
Przyrost 
naturalny 

Napływ Odpływ Saldo migracji 

1994 842 759 83 840 637 203 
1995 801 749 52 579 580 -1 
1996 765 711 54 551 503 48 
1997 761 760 1 523 505 18 
1998 620 657 -37 474 638 -164 
1999 659 639 20 556 678 -122 
2000 641 710 -69 657 635 22 
2001 596 717 -121 654 651 3 
2002 606 649 -43 614 780 -166 
2003 602 647 -45 607 838 -231 
2004 558 664 -106 580 894 -314 
2005 638 677 -39 546 1 009 -360 
2006 565 637 -72 547 880 -333 
2007 614 673 -59 609 957 -348 
2008 639 619 20 484 796 -312 
2009 657 639 18 410 678 -268 

Źródło: GUS 
 

W 2008 roku w Przemyślu odnotowano dodatni przyrost naturalny (20) oraz ujemne saldo 
migracji (-103). Biorąc pod uwagę poprzednie lata można zauważyć, że te dwa wskaźniki 
demograficzne powoli zaczynają kształtować się pozytywnie. Występowały duże wahania, 
ale widać tendencje malejącą. Podsumowując, sytuacja ta nie daje podstaw do rokowania 
na dynamiczny rozwój demograficzny miasta. 
 
Prognoza demograficzna  
 

Wykres Nr 5. Liczba urodzonych i zameldowanych w Przemyślu w latach 1990-
2007.
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Źródło: Biuro Ewidencji Ludności Urzędu Miasta Przemyśla. 
 

Badania i analizy demograficzne wskazują na utrzymujący się od kilkunastu lat niski 
współczynnik dzietności, nie zapewniający naturalnego zastępowania pokoleń. Dla edukacji 
oznacza to przede wszystkim zmniejszenie liczby uczestników kształcenia. Nie jest to jednak 
proces zakończony. Można przewidywać, że w Mieście Przemyśl tendencja spadkowa 
urodzin zatrzyma się i ustabilizuje.  
Według prognozy demograficznej Głównego Urzędu Statystycznego w mieście Przemyślu do 
roku 2030 przewidywany jest spadek liczby mieszkańców. Wyniki prognozy przedstawia 
poniższa tabela. 
 

Tabela 19. Prognozy liczby ludności miasta Przemyśla do roku 2030. 
Rok 2003 2005 2010 2015 2020 2025 2030 
w tys. 67,5 67,4 66,7 65,8 64,4 62,3 59,6 
Źródło: GUS. 
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Pomoc społeczna 
Na terenie miasta około 9700 osób jest objętych pomocą społeczną. Średnia dochodów 
udokumentowanych mieszkańca Przemyśla korzystającego z opieki społecznej wynosi około 
200,00 zł. Największe zagęszczenie osób żyjących w ubóstwie koncentruje się 
w prawobrzeżnej części miasta w okolicach ulic: 

- Ul. Zaciszna na 61 zameldowanych mieszkańców korzysta 61, 
- Ul. Rokitniańska na 138 zameldowanych mieszkańców korzysta 176, 
- Ul. Czarnieckiego na 356 zameldowanych mieszkańców korzysta 304, 
- Ul. Kazimierza Wielkiego na 221 zameldowanych mieszkańców korzysta 178, 
- Ul. Grodzka na 219 zameldowanych mieszkańców korzysta 165,  
- Ul. Herburtów na 224 zameldowanych mieszkańców korzysta 149, 
- Ul. Tarnawskiego na 428 zameldowanych mieszkańców korzysta 275, 
- Ul. Wilczańska na 103 zameldowanych mieszkańców korzysta 55, 
- Ul. Dworskiego na 1992 zameldowanych mieszkańców korzysta 968, 
- Ul. Smolki na 771 zameldowanych mieszkańców korzysta 464, 
- Ul. Sanocka na 373 zameldowanych mieszkańców korzysta 159. 

Zasanie 
- Ul. Rodziewiczówny na 16 zameldowanych mieszkańców korzysta 15, 
- Ul. Okrzei na 233 zameldowanych mieszkańców korzysta 126, 
- Ul. Kraszewskiego na 382 zameldowanych mieszkańców korzysta 129, 
- Ul. Sułkowskiego na 58 zameldowanych mieszkańców korzysta 46. 

 

Na wymienionych obszarach korzysta 3271 osób na 5574 mieszkańców, co stanowi 58 % oraz 
33 % wszystkich osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w Przemyślu. 

 
3.1.1. Bezrobocie 
 
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w mieście Przemyślu wg stanu na II kwartał 2008 r. 
wynosiła 4.657 osoby bezrobotne w tym 2.642 kobiety oraz 401 bezrobotnych z prawem do 
zasiłku. 
 

Tabela 20. Rynek pracy w Przemyślu w latach 1994 – 2008 
Bezrobocie 

Rok 
Pracujący 
ogółem 

W tym 
kobiety 

Sektor 
prywatny 

Zarejestrowani 
bezrobotni 

Stopa 
bezrobocia w Woj. 

Podkarpackim 
w Polsce 

1994 23012 11 365 b.d. 5235 16,7 b.d. 16,0 
1995 22452 11 176 b.d. 4324 14,7 b.d. 14,9 
1996 22915 11 099 b.d. 3665 12,4 b.d. 13,2 
1997 23290 11 266 b.d. 3002 10,6 b.d. 10,3 
1998 23489 11 374 b.d. 2931 9,4 b.d. 10,4 
1999 21505 10 633 8379 5172 13,7 b.d. 13,1 
2000 19277 9 743 7446 5147 15,3 b.d. 15,1 
2001 20045 9 650 9135 5613 17,6 b.d. 17,5 
2002 17601 8 944 7229 6018 18,7 b.d. 18,0 
2003 17924 8 479 6877 6153 20,5 b.d. 20,0 
2004 17080 8 530 7215 5759 20,1 19,1 19,0 
2005 17238 8 801 7415 5748 20,0 18,5 17,6 
2006 17354 8 818 b.d. 5282 18,5 16,4 14,9 
2007 17549 8 952 b.d. 4824 16,9 14,2 11,4 
2008 17 431 9 010 b.d. 4779 16,7 12,6 11,0 
2009 17 072 8 708 b.d. 5 397 18,9 11,9 2009 

Źródło: GUS 
 

Stopa bezrobocia rejestrowanego w mieście Przemyślu wynosiła 16,3 %, w woj. Podkarpackim 
12,6 %, a w Polsce 9,4 %. Szczegóły prezentuje tabela poniżej. 
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Wykres 6. Stopa bezrobocia w Przemyślu i w Polsce w latach 1994-2009 
 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Przemyśl Polska

Źródło: GUS 
 

Stopa bezrobocia na terenie miasta Przemyśla do roku 2004 utrzymywała się na poziomie 
zbliżonym do stopy bezrobocia w kraju. Od 2005 roku w mieście przemyśl spadek jest 
nieznaczny w porównaniu do kraju. 
 

Poniższa tabela przedstawia strukturę zarejestrowanych bezrobotnych wg obszaru ( stan na 
koniec II kw. 2008 r.), na którym należy podjąć działania rewitalizacyjne. 
 

Tabela 21. Struktura zarejestrowanych bezrobotnych wg obszaru 
Zarejestrowani bezrobotni 

w tym 
Powyżej 50 roku życia Niepełnosprawni Do 25 roku życia Ulica 

ogółem kobiety 
ogółem kobiety 

ogółe
m 

kobiety ogółem kobiety 

Mickiewicza 120 68 14 7 12 4 22 18 
Jagiellońska 39 19 7 2 2 1 9 4 
Dworskiego 188 112 25 13 8 6 29 16 
Rynek 33 14 4 2 1 0 8 4 

Słowackiego 222 138 21 6 10 6 28 17 
Smolki 94 44 17 9 8 4 13 5 
Franciszkańska 46 23 9 4 2 2 4 2 
Kazimierza 
Wielkiego 

23 10 4 2 2 1 3 1 

Łukasińskiego 50 32 5 2 4 4 11 8 
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu 
 

Największą liczbę bezrobotnych stanowią osoby do 25 roku życia. 
 

3.1.2. Inicjatywy i programy w zakresie przeciwdziałania bezrobociu 
realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu 
 
Wśród programów przeciwdziałania bezrobociu pośrednictwo pracy pełni bardzo ważną 
rolę. Priorytetem jest podejmowanie aktywnych działań mających na celu aktywizację 
zawodową bezrobotnych i poszukujących pracy, jak również pozyskiwanie do współpracy 
nowych pracodawców i jak największej liczby miejsc pracy.  
Integralną część oferty PUP w Przemyślu są działania w ramach sieci europejskich służb 
zatrudnienia EURES, które umożliwiają dostęp do informacji osób poszukujących pracy, m.in. 
o wolnych miejscach pracy i warunkach życia w krajach Unii Europejskiej. 
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Na rzecz zarejestrowanych w urzędzie bezrobotnych i poszukujących pracy z terenu miasta 
Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu podejmuje też działania o charakterze aktywizacyjno – 
wspomagającym, w zakresie: 
- poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, 
- pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy (Kluby Pracy), 
- organizacji szkoleń. 
PUP podejmuje też szereg działań zmierzających do ograniczenia negatywnych skutków 
bezrobocia oraz poprawy istniejącej sytuacji na rynku pracy (w zależności od posiadanych 
środków Funduszu Pracy oraz potrzeb rynku pracy). W ostatnich latach obserwowano 
coroczny wzrost środków Funduszu Pracy, a tym samym coraz większą ilość osób 
obejmowana była aktywnymi formami, oferowano pracodawcom coraz korzystniejsze formy 
refundacji. PUP w Przemyślu pozyskuje również środki z Europejskiego Funduszu Społecznego.  
W 2009 r. PUP zamierza zrealizować następujące instrumenty rynku pracy: szkolenia, 
refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy, jednorazowe środki na 
podjęcie działalności gospodarczej, prace interwencyjne, prace społecznie użyteczne, 
staże, roboty publiczne, zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, opieka nad 
dzieckiem.  
 

Priorytetem dla Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu są następujące działania: 
- aktywizacja ludzi młodych, głównie poprzez organizację staży, 
- program „Junior” skierowany do niepełnosprawnych absolwentów (rocznie kilkadziesiąt 

absolwentów), 
- dla bezrobotnych długotrwale zarejestrowanych i bezrobotnych bez doświadczenia 

zawodowego - prace interwencyjne, doposażenia lub wyposażenia stanowisk pracy 
(refundacja części kosztów wynagrodzenia i składki ZUS, bądź kosztów wyposażenia 
stanowisk pracy, zmniejsza koszty zatrudnienia pracodawcy i jednocześnie ułatwia 
powrót tej grupie bezrobotnych na rynek pracy), 

- dla bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego - 
prace społecznie użyteczne, roboty publiczne, 

- dla wszystkich bezrobotnych chcących rozpocząć działalność gospodarczą - jednorazowe 
środki na podjęcie działalności gospodarczej. 

 

Ponadto, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PUP realizuje projekt systemowy 
„Więcej szans w przemyskim” - działanie 6.1, poddziałania 6.1.3 współfinansowany 
z Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu 01.01.2008 – 31.12.2013. 
Wartość projektu na 2008 r. – 7.561,1 tys. zł., w tym kwota dofinansowania – 5.991,7 tys. zł. 
W 2008 r. działaniami w ramach projektu objęto 1278 osób bezrobotnych w tym: szkoleniami 
239 osób, do odbywania stażu skierowano 450 osób, na przygotowanie zawodowe w miejscu 
pracy - 48 osób, na prace interwencyjne skierowano 490 osób, w tym 10 osób po 50 roku 
życia, zrefundowano koszty wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy oraz wypłacono 
jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 51 osób. W 2009 r. 
wprowadzono aneks określający wartość projektu na bieżący rok, tj. 9.701.218 zł. w tym 
wnioskowana kwota dofinansowania – 6. 624.500, wkład własny – 3.076.718 zł (2.728.060 zł. 
wkład prywatny i 348.658 Fundusz Pracy). Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 
1.244 bezrobotnych w tym: 534 osoby kontynuujące udział w ramach umów zawartych 
w ubiegłym roku i 710 osób, które rozpoczną udział w projekcie. Z uwagi na rosnącą liczbę 
bezrobotnych zwiększono o kolejne 3.400.000 zł wartość projektu systemowego. Liczba 
uczestników i środków w/w instrumentów rynku pracy z miasta Przemyśla stanowi 50 % 
całości. 
PUP w Przemyślu realizuje również wniosek konkursowy w ramach poddziałania 6.1.2. 
„Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji działań na rzecz 
aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”, współfinansowany z Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest wzmocnienie i rozwój publicznych służb 
zatrudnienia tj. PUP w Przemyślu poprzez upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa 
zawodowego w regionie. Realizacja tego celu jest możliwa dzięki dofinansowaniu do 
zatrudnienia i szkolenia pośredników pracy i doradców zawodowych. Okres realizacji projektu 
od 01.01.2008 r. do 31.12.2009 r., całkowita wartość projektu 251.693 zł. 
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3.1.3. Mieszkalnictwo 
 
Zasoby mieszkaniowe miasta Przemyśla na koniec 2003 roku obejmowały 23 062 mieszkania  
o 77 415 izbach i powierzchni użytkowej 1 354 804 m2 tzn., że na 1 izbę przypadało średnio 
0,87 osoby. Wskaźnik ten jest zbliżony do średniej w województwie podkarpackim tj.  
0,90 osoby na izbę. 
Charakterystykę zasobów mieszkaniowych na terenie miasta przedstawia poniższa tabela. 
 

Tabela 22. Zasoby mieszkaniowe w Przemyślu w latach 1994 – 2008. 
Przeciętna 

liczba osób powierzchnia użytkowa w m2 
Rok 

Liczba 
mieszkań 

Izby 
Powierzchnia 

użytkowa 
w m2 na 

 1 mieszkanie 
na  

1 izbę 
na 

 1 mieszkanie 
na 1 izbę 

1994 22 126 69 852 1 167 741 3,11 0,99 52,8 16,7 
1995 22 231 70 331 1 175 851 3,09 0,98 52,9 16,7 
1996 22 294 70 621 1 181 456 3,10 0,98 53,0 16,7 
1997 22 407 71 099 1 191 740 3,06 0,96 53,2 16,8 
1998 22 563 71 818 1 206 875 3,03 0,95 53,5 16,8 
1999 22 722 72 416 1 219 578 3,01 0,94 53,7 16,8 
2000 22 797 72 785 1 228 233 2,98 0,93 53,9 16,9 
2001 22 989 73 505 1 243 694 2,96 0,92 54,1 16,9 
2002 22 101 74 473 1 296 234 3,07 0,91 58,7 17,4 
2003 23 062 77 415 1 354 804 2,93 0,87 58,7 17,5 
2004 23 168 77 862 1 363 915 2,92 0,87 58,9 17,5 
2005 23 195 78 026 1 368 390 2,88 0,86 59,0 17,5 
2006 23 237 78 259 1 374 269 2,88 0,86 59,6 17,6 
2007 23 312 78 609 1 382446 2,87 0,85 59,3 20,7 
2008 23 469 79 271 1 395 184 2,83 0,84 59,4 21,0 

Źródło: GUS. 
 

Zasoby mieszkaniowe miasta rosną. W analizowanym okresie ich liczba zwiększyła się o 936 
mieszkań. Rośnie również liczba izb i powierzchni użytkowej (ilość izb zwiększyła się o 7 563,  
a powierzchnia użytkowa o 187 063 m2). Przy niekorzystnej sytuacji demograficznej wpłynęło 
to na poprawę wskaźników zasobów mieszkaniowych przedstawionych w tabeli. Zanotowany 
wzrost jest jednak niewystarczający w zestawieniu z bardzo dużym zapotrzebowaniem na 
mieszkania na terenie miasta. 
O nienajlepszej sytuacji mieszkaniowej w Przemyślu i potrzebach w tym zakresie świadczy 
liczba osób, które oczekują na lokale komunalne. Na koniec 2008 roku było to 400 osób, a na 
mieszkania z zasobów TBS Sp. z o.o. w 2008 roku oczekiwało 600 osób. 
W Tabeli Nr 22. przedstawione zostały dane zebrane podczas Narodowego Spisu 
Powszechnego przeprowadzonego w 2002 r. Dostarczają one najbardziej aktualnych 
informacji, które pomogą oszacować ogólny stan gospodarki mieszkaniowej w Przemyślu. 
 

Tabela 23. Mieszkania (w tys.) według wyposażenia w urządzenia techniczno – sanitarne (2002r.) 
Ogółem 22,1 100,00% 

razem 21,7 98,19% 
wodociąg 

w tym z sieci 21,4 96,83% 
razem 20,6 93,21% ustęp 

spłukiwany w tym z odprowadzeniem do sieci 19,7 89,14% 
łazienkę 19,7 89,14% 
ciepłą wodę 19,4 87,78% 

z sieci 15,9 71,95% 
gaz 

z butli 4,0 18,10% 
zbiorowe 10,9 49,32% 

W tym 
mieszkania 

wyposażone 
w 

centralne 
ogrzewanie indywidualne 5,1 23,08% 

Źródło: Narodowy Spis Powszechny 2002 Mieszkania - GUS. 
 

Stan wyposażenia w urządzenia techniczno - sanitarne jest zróżnicowany. Podłączenie 
do wodociągu ma około 98 % mieszkań. W ustęp spłukiwany wyposażonych jest około 93 % 
mieszkań, łazienkę posiada około 89%, a ciepłą wodę niecałe 88% mieszkań. Z gazu korzysta 
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ogółem ponad 90% mieszkań. Ze wszystkich urządzeń techniczno – sanitarnych najgorzej 
wypada wyposażenie w centralne ogrzewanie - 72,4%. 
 

Na terenie miasta funkcjonują następujące spółdzielnie mieszkaniowe: 
- Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Energetyk”, 
- Przemyska Spółdzielnia Mieszkaniowa, 
- Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec”, 
- Spółdzielnia Mieszkaniowa „Płyta”, 
- Spółdzielnia Mieszkaniowa „San”, 
- Spółdzielnia Mieszkaniowa „Domgaz”, 
- Spółdzielnia Mieszkaniowa „Samopomoc”, 
- Spółdzielnia Mieszkaniowa „Handlowiec” 

oraz Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 
Zasoby spółdzielni mieszkaniowych i TBS Sp. z o.o. prezentuje poniższa tabela. 
 
 

Tabela 24. Zasoby spółdzielni mieszkaniowych i TBS Sp. z o.o. w latach 2000 – 2009. 
Wyszczególnienie 

Ilość mieszkań Spółdzielnie Rok Ilość budynków 
mieszkalnych Ogółem z wyodrębnioną własnością 

2000 5 184 - 
2001 6 208 - 
2002 - 
2003 - 
2004 - 
2005 

7 236 

- 
2006 - 
2007 

9 272 
117 

2008 5 178 60 

Młodzieżowa 
Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
„Energetyk” 

2009 3 111 18 
2000 6 466 - 
2001 - 
2002 

6 467 
- 

2003 6 469 - 
2004 6 470 - 
2005 

144 

6 472 - 
2006 6 427 46 
2007 5 729 698 
2008 4 362 1 367 

Przemyska  
Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 

2009 

146 

3 740 622 
2000 26 589 - 
2001 - 
2002 - 
2003 

653 
- 

2004 

27 

- 
2005 

659 
- 

2006 654 5 
2007 590 64 
2008 584 6 

Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
„Metalowiec” 

2009 

28 

513 71 
2000 - 
2001 - 
2002 - 
2003 - 
2004 - 
2005 - 
2006 - 
2007 - 
2008 - 

Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
„Płyta” 

2009 

6 234 

- 
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2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008 

3 66 

 

Spółdzielnia 
Mieszkaniowa  
„San” 

2009 2 39 27 
2000 - 
2001 - 
2002 - 
2003 - 
2004 - 
2005 - 
2006 

68 

- 
2007 66 2 
2008 52 14 

Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
„Domgaz” 

2009 

3 

27 25 
2000 - 
2001 - 
2002 - 
2003 - 
2004 - 
2005 - 
2006 - 
2007 

19 

- 
2008 9 10 

Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
„Handlowiec” 

2009 

1 

6 3 
2000 - 
2001 - 
2002 - 
2003 - 
2004 - 
2005 - 
2006 - 
2007 

b.d. b.d. 

- 
2008 - 

Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
„Samopomoc” 

2009 
1 30 

- 
2000 - 
2001 - 
2002 - 
2003 - 
2004 - 
2005 -- 
2006 - 
2007 - 
2008 - 

Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
Pracowników Biura 
Urządzania Lasu  
i Geodezji Leśnej  

2009 

1 12 

- 
2000 189 7 638  
2001 191 7 727  
2002 7 755  
2003 7 757  
2004 

192 
7 764  

2005 193 7 766  
2006 51 
2007 

197 7 803 
881 

2008 198 7 843 1457 

Ogółem 

2009 190 4478 766 
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2000 0 0 - 
2001 1 18 - 
2002 1,5 42 - 
2003 2 82 - 
2004 4 154 - 
2005 - 
2006 

5 176 
- 

2007 - 
2008 - 

Towarzystwo 
Budownictwa 
Społecznego  
Sp. z o.o. 

2009 
11 327 

- 
Źródło: Dane spółdzielni mieszkaniowych i Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Przemyślu. 
 

Zasoby spółdzielni mieszkaniowych zwiększają się w analizowanym okresie, ale nie jest to duży 
przyrost.  
W ciągu czterech lat zaledwie o 15 mieszkań i 6 budynków. Zdecydowanie największą część 
ze wszystkich zasobów posiada Przemyska Spółdzielnia Mieszkaniowa (ponad 80%). 
Stan zasobów mieszkaniowych Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. stale 
wzrasta: 
- w roku 2004 - o 2 budynki, a w nich 72 mieszkania, 

- w roku 2005 – o 1 budynek, a w nich 22 mieszkania, 

- w roku 2006 – brak efektów, 

- w roku 2007 – o 5 budynków, a w nich 151 mieszkania, 

- w roku 2008 – brak efektów. 

W strukturze własnościowej zasobów mieszkaniowych w Przemyślu największy udział, bo 73,09 
% ogólnej liczby budynków, stanowiły zasoby osób fizycznych natomiast ok. 5% ogólnej liczby 
budynków stanowiły zasoby komunalne.  
Systematycznie rośnie ilość wspólnot z większościowym udziałem osób fizycznych. Oznacza 
to, że osoby fizyczne mogą w coraz większym stopniu decydować o sposobach 
rozwiązywania problemów dotyczących nieruchomości i jej bieżącego utrzymania, ale 
również w coraz większym stopniu muszą współfinansować konserwacje i remonty. 
 

Tabela 25. Zasoby mieszkaniowe w budynkach stanowiących własność lub współwłasność 
Gminy Miejskiej Przemyśl w latach 2001 – 2008. 
Wyszczególnienie 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Liczba budynków 
ogółem 396 418 414 495 489 492 483 485 

z większościowym 
udziałem Gminy 

191 194 187 207 214 216 171 175 

z większościowym osób 
fizycznych 

61 66 81 94 112 125 161 165 Wspólnoty 
mieszkaniowe                  
w tym: razem liczba budyn-

ków stanowiących 
wspólnotę mieszk. 

252 260 268 311 326 341 332 340 

Gminy 154 158 146 145 126 117 118 115 
Gminy i osób fizycznych b.d. b.d. b.d. 37 36 31 33 30 
Gminy i Skarbu Państwa b.d. b.d. b.d. 2 1 3 0 0 

Źródło: Urząd Miejski w Przemyślu.  
 

Na koniec 2003 roku z 268 budynków stanowiących wspólnotę mieszkaniową 14 z nich było 
zarządzanych bezpośrednio przez Zarządy Wspólnot, zaś zarząd pozostałymi 254 budynkami 
był prowadzony przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przemyślu. 
Natomiast na koniec 2008 roku z 340 wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina Miejska 
Przemyśl posiada jeszcze mieszkania, 30 wspólnot było zarządzanych bezpośrednio przez 
Zarządy Wspólnot zaś zarząd pozostałymi 310 budynkami wspólnotowymi był prowadzony 
przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przemyślu. 
Ponadto w 2003 roku ze względu na brak udziałów Gminy Miejskiej Przemyśl w nieruchomości, 
10 budynków zostało przekazanych współwłaścicielom natomiast w 2008 roku 2 budynki. 
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Tabela 26. Zasoby mieszkaniowe i lokale użytkowe stanowiące własność i będące 
w zarządzie Gminy Miejskiej Przemyśl w latach 2001 – 2008. 
Wyszczególnienie 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Mieszkania 
Razem 3 020 3 088 2 966 3 148 2 968 2 860 2 551 2 497 
w tym wyposażone w c. o. 646 646 526 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
Powierzchnia użytkowa mieszkań w m2 
Razem 146 882 137 699 131 383 141 401 133 839 130 272 111 817 111252 
w tym wyposażone w c. o. 24 817 27 325 22 256 b.d. b.d. b.d. b.d. 24 254 
Liczba lokali użytkowych 
Stanowiących własność 
Gminy Miejskiej Przemyśl 

288 292 290 326 315 309 305 308 

Stanowiących własność lub 
współwłasność osób fizycz. 

22 23 - - - 24 26 26 

Powierzchnia lokali użytkowych w m2 
Stanowiących własność 
Gminy Miejskiej Przemyśl 

21 206 20 683 18 545 28 904 22 905 22 761 18 429 18 429 

Stanowiących własność lub 
współwłasność osób fizycz. 2 060 1 802 - - - 1 716 1 781 1 781 

Źródło: Urząd Miejski w Przemyślu 
 

Na koniec 2008 roku zasoby mieszkaniowe stanowiące własność Gminy Miejskiej Przemyśl 
obejmowały 2 497 mieszkań tj. o 469 mniej niż w 2003 roku. W 2003 roku w mieszkaniach 
tworzących mieszkaniowy zasób Gminy Miejskiej Przemyśl 526 lokali wyposażonych było  
w centralne ogrzewanie zbiorowe czyli 17,7% mieszkań, natomiast mając na uwadze wyniki 
spisu powszechnego, 49,3% wszystkich mieszkań w Przemyślu jest wyposażonych w tą 
instalację. 
Powierzchnia użytkowa tych mieszkań wynosiła 131 383 m2, z czego 22 256 m2 mieszkań 
wyposażonych było w centralne ogrzewanie zbiorowe w 2003 roku. Analogicznie na koniec 
2008 roku na ogólną powierzchnię użytkową mieszkań wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Przemyśl tj. 111 252 m2 w centralne ogrzewanie 
zbiorowe wyposażone było 24 254 m2 mieszkań. Powierzchnia użytkowa mieszkań na koniec 
2008 roku zmalała w porównaniu do 2003 roku o 20 131 m2.  
 

W celu powiększenia komunalnego zasobu mieszkaniowego, Gmina Miejska Przemyśl  
w 2008r. rozpoczęła realizację inwestycji polegającej na wybudowaniu 2 budynków 
mieszkalnych z 26 lokalami mieszkalnymi w każdym z nich. Pierwszy budynek został oddany 
do użytkowania i zasiedlony w październiku 2009 r.. Drugi zostanie oddany do użytkowania  
i zasiedlony w grudniu 2009 r. Tym samym komunalny zasób mieszkaniowy zostanie 
powiększony o 52 lokale socjalne o łącznej powierzchni mieszkalnej 1283,94 m 2. Realizacja 
powyższej inwestycji dofinansowywana została ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego 
w ramach realizacji pomocy państwa w tworzeniu nowych lokali socjalnych. 
 

Ponadto, Gmina Miejska Przemyśl w 2003 roku była właścicielem 290 lokali użytkowych, które 
zajmowały łączną powierzchnię 18 545 m2. Tylko 39 lokali użytkowych, o łącznej powierzchni 
3 204 m2, było wyposażonych w centralne ogrzewanie zbiorowe. Natomiast, w 2008 roku 
Gmina Miejska Przemyśl była właścicielem 308 lokali użytkowych o powierzchni 18 428 m2. 
Niewielkie różnice zarówno w ogólnej liczbie lokali i ich powierzchni spowodowane były 
przeprowadzonymi inwentaryzacjami budowlanymi, podziałem istniejących lokali 
użytkowych jak i przejmowaniem na rzecz Gminy nieruchomości budynkowych bądź też ich 
przekazywaniem prawowitym właścicielom. 
Usytuowanie większości mieszkań komunalnych w budynkach przedwojennych obciążonych 
skutkiem ponad 50-letnich zaległości remontowych decyduje o występowaniu dużego 
deficytu jakościowego komunalnych zasobów mieszkaniowych. 
W 2003 r. Gmina Miejska Przemyśl dysponowała: 
- 592 lokalami mieszkalnymi o powierzchni 28 839 m2,  
- 49 lokalami użytkowymi o powierzchni 3 287 m2, 

które to zasoby były w tzw. przymusowym zarządzie gminy, a stanowią własność osób 
fizycznych nie znanych z miejsca pobytu. Natomiast, na koniec 2008 roku Gmina Miejska 
Przemyśl dysponowała: 
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- 361 lokalami mieszkalnymi o powierzchni 16 284 m2, 
- 21 lokalami użytkowymi o powierzchni 1461 m2. 

Nadmienić należy, że co roku kilka budynków wraz z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi jest 
przekazywana prawowitym właścicielom, tym samym ulega zmniejszeniu liczba lokali 
mieszkalnych, które pozostają w dyspozycji Gminy Miejskiej Przemyśl. 
Powyższe jest po części równoważone poprzez przyjmowanie do zasobów mieszkaniowych 
Gminy Miejskiej Przemyśl lokali mieszkalnych wraz z budynkami od zlikwidowanych lub 
prywatyzowanych zakładów pracy. 
 

Tabela 27. Zasoby lokalowe przejęte od zlikwidowanych lub sprywatyzowanych zakładów 
pracy w latach 2001 - 2008. 

Powierzchnia użytkowa w m2 
Wyszczególnienie Mieszkania 

Lokale 
użytkowe mieszkań lokali użytkowych 

Ogółem 89 8 4 195 454 
2001 33 1 1 743 54 
2002 13 3 513 140 
2003 43 4 1 939 260 
2005 22 - 1 065 - 
2006 - - - - 
2007 - - - - 

z tego 
w roku 

2008 - - - - 
Źródło: Urząd Miejski w Przemyślu. 
 

Na ilość lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Gminy Miejskiej Przemyśl ma również 
wpływ prywatyzacja zasobów mieszkaniowych. 
Z informacji posiadanych przez Wydział Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu 
wynika, że przyjmując stan zasobu mieszkaniowego gminy w 1995 roku jako 100%, do końca 
2007 roku sprywatyzowano około 40% lokali mieszkalnych.  
Administrowanie zasobami mieszkaniowymi Gminy Miejskiej Przemyśl jak i zasobami 
mieszkaniowymi przejętymi w tzw. zarząd przymusowy, w chwili obecnej jest to prowadzenie 
cudzych spraw bez zlecenia (na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego) zgodnie z zawartą 
umową, zostało zlecone Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. 
w Przemyślu. 
Nadmienić należy, że zasoby mieszkaniowe Gminy Miejskiej Przemyśl znajdują się 
w budynkach:  

− będących w 100 % własnością Gminy, 
− tworzących wspólnotę mieszkaniową, 
− tworzących wspólnotę mieszkaniową, której zarząd/administrowanie zostało 

powierzone innym podmiotom prawnym niż PGM Sp. z o.o., 
− będących własnością, z reguły w częściach nie wydzielonych, osób fizycznych i Gminy 

Miejskiej Przemyśl,  
− będących własnością, z reguły w częściach nie wydzielonych, Gminy Miejskiej Przemyśl 

i Skarbu Państwa. 
 
Tabela 28. Lokalizacja zasobów mieszkaniowych według kategorii własności administrowanych przez 
PGM Sp. z o.o. w Przemyślu. 

Wyszczególnienie Rok 
Ilość 

budynków 
Ilość 

mieszkańców 
Udział % ilości mieszkańców 

 w poszczególnych kategoriach 
2004 555 15 114 100,00 
2005 564 13 005 100,00 
2006 558 11 128 100,00 
2007 524 13 706 100,00 

Razem 

2008 496 13 003 100,00 

2004 146 2 120 14,03 
2005 126 1 651 12,70 
2006 117 1 450 13,03 
2007 118 1 845 13,46 

GMP 
 

2008 116 1 670 12,84 
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Wyszczególnienie Rok 
Ilość 

budynków 
Ilość 

mieszkańców 
Udział % ilości mieszkańców 

 w poszczególnych kategoriach 

2004 286 10 209 67,55 
2005 306 8 861 68,14 
2006 311 6 672 59,96 
2007 309 10 161 74,14 

GMP – WM 

2008 288 9 783 75,24 

2004 73 1 308 8,65 

2005 67 1 110 8,54 
2006 65 1 110 9,97 
2007 64 1 187 8,66 

Prywatne 

2008 59 1 076 8,28 

2004 35 647 4,28 
2005 36 618 4,75 
2006 31 544 4,89 
2007 33 513 3,74 

GMP - Prywatne 
 

2008 31 449 3,45 

2004 1 9 0,06 

2005 1 9 0,07 
2006 3 49 0,44 
2007 0 0 0 

GMP - SP 
 

2008 1 0 0,12 

2004 1 18 0,12 
2005 1 18 0,14 
2006 1 19 0,17 
2007 0 0 0 

Prywatne - SP 

2008 0 0 0 

2004 13 803 5,31 
2005 27 738* 5,66 
2006 30 1 284* 11,54 
2007 26 2 316 0 

GMP- WM 
w zarządzie WM 

2008 28 2 495 0 
 Źródło: Opracowanie własne 
 

Z powyższej tabeli wynika, że jedynie 2,5% wszystkich mieszkańców miasta mieszka  
w budynkach stanowiących w 100% własność Gminy Miejskiej Przemyśl. Natomiast  
w budynkach, co do losu których ma wpływ Gmina Miejska Przemyśl, zamieszkuje 13 003 
mieszkańców, czyli 19,5% wszystkich mieszkańców miasta. Oba te wskaźniki mają tendencję 
malejącą w analizowanym okresie. 
Na koniec 2004 roku zasób mieszkaniowy Gminy Miejskiej Przemyśl stanowiły lokale mieszkalne 
znajdujące się w budynkach stanowiących 100% własność gminy (145 budynków),  
w budynkach stanowiących współwłasność gminy i wspólnot mieszkaniowych (311 
budynków), gminy i osób fizycznych (37 budynków) oraz gminy i Skarbu Państwa (2 budynki). 
Ponadto miasto posiada ułamkowe udziały w budynkach stanowiących współwłasność 
z osobami fizycznymi. Ilości mieszkań w tych budynkach nie można określić z uwagi na 
ułamkowe udziały. Gospodarowanie powyższymi lokalami mieszkalnymi regulują przepisy 
Kodeksu Cywilnego.  
 

Tabela 29. Ocena stanu technicznego budynków mieszkalnych (na 31 grudnia) 
Własność Rok Budynki ogółem Zły Średni Dobry 

2004 145 43 95 7 
2005 126 43 76 7 

2006 117 43 66 8 
GMP 
 

2007 118 41 68 9 

2004 299 4 203 92 
2005 305 4 209 92 

GMP - WM 

2006 311 28 190 93 
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Własność Rok Budynki ogółem Zły Średni Dobry 

2007 309 28 184 97 

2004 37 21 16 - 

2005 36 21 15 - 

2006 31 20 11 - 

GMP - prywatne 
 

2007 33 21 11 1 

2004 1 - 1 - 
2005 - - - - 

2006 3 2 1 - 
GMP - SP 

2007 - - - - 
Źródło: Na podstawie danych Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej  Sp. z o.o. w Przemyślu  

 

Stan techniczny budynków: 
- zły – istnieje pilna potrzeba wykonania remontu w ciągu najbliższego roku (np. wymiana 

pokrycia dachowego lub remontu przewodów kominowych i wentylacyjnych), 
- średni – potrzeba wykonania remontu w ciągu najbliższych 3 lat, 
- dobry – nie zachodzi potrzeba remontu budynku w ciągu najbliższych 5 lat. 

Ponad połowa budynków (około 65%) znajduje się w średnim stanie technicznym, a 20,58% 
budynków jest w dobrym stanie technicznym. Około 14% budynków znajduje się w złym 
stanie technicznym i wymaga przeprowadzenia pilnego remontu. 
 

W następnej tabeli przedstawiono wielkość przyznanych dodatków mieszkaniowych. 
Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6-ciu miesięcy i faktyczna ilość przyznanych 
dodatków w danym roku musi sięgać miesiąca sierpnia roku wcześniejszego, który to 
dodatek jest wypłacany jeszcze w miesiącu styczniu roku następnego. Prawo do dodatków 
mieszkaniowych mają najubożsi lokatorzy mieszkań komunalnych i spółdzielczych, których nie 
stać na miesięczne opłaty czynszu. Osoby ubiegające się o dodatek mieszkaniowy muszą 
posiadać tytuł prawny do zajmowanego lokalu i spełniać kryterium dochodowe. 
Zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r.  
o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71 poz. 734 z 2001 r. z poź. zm.), rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156 poz. 
1817), rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu 
przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz 
oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa 
domowego, a także wzoru legitymacji pracownika uprawnionego do przeprowadzenia 
wywiadu (Dz. U. Nr 156 poz. 1828). 
 

Tabela 30. Ilość złożonych wniosków i wysokość przyznanych dodatków mieszkaniowych. 
 

Źródło: Urząd Miejski w Przemyślu 

 
3.1.4 Szkolnictwo, oświata i wychowanie 
 
Miasto Przemyśl realizuje zadania oświatowe zarówno gminne, jak i powiatowe.  
Prowadzenie przedszkoli należy do zadań własnych gminy. Wychowaniem przedszkolnym 
objęte są dzieci w wieku 3-6 lat, w szczególnie uzasadnionych przypadkach – dzieci, które 
ukończyły 2,5 roku. Sześciolatki obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne 
w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.  

Łączna ilość wniosków Okres przyznania dodatku 
(miesiąc / rok) Ogółem Pozytywnych 

Ilość przyznanych 
dodatków 

Łączna kwota wypła-
conych dodatków  

w latach 2002 – 08 w zł. 
08/2001 - 12/2002 8 945 8 396 34 812 5 032 049,54 
08/2002 - 12/2003 9 130 8 743 36 594 5 312 151,70 
08/2003 - 12/2004 8 893 8 564 35 514 5 298 960,08 
08/2004 - 12/2005 8 769 8 314 35 062 5 206 798,79 
08/2005 – 12/2006 8 228 7 812 7 812 4 983 233,47 
08/2006 – 12/2007 7 478 7 073 7 073 4 805 392,89 
08/2007 – 12/2008 6 602 6 177 6 177 4 338 408,10 
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Sieć prowadzonych przez Miasto przedszkoli zorganizowana jest zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, w sposób zapewniający wszystkim mieszkańcom możliwość korzystania z tej formy 
opieki nad dzieckiem. Miasto prowadzi 12 przedszkoli ogólnodostępnych, w tym jedno 
z oddziałami integracyjnymi (PM-11) i jedno z oddziałem dla mniejszości narodowej (PM-13). 
 

Tabela 31.. Liczba uczniów i oddziałów w przedszkolach (stan na dzień 30.09.2008r.). 

Lp. Jednostka Dane Dzieci 6-letnie Pozostałe Razem 

L. dzieci 24 137 161 

L. oddziałów 1 5 6 1 PM  2 

Śr. licz. oddz. 24 27 27 

L. dzieci 48 77 125 

L. oddziałów 2 3 5 2 PM 3 

Śr. licz. oddz. 24 26 25 

L. dzieci 25 25 50 

L. oddziałów 1 1 2 3 PM 4 

Śr. licz. oddz. 25 25 25 

L. dzieci 49 22 71 

L. oddziałów 2 1 3 4 PM 7 

Śr. licz. oddz. 25 22 24 

L. dzieci 45 100 145 

L. oddziałów 2 4 6 5 PM 9 

Śr. licz. oddz. 23 25 24 

L. dzieci 39 95 134 

L. oddziałów 2 4 6 6 PM 11 

Śr. licz. oddz. 20 24 22 

L. dzieci 33 92 125 

L. oddziałów 2 3 5 7 PM 12 

Śr. licz. oddz. 17 31 25 

L. dzieci 48 94 142 

L. oddziałów 2 4 6 8 PM 13 

Śr. licz. oddz. 24 24 24 

L. dzieci 22 53 75 

L. oddziałów 1 2 3 9 PM 14 

Śr. licz. oddz. 22 27 25 

L. dzieci 55 120 175 

L. oddziałów 3 4 7 10 PM 16 

Śr. licz. oddz. 18 30 25 

L. dzieci 24 21 45 

L. oddziałów 1 1 2 11 PM 19 

Śr. licz. oddz. 24 21 23 

L. dzieci 28 24 52 

L. oddziałów 1 1 2 12 PM 20 

Śr. licz. oddz. 28 24 26 

L. dzieci, Razem 440 860 1300 

L. oddziałów, Razem 20 33 53 

 Śr. licz. oddz., Razem 21 27 25 
Źródło: System Informacji Oświatowej. 
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W stosunku do ubiegłego roku szkolnego liczba oddziałów w przedszkolach wzrosła  
o 1, a liczba dzieci o 36. Średnia liczebność oddziałów zwiększyła się z 24,30 na 24,52. 
Wychowaniem przedszkolnym objętych było 100% dzieci 6-letnich, 91 % dzieci 5-letnich , 75% 
dzieci 4-letnich i 65% dzieci 3-letnich.  
 

Prowadzenie szkół podstawowych należy do zadań własnych gminy. Nauka w szkole 
podstawowej trwa 6 lat. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku 
szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. W uzasadnionych 
przypadkach do szkoły podstawowej może być przyjęte dziecko, które przed dniem  
1 września kończy 6 lat. Rozpoczęcie obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż 
o rok. 
Sieć prowadzonych przez Miasto szkół podstawowych zorganizowana jest zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie 
obowiązku szkolnego. Miasto prowadzi 10 szkół podstawowych ogólnodostępnych, w tym 
jedną z oddziałami integracyjnymi (SP-16) i jedną dla mniejszości narodowej (SP-17). 
 

Tabela 32. Liczba uczniów i oddziałów w szkołach podstawowych (stan na dzień 30.09.2008 r.). 
Lp. Jednostka Dane I II III IV V VI Razem 

L. uczniów 30 35 37 34 52 39 227 

L. oddziałów 1 2 2 2 2 2 11 1 SP 1 

Śr. licz. oddz. 30 18 19 17 26 20 21 

L. uczniów 104 98 115 124 147 142 730 

L. oddziałów 4 4 4 4 5 5 26 2 SP 4 

Śr. licz. oddz. 26 25 29 31 29 28 28 

L. uczniów 72 58 67 64 84 91 436 

L. oddziałów 3 3 3 3 3 3 18 3 SP 5 

Śr. licz. oddz. 24 19 22 21 28 30 24 

L. uczniów 71 64 58 50 63 53 359 

L. oddziałów 3 3 2 2 3 2 15 4 SP 6 

Śr. licz. oddz. 24 21 29 25 21 27 24 

L. uczniów 1 4 6 9 9 13 42 

L. oddziałów 1 1 1 1 1 1 6 5 SP 8 

Śr. licz. oddz. 1 4 6 9 9 13 7 

L. uczniów 48 49 54 55 65 71 342 

L. oddziałów 2 2 2 2 2 3 13 6 SP 11 

Śr. licz. oddz. 24 25 27 28 33 24 26 

L. uczniów 77 106 87 82 95 97 544 

L. oddziałów 3 4 3 3 3 4 20 7 SP 14 

Śr. licz. oddz. 26 27 29 27 32 24 27 

L. uczniów 67 76 99 80 69 86 477 

L. oddziałów 3 3 3 3 3 3 18 8 SP 15 

Śr. licz. oddz. 22 25 33 27 23 29 27 

L. uczniów 66 77 80 74 99 100 496 

L. oddziałów 3 4 4 3 4 4 22 9 SP 16 (ZSzOI) 

Śr. licz. oddz. 22 19 20 25 25 25 23 

L. uczniów 12 13 12 15 17 21 90 

L. oddziałów 1 1 1 1 1 1 6 10 SP 17 (ZSO 2) 

Śr. licz. oddz. 12 13 12 15 17 21 15 
L. uczniów, Razem 548 580 615 587 700 713 3743 
L. oddziałów, Razem 24 27 25 24 27 28 155 

 Śr. licz. oddz., Razem  23 21 24 24 26 25 24 
Źródło: System Informacji Oświatowej. 
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W stosunku do ubiegłego roku szkolnego liczba uczniów w szkołach podstawowych 
zmniejszyła się o 216, a liczba oddziałów o 5. Średnia liczebność oddziałów zmniejszyła się  
z 24,74 na 24,12.  
 

W sześciu szkołach funkcjonują oddziały przedszkolne dla dzieci 6-letnich. 
 

Tabela 33. Oddziały przedszkolne dla dzieci 6-letnich (stan na dzień 30.09.2008 r.). 

Lp. Jednostka Dane Razem 

L. dzieci 25 

L. oddziałów 1 1 SP 1 

Śr. licz. oddz. 25 

L. dzieci 28 

L. oddziałów 1 2 SP 4 

Śr. licz. oddz. 28 

L. dzieci 41 

L. oddziałów 2 3 SP 5 

Śr. licz. oddz. 21 

L. dzieci 5 

L. oddziałów 1 4 SP 8 

Śr. licz. oddz. 5 

L. dzieci 39 

L. oddziałów 2 5 SP 15 

Śr. licz. oddz. 20 

L. dzieci 6 

L. oddziałów 1 6 SP-17 (ZSO 2) 

Śr. licz. oddz. 6 

L. dzieci, Razem   144 

L. oddziałów, Razem 8 

 Śr. licz. oddz., Razem  18 
Źródło: System Informacji Oświatowej. 

 

W stosunku do ubiegłego roku szkolnego liczba oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych nie uległa zmianie , a liczba uczniów spadła o 6. 
  

W szkołach podstawowych działa 9 świetlic zapewniających opiekę uczniom, którzy muszą 
dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców, organizację dojazdu do 
szkoły lub inne okoliczności. 
 

Tabela 34. Liczba uczniów w świetlicach w szkołach podstawowych (stan na dzień 30.09.2008 r.). 
Lp. Jednostka L. uczniów w świetlicy 

1 SP 1 52 

2 SP 4 198 

3 SP 5 82 

4 SP 6 90 

5 Sp 11 58 

6 SP 14 118 

7 SP 15 151 

8 SP 16 (ZSzOI) 100 

9 SP 17 ZSO Nr 2) 48 

Razem 897 
Źródło: System Informacji Oświatowej.  
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W stosunku do ubiegłego roku szkolnego liczba dzieci objętych opieką w świetlicach 
szkolnych wzrosła o 36. 
 

Prowadzenie gimnazjów należy do zadań własnych gminy. Nauka w gimnazjum trwa 3 lata 
i jest obowiązkowa, przy czym obowiązek szkolny trwa nie dłużej niż do ukończenia 18 roku 
życia. 
Sieć prowadzonych przez Miasto gimnazjów zorganizowana jest zgodnie z przepisami, 
w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego. Miasto 
prowadzi 6 gimnazjów ogólnodostępnych, w tym jedno z oddziałami integracyjnymi (G-4) 
i jedno dla mniejszości narodowej (G-7). 
 

Tabela 35.  Liczba uczniów i oddziałów w gimnazjach (stan na 30.09.2008 r.). 

Lp. Jednostka Dane I II III Razem 

L. uczniów 174 177 211 562 

L. oddziałów 6 7 8 21 1 Gim 1 

Śr. licz. oddz. 29 25 26 27 

L. uczniów 108 123 119 350 

L. oddziałów 4 5 4 13 2 Gim 2 

Śr. licz. oddz. 27 25 30 27 

L. uczniów 153 148 146 447 

L. oddziałów 6 6 6 18 3 Gim 3 

Śr. licz. oddz. 26 25 24 25 

L. uczniów 123 110 106 339 

L. oddziałów 4 4 4 12 4 Gim 5 

Śr. licz. oddz. 31 28 27 28 

L. uczniów 110 110 109 329 

L. oddziałów 4 4 4 12 5 Gim 4 (ZSzOI) 

Śr. licz. oddz. 28 28 27 27 

L. uczniów 12 20 15 47 

L. oddziałów 1 1 1 3 6 Gim 7 (ZSO 2) 

Śr. licz. oddz. 12 20 15 16 
L. uczniów, Razem 680 688 706 2074 
L. oddziałów, Razem 25 27 27 79 

 Śr. licz. oddz., Razem 27 25 26 26 
Źródło: System Informacji Oświatowej. 

W stosunku do ubiegłego roku szkolnego liczba uczniów w gimnazjach zmniejszyła się o 126, 
a liczba oddziałów zwiększyła się o 2. Średnia liczebność oddziałów w gimnazjach zmniejszyła 
się z 27,16 na 26,25.  
Prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych należy do zadań własnych powiatu. Przez 
uczęszczanie do szkoły ponadgimnazjalnej dziecko realizuje obowiązek nauki, który trwa do 
ukończenia 18 roku życia.  
 

Sieć prowadzonych przez Miasto szkół ponadgimnazjalnych zorganizowana jest zgodnie 
z przepisami, w sposób umożliwiający młodzieży spełnianie obowiązku nauki. Miasto prowadzi 
szkoły ponadgimnazjalne wszystkich typów. Za wyjątkiem dwóch liceów ogólnokształcących 
(I LO i II LO) pozostałe szkoły funkcjonują w zespołach. Poniższa tabela przedstawia szkoły 
ponadgimnazjalne z wyszczególnieniem nauczanych zawodów i profili kształcenia 
ogólnozawodowego.  
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Tabela 36. Liczba uczniów i oddziałów w szkołach ponadgimnazjalnych, z uwzględnieniem 
zawodów/profili kształcenia (stan na 30.09.2008 r.). 

Lp Zespół Szkół Szkoła 
Liczba uczniów  

i oddziałów 
Zawód/profil 

L. uczniów 840 

L. oddziałów 27 1 XX 
I Liceum 
Ogólnokształcące 

Śr. licz. oddz. 31 

x 

L. uczniów 953 

L. oddziałów 32 XX 
II Liceum 
Ogólnokształcące 

Śr. licz. oddz. 30 

x 

L. uczniów 51 

L. oddziałów 3 

2 
 Zespół Szkół 
Ogólnokształcących 
Nr 2 

III Liceum 
Ogólnokształcące  

Śr. licz. oddz. 17 

x 

L. uczniów 114 

L. oddziałów 4 II Liceum Profilowane 

Śr. licz. oddz. 29 

p. ekonomiczno-
administracyjny  
p. zarządzanie informacją  

L. uczniów 381 

L. oddziałów 13 

4 
Zespół Szkół 
Ekonomicznych 

Technikum Nr 2 

Śr. licz. oddz. 29 

t. agrobiznesu 
t. ekonomista 
t. handlowiec 

L. uczniów 605 

L. oddziałów 20 
IV Liceum 
Ogólnokształcące 

Śr. licz. oddz. 30 

x 

L. uczniów 352 

L. oddziałów 13 

5 

Zespół Szkół 
Elektronicznych  
i Ogólnokształcących  

Technikum Nr 4 

Śr. licz. oddz. 27 

t. elektronik  
t. telekomunikacji  
t. teleinformatyk  

L. uczniów 486 

L. oddziałów 19 6 
Zespół Szkół 
Informatycznych 
i Mechatronicznych 

Technikum Nr 8  

Śr. licz. oddz. 26 

t. elektryk, 
t. mechatronik 
t. logistyk,  
t. informatyk 

L. uczniów 17 

L. oddziałów 2 Szkoła Policealna  

Śr. licz. oddz. 9 

t. ochrony środowiska 

L. uczniów 255 

L. oddziałów 10 Technikum Nr 6  

Śr. licz. oddz. 26 

t. budownictwa 
t. urządzeń sanitarnych 
t. pojazdów samochodowych 
t. mechanik  

L. uczniów 20 

L. oddziałów 1 
Technikum 
Uzupełniające Nr 2 

Śr. licz. oddz. 20 

t. budownictwa 
t. mechanik 

L. uczniów 487 

L. oddziałów 17 

7 
Zespół Szkół 
Mechanicznych  
i Drzewnych 

Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa Nr 6 

Śr. licz. oddz. 29 

elektromechanik, stolarz, 
monter inst. i urządzeń sanit., 
murarz, mech. poj. sam.  

L. uczniów 155 

L. oddziałów 6 I Liceum Profilowane 

Śr. licz. oddz. 26 

p. socjalny 
p. usługowo-gospodarczy  

L. uczniów 661 

L. oddziałów 25 
Technikum Nr 1 

Śr. licz. oddz. 26 

t. usług fryz. 
t. org. usług gastronom. 
t. technologii odzieży 
t. hotelarstwa 
t. żywienia i gospod. dom. 

L. uczniów 395 

8 Zespół Szkół Usługowo 
– Hotelarskich 
i Gastronomicznych  

Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa Nr 1 

L. oddziałów 13 

fryzjer 
cukiernik 
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Śr. licz. oddz. 30 
kucharz małej gastronomii 
krawiec  

L. uczniów , Razem 5 772 

L. oddziałów, Razem 205 

 Śr. licz. oddz., Razem  28 

x 

Źródło: System Informacji Oświatowej. 

 

W stosunku do ubiegłego roku szkolnego liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych 
zmniejszyła się o 285, a liczba oddziałów o 3. Średnia liczebność oddziałów zmniejszyła się 
z 29,12 na 28,15.  
 

Prowadzenie placówek kształcenia ustawicznego należy do zadań własnych powiatu. CKU 
jest placówką kształcącą dorosłych, która umożliwia uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy 
ogólnej oraz umiejętności i kwalifikacji zawodowych.  
 

Tabela 37. Liczba uczniów i oddziałów w CKU (stan na 30.09.2008 r.). 

Lp. Jednostka Typ_szkoły Dane I II III 

se
m

.I-
II 

se
m

.II
I-

IV
 

se
m

.V
-

V
I 

Razem 

L. uczniów 29 71 54    154 

Gimnazjum L. oddziałów 1 2 2    5 

L. uczniów, Razem 29 71 54    154 

L. oddziałów, Razem 1 2 2    5 

Śr. licz. oddz., Razem 29 36 27    31 
szkoły ponadgimnazjalne  

L. uczniów 69 18 27    114 

L. oddziałów 2 1 1    4 

LO Śr. licz. oddz. 35 18 27    29 

L. uczniów 85 43     128 

L. oddziałów 3 2     5 

Uzup. LO Śr. licz. oddz. 28 22     26 

L. uczniów    66 30  96 

L. oddziałów    2 2  4 

Szkoła policealna  Śr. licz. oddz.    33 15  24 

L. uczniów 27 16 10    53 

L. oddziałów 2 2 2    6 

1 
Centrum 
Kształcenia 
Ustawicznego 

Uzup Tech. Śr. licz. oddz. 14 8 5    9 
Razem l. uczniów 181 77 37 66 30  391 
Razem l. oddziałów 7 5 3 2 2  19 

 Razem  śr. licz. oddz.,  26 15 12 33 15  21 
Źródło: System Informacji Oświatowej. 

Prowadzenie szkół i placówek specjalnych należy do zadań własnych powiatu. Kształceniem 
specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież wymagające stosowania specjalnej organizacji 
nauki i metod pracy. W zależności od rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia 
upośledzenia umysłowego, dzieciom i młodzieży organizuje się kształcenie i wychowanie, 
które stosownie do potrzeb umożliwia naukę w dostępnym dla nich zakresie, usprawnianie 
zaburzonych funkcji, rewalidację i resocjalizację oraz zapewnia specjalistyczną pomoc 
i opiekę.  
 

Miasto Przemyśl prowadzi następujące szkoły i placówki specjalne: 
 

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 1, dla uczniów:  
- z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi,  
- z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, 
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- z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym. 
W skład Ośrodka wchodzą niżej wymienione szkoły: 
- Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 7, 
- Gimnazjum Nr 8, 
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 3, 
- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy. 

 

Do szkół w SOSW-1 uczęszcza 373 uczniów. 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2, dla uczniów niesłyszących i słabo 
słyszących. W skład Ośrodka wchodzą następujące szkoły: 
- Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 12, 
- Gimnazjum Nr 9, 
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 2, 
- Technikum Specjalne Nr 2, 
- I Liceum Profilowane Specjalne, 
- I Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Specjalne, 
- Szkoła Policealna Specjalna Nr 4. 

 

Do szkół w SOSW-2 uczęszcza 92 uczniów. 
 

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 3, dla uczniów niepełnosprawnych ruchowo.  
W skład Ośrodka wchodzą następujące szkoły: 
- Gimnazjum Specjalne Nr 10 w Przemyślu, 
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 1 w Przemyślu, 
- Technikum Specjalne Nr 1 w Przemyślu, 
- I Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Przemyślu, 
- II Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Przemyślu, 
- Szkoła Policealna Specjalna Nr 3 w Przemyślu. 

 

Do szkół w SOSW-3 uczęszcza 133 uczniów. 
 

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 9 w Przemyślu - dla dzieci przewlekle chorych leczonych 
w Szpitalu Wojewódzkim w Przemyślu. Z uwagi na specyfikę pracy, funkcjonują tam tylko dwa 
oddziały klas łączonych I-III i IV-VI. 
 

Do prowadzonych przez Miasto szkół i placówek specjalnych uczęszczają również uczniowie 
spoza Przemyśla (zarówno z terenu województwa podkarpackiego jak i z dalszych 
województw). 
 

Prowadzenie placówek kształcenia praktycznego należy do zadań własnych powiatu. CKP 
realizują zadania w zakresie przygotowania praktycznego uczniów, wynikające z programu 
nauczania dla danego zawodu. 
Centrum Kształcenia Praktycznego w Przemyślu powadzi kształcenie praktyczne uczniów 
w zawodach: technik mechanik, mechanik pojazdów samochodowych, monter instalacji 
i urządzeń sanitarnych, elektromechanik, technik elektronik, technik mechatronik, technik 
budownictwa, murarz, stolarz. Ogólna liczba uczniów – 1077. 
 

Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego należy do zadań własnych powiatu. 
Placówki wychowania pozaszkolnego realizują zadania edukacyjne, wychowawcze, 
kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne.  
Młodzieżowy Dom Kultury w Przemyślu oferuje dzieciom i młodzieży różnorodne formy 
spędzania wolnego czasu oraz rozwijania zdolności i zainteresowań. MDK prowadzi zajęcia 
w 69 sekcjach, w których uczestniczy 992 dzieci i młodzieży. Stwarza możliwość korzystania z 
zajęć: artystycznych (muzycznych, tanecznych, teatralnych, malarskich), sportowych (tenis 
stołowy, pływanie, piłka nożna, szachy), edukacyjnych (języki obce, informatyka), 
opiekuńczo – wychowawczych ( świetlica) i innych. MDK jest organizatorem wielu cyklicznych 
imprez artystycznych i sportowych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim, a także 
międzynarodowym. Ponadto jest koordynatorem wielu programów profilaktycznych  
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(m.in. Rodzina - Szkoła - Środowisko, Trzeźwy Umysł). Organizuje również wypoczynek letni 
i zimowy.  
 

Prowadzenie bursy szkolnej jest zadaniem własnym powiatu. Bursa jest placówką 
zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dla 
młodzieży, w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.  
Bursa Szkolna w Przemyślu zapewnia opiekę i wychowanie 175 uczniom przemyskich szkół 
ponadgimnazjalnych. 
 

Prowadzenie poradni psychologiczno – pedagogicznych należy do zadań własnych 
powiatu. PPP udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym 
pomocy logopedycznej, w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udziela rodzicom 
i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej, związanej z wychowywaniem 
i kształceniem dzieci i młodzieży. W poradni działają zespoły orzekające wydające 
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania oraz opinie 
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Ponadto poradnia wydaje opinie 
w wielu innych sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży. 
W roku szkolnym 2008/2009 PPP objęła pomocą 1644 dzieci i młodzieży. 
 

Kadra pedagogiczna szkół i placówek. 
 

Tabela 38. Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych według 
stopnia awansu zawodowego 

Lp. Jednostka Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany 

1 Przedszkola 6,3 17,27 40,27 44,77 

2 Szkoły podstawowe 14,04 63,65 92,17 172,63 

3 Gimnazja 4,21 36,73 43,61 107,85 

4 Szkoły ponadgimnazjalne 21,5 112,46 144,93 227,32 

5 Szkolnictwo specjalne 10,76 46,5 43,69 108,62 

6 Pozostałe placówki 2,44 7,38 11,82 24,74 
59,25 283,99 376,49 685,93 

 
Razem 

4,22% 20,20% 26,78% 48,80% 
Źródło: Sprawozdanie EN-3 rok 2008/2009. 
 

Tabela 39. Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych według 
poziomu wykształcenia i stopnia awansu zawodowego  

Poziom wykształcenia i stopień 
 awansu zawodowego nauczycieli 

Ogółem 

St
a

ży
st

a
 

K
o

n
tr

a
k

to
w

y 

M
ia

n
o

w
a

n
y 

D
yp

lo
m

o
w

a
n

y 

Pełnozatrudniony 1 167 25 205 297 640 Tytuł zawodowy magistra   
z przygotowaniem pedagog. Niepełnozatrudniony 121,41 10,96 42,95 32,04 35,46 

Pełnozatrudniony 68 11 27 23 7 
Tytuł zaw. mgr bez przygot. 
pedagog. tyt. zaw. licencjata 
(inż.) z przyg. pedagog. Niepełnozatrudniony 11,46 3,94 4,52 2,53 0,47 

Pełnozatrudniony 11 4 2 5 0 Tyt. zaw. lic. (inż.) bez. przygot. 
pedagog., dyp. kolegium naucz., 
nauczyc. kolegium jęz. ob. Niepełnozatrudniony 1,55 1,55 0 0 0 

Pełnozatrudniony 22 2 1 16 3 
Pozostałe kwalifikacje 

Niepełnozatrudniony 3,24 0,8 1,52 0,92 0 

 Razem pełnozatrudniony 1 268 42 235 341 650 
 Razem niepełnozatrudniony 137,66 17,25 48,99 35,49 35,93 
RAZEM 1 405,66 59,25 283,99 376,49 685,93 

Źródło: Sprawozdanie EN-3 rok 2008/2009. 
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Ofertę publicznych szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Przemyśl uzupełniają szkoły 
oraz placówki niepubliczne oraz szkoły i placówki publiczne prowadzone przez inne 
podmioty. Szkoły i placówki niepubliczne zakłada się po uzyskaniu wpisu do ewidencji 
prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia 
odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek. Szkoły i placówki publiczne działają na 
podstawie zezwolenia wydanego przez właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego.  
Typy i rodzaje szkół i placówek prowadzonych przez inne podmioty 
- przedszkola niepubliczne i publiczne 
- gimnazja niepubliczne 
- szkoły ponadgimnazjalne - niepubliczne i publiczne 
- niepubliczne placówki specjalne 
- niepubliczna bursa szkolna 
- niepubliczne placówki kształcenia kursowego. 

 

Poza powyższymi placówkami w Przemyślu funkcjonują:  
- Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia  
- Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia  
- Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia  
- Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia  
- Medyczna Szkoła Policealna im. Jadwigi Iżyckiej  
- Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna 
- Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli O/Przemyśl 

 

Na terenie Miasta Przemyśla funkcjonują następujące uczelnie wyższe: 
- Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska  
- Wyższa Szkoła Prawa i Administracji  
- Wyższa Szkoła Gospodarcza  
- Wyższe Seminarium Duchowne  
- Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Przemyślu 

oraz zakłady kształcenia nauczycieli: 
- Kolegium Nauczycielskie im. Aleksandra Fredry  
- Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych  
- Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli  

 

3.1.5. Ochrona zdrowia 
 
Świadczenie w Przemyślu usług w zakresie opieki medycznej, zarówno podstawowej, jak  
i specjalistycznej zabezpieczone jest przez funkcjonujące na terenie miasta dwa szpitale – 
Wojewódzki Szpital w Przemyślu oraz 114 Szpital Wojskowy z Przychodnią – Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, przychodnie 
specjalistyczne oraz Ośrodek Medycyny Pracy.  
Szpital Wojewódzki w Przemyślu wchodzi w skład regionalnej infrastruktury ochrony zdrowia. 
Zasięg jego działania obejmuje woj. podkarpackie, a w szczególności Przemyśl - miasto na 
prawach powiatu oraz gminy: Przemyśl, Dubiecko, Bircza, Fredropol, Krasiczyn, Medyka, Orły, 
Stubno i Żurawica. Z usług szpitala korzysta również nieznaczna liczba pacjentów spoza 
województwa (około 532 rocznie) oraz pacjenci zagraniczni (około 152 rocznie). Ponad 
51,2 % ludności objętej oddziaływaniem szpitala zamieszkuje tereny wiejskie. Szpital 
w Przemyślu jest bowiem jedyną tak wysoce rozwiniętą placówką specjalistyczną we 
wschodniej części województwa podkarpackiego. Organem założycielskim Szpitala jest 
Województwo Podkarpackie. Wojewódzki Szpital w Przemyślu uzyskał osobowość prawną 
z chwilą wpisania do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Nadzór nad szpitalem 
objął Marszałek Województwa Podkarpackiego. W Szpitalu Wojewódzkim w Przemyślu 
posiadającym 679 łóżka znajduje się 20 oddziałów szpitalnych, obejmujących wszystkie 
podstawowe dziedziny medyczne, tj.: interna, ortopedia, ginekologia i położnictwo, chirurgia, 
reumatologia, nefrologia, urologia, otolaryngologia, pulmonologia, kardiologia, 
dermatologia, okulistyka i neurologia oraz 21 przychodni specjalistycznych. 
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Wojewódzki Szpital w Przemyślu od stycznia 2005 roku uzyskał zgodę na otwarcie Pododdziału 
Udarowego i tym samym wszedł w Krajową Sieć Pododdziałów Udarowych, których 
głównym celem jest wczesne wykrycie udarów mózgu. Placówka od 2000 roku mieści się 
w nowych obiektach przy ul. Monte Cassino 18. W Szpitalu Wojskowym wraz z Przychodnią  
(13 poradni specjalistycznych), znajduje się 328 łóżek na 9 oddziałach. 
Szpital został przystosowany do wymogów akredytacyjnych. Centrum Monitorowania Jakości 
w dniu 20 września 1999 roku przyznało 114 SzWzP - SP ZOZ status szpitala akredytowanego 
(Certyfikat Nr 99/17) jako pierwszemu wśród szpitali wojskowych. 
 W dniu 8 listopada 2002 roku szpital po raz drugi uzyskał na następne 3 lata akredytację 
Centrum Monitorowania Jakości (Certyfikat Nr 2002.25). W 2003 roku zakupiono nowoczesny 
sprzęt medyczny dla potrzeb zakładu rehabilitacji oraz sprzęt do artroskopii, utworzono także 
Szpitalny Oddział Ratunkowy. W 2004 roku szpital zakupił nowoczesny sprzęt dla Zakładu 
Diagnostyki Obrazowej w tym pantograf komputerowy, aparat Rtg - zdalnie sterujący, Rtg - 
TV "C ramię". W kwietniu 2004 roku po wykonaniu generalnego remontu budynku Nr 8 otwarto 
Oddział Psychiatryczny na 39 łóżek. 
 

Tabela 40. Charakterystyka służby zdrowia w Przemyślu. 
Wyszczególnienie Rok 2008 

Szpitale 2 
Liczba łóżek 1 018 
Przychodnie ogółem 36 
w tym publiczne 6 
Apteki 31 
Domy lub zakłady pomocy społecznej 6 
Liczba lekarzy 212 
na 10 000 mieszkańców 31,9 
Liczba pielęgniarek 687 
na 10 000 mieszkańców 103,3 
Liczba dentystów b.d. 
na 10 000 mieszkańców b.d. 
Źródło: GUS. 
 

Ponadto, funkcjonuje w Przemyślu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej dla Dzieci 
i Młodzieży Niepełnosprawnej w Przemyślu, powstały w 1999 r. (działalność prowadzi od 2000 
r.) z przekształcenia Zakładu Rehabilitacji Zawodowej Inwalidów.  
Dysponując odpowiednią bazą oraz dobrze przygotowaną i doświadczoną kadrą świadczy 
m.in. usługi z zakresu rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z uszkodzeniami 
narządu ruchu oraz schorzeniami neurologicznymi, układu krążenia i przemiany materii oraz 
rehabilitacji kobiet po mastektomii. 
Zadania SP ZOZ d DiMN są realizowane w następujących poradniach: 
- ogólnej, 
- rehabilitacyjnej z gabinetami: lekarskim i fizjoterapii,  
- ośrodku rehabilitacji dziennej,  
- poradni logopedycznej. 

Źródłami finansowania Zakładu są środki Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Miasta 
Przemyśla.  
 
3.1.6. Kultura 
 
Na obraz życia kulturalnego Przemyśla składa się wiele czynników. Kształtuje go zarówno 
bogata przeszłość, różnorodność kulturowo-etniczna, jak też uwarunkowania współczesne, 
przejawiające się w prężnym środowisku twórczym, otwartości na europejskie i światowe 
trendy w sztuce, a także coraz szersze kontakty zagraniczne. Wszystkie te czynniki sprawiają, 
że położone na pograniczu miasto ma swój klimat i różnorodną ofertę kulturalną, która jest  
w stanie zaspokoić potrzeby każdego odbiorcy. 
Na terenie miasta działają instytucje kultury: 
- Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego wraz z 7 filiami, 
- Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK,  
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- Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 
- Centrum Kulturalne, 
- Galeria Sztuki Współczesnej. 

Istotną sprawą jest konieczność zapewnienia nowej siedziby dla Przemyskiej Biblioteki 
Publicznej. Jako rozwiązanie proponuje się renowację i adaptację budynków znajdujących 
się w kompleksie koszarów wojskowych przy ul. Słowackiego (obecnie teren szpitala).  
 

W ramach instytucji, jednostek i stowarzyszeń funkcjonują w Przemyślu również bogate 
w zbiory biblioteki. Do najważniejszych z nich należą biblioteki:  
- Towarzystwa Przyjaciół Nauk,  
- Archiwum Państwowego,  
- Seminarium Duchownego,  
- Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej,  
- Klubu Garnizonowego,  
- Centrum Kulturalnego,  
- Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. 

Znaczący wpływ na kulturalny obraz miasta mają stowarzyszenia społeczno-kulturalne. 
Do najważniejszych zalicza się: 
- Towarzystwo Muzyczne, 
- Towarzystwo Dramatyczne im. Aleksandra Fredry „Fredreum”,  
- Towarzystwo Miłośników Sztuki Sakralnej, 
- Towarzystwo Ulepszania Miasta,  
- Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu,  
- Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, 
- Polski Związek Wschodni, 
- Instytut Kresów Wschodnich im. Św. Brunona Bonifacego 
- Południowo - Wschodni Instytut Naukowy, 
- Towarzystwo Przyjaciół Nauk,  
- Przemyska Fundacja Rozwoju Tańca, 
- Podkarpackie Stowarzyszenie „Gospel”, 
- Stowarzyszenie Archidiecezjalny Chór Magnificat, 
- Towarzystwo Edukacji Teatralnej,  
- Przemyskie Centrum Inicjatyw Kulturalnych „Mytusa”, 
- Salezjański Ruch Troski o Młodzież „Saltrom”,  
- Przemyskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka. 
- Stowarzyszenie 3-go Historycznego Galicyjskiego Pułku Artylerii Fortecznej im. Księcia 

Kinskyego. 
 

W zakresie muzyki od 1984 roku Towarzystwo Muzyczne organizuje Przemyską Jesień 
Muzyczną. Muzykę klasyczną proponuje również Salezjańskie Lato Muzyczne, a raz 
w miesiącu odbywają się koncerty Przemyskiej Orkiestry Kameralnej. Prowadzone od lat 80-
tych działania wykształciły w mieście grupę entuzjastów muzyki jazzowej. Początkowo 
„Mikołajki Jazzowe” w Centrum Kulturalnym (dawniej WDK), później „Jazz nad Sanem”, 
Świętojańskie noce Jazzowe, częste koncerty w klubie „Niedźwiadek” oraz polsko-ukraińska 
inicjatywa „Jazz Bez...” sprawiły, że Przemyśl stał się znanym w kraju ośrodkiem muzyki 
jazzowej. Do tradycyjnych imprez muzycznych należą również Festiwal Muzyki Akordeonowej, 
Kurs Interpretacji Muzyki Wokalnej, Prezentacja Kultur Pogranicza, a także sięgający 
korzeniami lat 70-tych Ogólnopolski Festiwal Kapel Podwórkowych. Ponadto działają tu 
kapele, wśród których sławę ogólnopolską zyskały Lwowska Kapela „Ta Joj” oraz Kapela 
Folkloru Miejskiego „Fidelis”. Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu kształci 
muzyków, których część uczestniczy w tworzeniu muzycznego wizerunku miasta - m.in. 
Przemyska Orkiestra Kameralna.  
 

W Przemyślu mieści się najstarszy w kraju amatorski Teatr „Fredreum”, działający nieprzerwanie 
od 1869 roku. Od kilku lat jest on również organizatorem Przemyskiej Wiosny Fredrowskiej- 
imprezy, na której teatry z Polski, Ukrainy i Słowacji prezentują twórczość dramatyczną 
Aleksandra Fredry. Ponadto, w Centrum Kulturalnym, podczas Przemyskiej Jesieni Teatralnej, 
obejrzeć można spektakle z udziałem profesjonalnych aktorów scen polskich. 
 



 86 

Dla amatorów poezji od 1996 r. odbywa się Przemyska Wiosna Poetycka, w czasie której 
z mieszkańcami miasta spotyka się czołówka współczesnych poetów polskich. Poza tym 
w Przemyskiej Bibliotece Publicznej organizowany jest Turniej Wierszy Jednego Poety. 
 

Profesjonalne środowisko plastyczne skupione jest wokół Galerii Sztuki Współczesnej. 
Instytucja ta regularnie wystawia prace współczesnych artystów z kraju i zagranicy, 
organizuje konfrontacje plastyczne, międzynarodowy plener malarski w Słonnem oraz 
Międzynarodowe Triennale Malarstwa „Srebrny Czworokąt”, prezentujące współczesną 
plastykę twórców Euroregionu Karpaty. Działalność wystawienniczą prowadzi także Muzeum 
Narodowe Ziemi Przemyskiej, Przemyskie Centrum Kultury i Nauki (sale wystawowe w Zamku, 
Klubie „Niedźwiadek”), Centrum Kulturalne oraz mniejsze kluby.  
 

Najważniejsze imprezy kulturalne w Przemyślu: 
- Podkarpacki Jarmark Turystyczny (maj); 
- Ogólnopolski Festiwal Kapel Podwórkowych (maj); 
- Przegląd Form Scenicznych Wojska Polskiego (maj); 
- Międzynarodowe Triennale Malarstwa Euroregionu Karpaty „Srebrny Czworokąt” (maj); 
- Przemyska Wiosna Fredrowska (czerwiec); 
- Święto Zamku (czerwiec); 
- Święto Fajki (czerwiec); 
- Noc Iwana Kupały (lipiec); 
- Święto Miodu (lipiec); 
- Doroczna Nagroda Artystyczna im. Mariana Strońskiego (lipiec); 
- Wielkie Manewry Szwejkowskie Twierdzy Przemyśl (lipiec); 
- Międzynarodowy Kurs Interpretacji Muzyki Wokalnej (lipiec); 
- Salezjańskie Lato Muzyczne (lipiec, sierpień); 
- Dni Patrona miasta Przemyśla Świętego Wincentego „Wincentiada” (sierpień);  
- Przemyska Jesień Poetycka (wrzesień); 
- Dni Kultury Chrześcijańskiej (październik); 
- Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego (październik); 
- Przemyska Jesień Teatralna (październik, listopad); 
- Przemyska Jesień Muzyczna (październik, listopad); 
- Jazz Bez... (grudzień); 
- Festiwal Muzyki Akordeonowej (grudzień). 

 

Ważnym elementem życia kulturalnego miasta jest ruch amatorski, którego uczestnikami są 
przede wszystkim dzieci i młodzież.  
Do zespołów artystycznych będących wizytówką miasta zaliczyć należy:  
- Przemyską Orkiestrę Kameralną; 
- Zespół Pieśni i Tańca „Przemyśl”; 
- Archidiecezjalny Chór „Magnificat”; 
- Zespół Taneczny „Koralik”; 
- Lwowską Kapelę Podwórkową „Ta Joj” 
- Kapelę Folkloru Miejskiego „Fidelis” 
- Formację Taneczną A-Z. 

 
3.1.7. Kultura fizyczna - sport i rekreacja 
 
Gmina Miejska Przemyśl realizując zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu podejmuje 
szereg działań mających na celu poprawę infrastruktury sportowej oraz możliwie szerokiego 
jej udostępniania wszystkim mieszkańcom. W szczególności podejmowane są działania 
w obszarach: sport kwalifikowany, sport masowy – rekreacja oraz sport osób 
niepełnosprawnych. W tym celu podejmowane są następujące działania: 
► W październiku 2005 r. powołano nową jednostkę, tj. Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
który funkcjonuje jako zakład budżetowy. POSiR zarządza miejską bazą sportową, 
popularyzuje rozwój nowych form sportu i rekreacji, organizuje imprezy w zakresie 
powszechnej kultury fizycznej oraz służy klubom sportowym posiadanym zapleczem 
sportowym: halą sportową, krytą pływalnią, lodowiskiem - skateparkiem, stokiem narciarskim, 
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torem saneczkowym, hotelem i restauracją. Miasto corocznie udziela dotacji celowej do cen 
biletów wstępu na obiekty sportowe, a w wielu przypadkach korzystanie z nich przez dzieci 
i młodzież oraz kluby sportowe jest całkowicie bezpłatne. Przy POSiR działają szkółki sportowe, 
w których zatrudniona jest wykwalifikowana kadra trenerska. Do ważniejszych imprez 
organizowanych przez POSiR należą: szkolna liga młodzieży w narciarstwie alpejskim, 
amatorskie ligi w piłce siatkowej, koszykowej i piłce nożnej oraz szereg zawodów w kolarstwie 
górskim i narciarstwie alpejskim. 
Na bieżąco prowadzone są prace mające na celu poprawę infrastruktury sportowej – 
zarówno tej będącej w gestii POSiR, jak i budowa nowych obiektów, takich jak np. niedawno 
oddanego boiska „Orlik”, boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią, czy też 
modernizacji obiektu sportowego KS „Czuwaj”.  
� Sport kwalifikowany realizowany jest przede wszystkim w klubach sportowych, m.in.:  
KS „Czuwaj" ( II liga piłki ręcznej ), MLKS "Nurt" ( II liga tenisa stołowego ), MKS „Polonia", MKS 
„Motor” , UKS „Tempo 5”, UKS „Gimnazjum Nr 1”, „UKS - 14”, UKS „Gim Baskets 2”, UKS „Gim 
Baskets 2”, UKS „Śródmieście”, Przemyski Klub Shorin – Ryu Karate, Przemyskie Towarzystwo 
Cyklistów, Przemyska Szkółka Bokserska. Duży poziom sportowy reprezentują uczniowskie kluby 
sportowe, które w takich dyscyplinach jak: piłka ręczna, siatkówka, siatkówka plażowa, 
koszykówka, lekkoatletyka, tenis stołowy, szachy, pływanie, narciarstwo alpejskie, zdobywają 
laury na arenach wojewódzkich i krajowych, a niejednokrotnie również za granicą. 
� Sport osób niepełnosprawnych prowadzony jest w kilku klubach, gdzie, np. osoby 
niewidome i niedowidzące trenują strzelectwo laserowe, warcaby 100 polowe i szachy 
osiągając najwyższe trofea w kraju. Młodzież z ośrodków specjalnych ma również możliwość 
podnoszenia swojego poziomu sportowego i np. w UKS „Gladiator” doszła w kilku 
dyscyplinach do poziomu europejskiego.  
► Sport masowy i rekreacja odbywa się zgodnie z przyjmowanym corocznie kalendarzem 
imprez, w którym znajduje się przeszło 300 masowych imprez sportowych, od tych na szczeblu 
szkolnym poprzez miejskie, wojewódzkie, krajowe i międzynarodowe, promujące miasto 
i aktywny wypoczynek. Wysoki poziom sportowy przemyskich szkół uwidaczniają najwyższe 
zajmowane przez nie lokaty, m.in. w wojewódzkim współzawodnictwie szkół prowadzonym 
przez Podkarpacki Wojewódzki Związek Sportowy. 
 

Do najważniejszych sportowych imprez masowych można zaliczyć: 
- imprezy na stoku narciarskim ( zimowe – w narciarstwie alpejskim i letnie – rowerów 

górskich ), w tym Family Cup i MTB, 
- maraton rowerowy Twierdza Przemyśl,  
- zawody w biegach na orientację, 
- międzynarodowe turnieje w koszykówce dziewcząt i chłopców, piłce nożnej chłopców, 
- amatorskie rozgrywki w kilku dyscyplinach sportowych, 
- biegi: Przemyski Bieg Jesieni i Wiosny odbywające się w ramach ogólnopolskiej akcji 

„Polska Biega”, Kwietny Bieg upamiętniający I wizytę Jana Pawła II w Polsce, „Błękitna 
Wstęga Sanu”, 

- eliminacje, półfinały i finały wojewódzkie w kilkunastu dyscyplinach sportowych 
rozgrywanych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady, 

- szkolne ligi w strzelectwie, koszykówce, kolarstwie górskim i narciarstwie alpejskim, 
- puchary wakacji w piłce siatkowej plażowej i piłce nożnej. 

 

Bazę sportowo-rekreacyjną miasta stanowią:  
obiekty sportowe POSiR:  
- hala sportowa stanowiąca zaplecze treningowe dla kilkunastu dyscyplin sportowych, 
- stok narciarski z kolejką linową i całorocznym torem saneczkowym, 
- kryta pływalnia, 
- sztuczne lodowisko – w sezonie letnim skatepark, 

pozostałe obiekty miejskie i szkolne: 
- stadion sportowy „Juwenia” z bieżnią, 
- stadion i boisko do piłki nożnej, korty tenisowe ( użytkownik KS „Czuwaj” ), 
- dwa boiska o sztucznej nawierzchni: jedno do piłki nożnej, drugie do piłki koszykowej  

i siatkowej „Orlik”, 



 88 

- kilkadziesiąt boisk osiedlowych i szkolnych o różnej nawierzchni, w tym do siatkówki 
plażowej, 

- sale gimnastyczne przy placówkach oświatowych, 
- boiska klubowe: MKS „Polonia” – stadion z bieżnią i kompleksem trawiastych boisk do piłki 

nożnej. 
 

Baza sportowa pomimo bieżących remontów nadal charakteryzuje się złym stanem 
technicznym i wymaga gruntownej modernizacji oraz rozbudowy. Niezbędna jest budowa 
nowej hali sportowej, krytej pływalni oraz przeprowadzenia remontu stadionu „Juwenia” na 
którym można będzie rozgrywać zawody lekkoatletyczne.  
 

Na terenie miasta działają następujące kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe :  
( stan na X 2009 r. ) 
 - 28 Uczniowskich Klubów Sportowych zarejestrowanych w ewidencji prowadzonej przez 
Prezydenta Miasta Przemyśla, 
- 13 klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń nie prowadzących działalności 
gospodarczej, zarejestrowanych w ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta 
Przemyśla, 
- 44 kluby sportowe i stowarzyszenia zarejestrowane w krajowym rejestrze sądowym, mające 
w swoich statutach zapisaną działalność sportowo – rekreacyjną. 
 

Tabela 41. Uczniowskie kluby sportowe i stowarzyszenia kultury fizycznej zarejestrowane  
w ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Przemyśla 
L.p. Nazwa stowarzyszenia Adres 

1. Uczniowski Klub Sportowy „Śródmieście” przy SP Nr 1 ul. H. Sienkiewicza 3 
2. Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” przy SP Nr 4 ul. Św. Jana 10 
3. Uczniowski Klub Sportowy „Aktywna Piątka” przy SP Nr 5 ul. Konarskiego 7 
4. Uczniowski Klub Sportowy przy SP Nr 6 ul. B. Spiechowicza 1 
5. Uczniowski Klub Sportowy przy SP Nr 14 ul. M. Borelowskiego 12 
6. Lekkoatletyczny Uczniowski Klub Sportowy przy SP Nr 15 ul. W. Pola 5 
7. Uczniowski Klub Sportowy "Orliki" przy ZSzOI ul. Grunwaldzka 81 
8. Uczniowski Klub Sportowy „Polonia” przy Gimn. Nr 1 ul. 3 Maja 38 
9.  U K S ”GIM BASKETS 2” przy Gimnazjum Nr 2 ul. Ratuszowa 1 
10. Uczniowski Klub Sportowy „Jordan” przy Gimnazjum Nr 3 ul. W. Łukasińskiego 7 
11.  Uczniowski Klub Sportowy „TEMPO 5” przy Gimn. Nr 5 ul. Grunwaldzka 17 
12. Uczniowski Klub Sportowy „Słowak” przy I LO ul. J. Słowackiego 21 
13. Uczniowski Klub Sportowy „Morawa” przy II LO ul. B-pa J. Glazera 44 
14. Uczniowski Klub Sportowy „Elektronik” przy ZSEiO ul. J. Kilińskiego 10 
15.  Uczniowski Klub Sportowy „Sianowa Czajka” przy ZSO Nr II ul. F. Smolki 10 
16. Uczniowski Klub Sportowy „Technik” przy ZST ul. Bakończycka 11  
17. Uczniowski Klub Sportowy „ Iskra” przy ZSMiD  ul. A. Dworskiego 99 
18. U K S Niesłyszących „Niedźwiadek” przy SOSW Nr 2 ul. St. Czarnieckiego 27 
19. Uczniowski Klub Sportowy "GUTEK" przy Gimnazjum 

Salezjańskim 
ul. Św. Jana 3 

20. Uczniowski Klub Sportowy "Gladiator" przy SOSW Nr 1 ul. M. Kopernika 14 
21. Uczniowski Klub Sportowy "Twierdza" przy OHP w P-ślu ul. A. Dworskiego 6 
22. Uczniowski Klub Sportowy TKKF "Sokół"  ul. J. Jasińskiego 1 
23. Uczniowski Klub Sportowy „Pionier” przy ZSE ul. A. Dworskiego 25 
24. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Niedźwiadki ” ul. M. Borelowskiego 12 
25. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „AZYMUT” ul. B-pa J. Glazera 44 
26. Uczniowski Klub Sportowy „ELEKTROMECHANIK” ul. A. Dworskiego 100 
27. Uczniowski Klub Sportowy „Gim – Team” ul. J. Słowackiego 21 
28. Uczniowski Klub Sportowy „Forma” ul. Bakończycka 11 
29.  Powiatowy Szkolny Związek Sportowy ul. A. Dworskiego 24 
30.  Międzyszkolne Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „JUVENIA” ul. M. Borelowskiego 12 
31. Powiatowe Szkolne Towarzystwo Sportu i Rekreacji ul. Lwowska 51 
32.  Klub Żeglarski „OPTY”  przy MZK sp. z o. o. ul. Lwowska 9 
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L.p. Nazwa stowarzyszenia Adres 
33. Stowarzyszenie Karate „SAIHA” KYOKUSHINKAI-IFK ul. Lwowska 32f/9 
34. Przemyski Klub SHORIN - RYU Karate ul. Rodzinna 27 
35. Przemyska Reprezentacja Maratończyków ul. 3 Maja 71/2 
36. Młodzieżowy Klub Sportowy "Niedźwiadek" ul. A. Dworskiego 94/3 
37. Przemyska Szkółka Bokserska „Niedźwiadki” ul. A. Mickiewicza 30 
38. Stowarzyszenie Sportowe „KINSEN” ul. St. Augusta 20a/12 
39. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „KAZANÓW” ul. Opalińskiego 15/24 
40. Klub Sportowy „Góral Winna Góra” ul. Mireckiego 5 
41. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miłośników 

Siatkówki w Przemyślu 
ul. ks. J. Poniatowskiego 
16/2 

Źródło: Urząd Miejski w Przemyślu. 
 
Tabela 42. Pozostałe kluby sportowe i stowarzyszenia kultury fizycznej prowadzące działalność 
na terenie miasta Przemyśla. 
Lp. Nazwa stowarzyszenia Adres 

1. Klub Sportowy „Czuwaj” ul. 22 Stycznia 6 
2. Miejski Klub Sportowy „Polonia” ul. H. Sienkiewicza 7 
3. Auto Sport Klub  ul. Rzeczna 10/121 
4. Automobilklub Przemyski ul. Mariacka 11 
5. Miejski Ludowy Klub Sportowy „Nurt” ul. A. Mickiewicza 28 
6. Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Przemyślu Klub 

Sportowy Głuchych „Iskra” 
ul. Grodzka 6 

7. Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i 
Słabowidzących "Podkarpacie" 

ul. St. Batorego 22 

8. Stowarzyszenie AKTIV-Grupa Ludzi Aktywnych ul. Z. Zielińskiego 12/10 
9. Wojskowy Prawosławny Klub Sportowy „Strathos” ul. 3 Maja 58 
10. Stow. Lokalne Salezjańskiej Org. Sportowej „Orlęta” ul. Św. Jana 3 
11. Sportowo Kulturalny Klub Szachowy ul. Św. Józefa 6 
12. Przemyski Klub Karate „KYOKUSHIN” ul. Sanocka 67a 
13. Przemyski Klub Karate Tradycyjnego ul. Lwowska 32c/19 
14. Przemyski Klub OYAMA Karate ul. Kosynierów 6/19 
15. Przemyski Klub Karate SHOTOKAN Żurawica 156 
16. Przemyski Klub JU-JUTSU ul. Rokitniańska 1 
17. Przemyski Klub Żeglarski „Norka” ul. J. Lelewela 13/6 
18. Stowarzyszenie Żeglarskie Jacht Klub „Baltica” ul. M. Konopnickiej 25 
19. Stowarzyszenie Żeglarskie ”Wodnik” w Przemyślu Plac Św. Floriana 1 
20.  Gwiazdy Przemyśla ul. Bielskiego 
21. Przemyskie Stowarzyszenie Żeglarskie „Saling” ul. Nestora 2 
22. Przemyski Okręgowy Związek Żeglarski ul. Sanocka 47 
23. Przemyski Klub Okinawa Goju-RYU Karate-Do ul. A. Dworskiego 95/2 
24. Nauczycielski Klub Żeglarski "Kliwer" w Przemyślu ul. Sportowa 12/31 
25. Stowarzyszenie Żeglarskie "Kotwica" w Przemyślu ul. Lwowska 17 
26. Przemyskie T K K F „Ogniwo” w Przemyślu ul. 22 Stycznia 20 
27.  Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze ul. W. Waygarta 3 
28.  Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych ul. J. Lelewela 6 
29. Grodzko Ziemski Związek Szachowy ul. Paderewskiego 12/20 
30. Przemyski Okręgowy Związek Koszykówki ul. H. Sienkiewicza 7  
31. Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju ul. J. Słowackiego 40 
32.  Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” ul. Żołnierzy I AWP 5/37 
33. Przemyskie Towarzystwo Narciarskie ul. Kamienny Most 6 
34. Przemyskie Towarzystwo Cyklistów ul. J. Piłsudskiego 23/6 
35. Przemyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ul. Barska 6 
36. Przemyski Klub K F, Sportu i Turystyki „START" ul. St. Batorego 22 
37. Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego ul. W. Łukasińskiego 12 
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Lp. Nazwa stowarzyszenia Adres 
Kolegium Nauczycielskiego im. A. Fredry  

38. Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego 
Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej 

ul. T. Terleckiego 6 

39. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego ul. F. Chopina 15 A 
40. Hufiec Ziemi Przemyskiej ZHP im. Orląt Przemyskich ul. 22 Stycznia 20 
41. Przemyskie Stowarzyszenie Motocyklowe „Klub Twierdza” ul. Skośna 1 
42. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci O/Przemyśl Plac Dominikański 
43. Przemyska Grupa Paralotniowa „Latam bo chcę” ul. Wyb. J.P. II 80/115 
44. Akademia Zdrowego Stylu Życia „Kuźnia” ul. Mireckiego 4 
Źródło: Urząd Miejski w Przemyślu 
 

Szereg zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zlecanych jest do realizacji wraz z ich 
dofinansowaniem stowarzyszeniom kultury fizycznej. Odbywa się to zgodnie z zapisami ustawy 
o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz podjętą Uchwałą Rady Miejskiej 
o sporcie kwalifikowanym. 
W ramach bieżącej współpracy stowarzyszenia i kluby sportowe otrzymują również pomoc  
w zakresie szkoleń i pisaniu wniosków o dofinansowanie swoich zadań oraz rozliczaniu 
otrzymanej dotacji, np. z Ministerstwa Sportu, FIO, czy Podkarpackim Kuratorium Oświaty. 
Kilkanaście stowarzyszeń dzięki temu pozyskało środki na organizowanie zajęć 
pozalekcyjnych oraz organizację turniejów i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży.  
W celu polepszenia organizacji i koordynacji działań z zakresu kultury fizycznej powstała 
nowa jednostka - Wydział Sportu, a Zarządzeniem Prezydenta Miasta Przemyśla powołana 
została Miejska Rada Sportu, której zadaniem jest m.in. opiniowanie budżetu sportu, 
projektów uchwał dotyczących kultury fizycznej, programów bazy sportowej oraz planów 
imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych na terenie miasta przez różne podmioty.  

 
3.1.8. Bezpieczeństwo publiczne 
 
W oparciu o raporty przedstawione przez poszczególne służby, inspekcje i straże, poniżej 
przedstawiona została charakterystyka stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na 
terenie miasta Przemyśla w 2008 r. . 
Z analizy bezpieczeństwa za 2008 r. przeprowadzonej przez Komendę Miejską Policji  
w Przemyślu wynika, że pomimo obiektywnych trudności i problemów, nie notowano zjawisk 
i zdarzeń drastycznie wpływających na pogorszenie stanu bezpieczeństwa. 
Komenda Miejska Policji w Przemyślu w ramach nowej strategii zapobiegania przestępczości, 
oprócz podstawowych działań w obszarze zjawisk kryminalnych, podejmuje walkę  
z przyczynami zagrożeń i patologii realizując zagadnienia prewencji sytuacyjnej  
i społecznej. W ramach współpracy z instytucjami rządowymi, samorządowymi, 
organizacjami pozarządowymi, które mają wpływ na stan bezpieczeństwa mieszkańców 
inicjuje działania, których celem jest zintegrowanie wszystkich podmiotów mogących mieć 
wpływ na poziom przestępczości, na skuteczność zapobiegania patologiom społecznym. 
Policjanci aktywnie realizują zadania informacyjno-edukacyjne w celu ograniczania  
i zwalczania zjawisk patologicznych wśród młodzieży jak również w zakresie bezpiecznego 
zachowania m.in. poprzez prowadzenie edukacji wiktymologicznej. 
Kierownicy rewirów, dzielnicowi odbywają spotkania z lokalnymi samorządami i lokalną 
społecznością. Propagują zasady partnerskiej współpracy społeczeństwa z Policją i innymi 
służbami oraz podejmują działania inspirujące społeczne inicjatywy w zakresie poprawy 
bezpieczeństwa na osiedlach. Na spotkaniach przekazują informacje i rady jak uniknąć 
określonych zdarzeń i zagrożeń, propagują właściwe zabezpieczenie mienia. 
Wnioski wynikające z przeprowadzonej oceny stanu zagrożenia przestępczością, 
prognozowane kierunki zagrożeń oraz wytyczone główne kierunki pracy określają cele 
priorytetowe, które traktować należy jako podstawę do podejmowania działań: 
- uzyskanie wzrostu poczucia bezpieczeństwa ogólnego i osobistego, które będzie 

faktycznie odczuwalne przez mieszkańców miasta zwłaszcza w miejscach publicznych 
uznanych za niebezpieczne ze względu na popełniane wykroczenia i przestępczość, 
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- konsekwentne obniżanie skali przestępczości kryminalnej, grup przestępczych 
dokonujących czynów przeciwko mieniu i sukcesywny wzrost poziomu wykrywalności, 

- ujawnianie i zwalczanie przestępczości nieletnich oraz prowadzenie działań 
rozpoznawczych i profilaktycznych, stworzenie klimatu współdziałania na poziomie szkół, 
uczelni, osiedli, dzielnic oraz poszukiwanie i wspomaganie liderów tej współpracy ze 
szczególnym uwzględnieniem udziału ofiar przestępstw,  

- poprawienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poprzez działania zapobiegawcze  
w zakresie organizacji i inżynierii ruchu, zmiany w sposobie pełnienia służby i form kontroli 
oraz konsekwentne ujawnianie kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu,  

- zwiększenie skuteczności w zakresie ujawniania, zwalczania, ograniczania przestępczości 
gospodarczej, której efekty powodują duże straty w budżecie skarbu państwa oraz 
zwiększanie skuteczności w zakresie ujawniania składników majątku pochodzącego 
z działalności przestępczej, 

- wprowadzenie nowocześniejszego modelu zarządzania jednostką obowiązującego 
w policjach państw unijnych, celem zapewnienia lepszej jakości i sprawności 
funkcjonowania, właściwych stosunków międzyludzkich w relacjach służbowych, 
przestrzegania kryteriów polityki kadrowo- finansowej oraz przebudowa systemu szkolenia 
i doskonalenia zawodowego, 

- współdziałanie i zacieśnianie współpracy z samorządem lokalnym dla realizacji 
programów bezpieczeństwa społecznego oraz w aspekcie społecznym dotyczącym 
ochrony przed zagrożeniami i profilaktyki przeciw przestępczej. 

 

Celem głównym planu przedsięwzięć Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu jest osiągnięcie 
aktywnej formy działalności Policji skutkującej redukcją przestępstw i zdarzeń kryminalnych 
oraz wzrostem poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców i osób przebywających na 
terenie miasta. Dane dotyczące przestępczości w latach 2006- 2008 podaje poniższa tabela. 
 

Tabela 43. Przestępczość na terenie miasta Przemyśla w latach 2006 – 2008. 

2006 r. 2007 r. 2008 r. 
Lp. Rodzaj przestępstwa 

Ilość Ilość Dynamika Ilość Dynamika 

1. Zabójstwo 1 1 0,00% 0 -100,00% 

2. Zgwałcenie 3 3 0,00% 2 -33,33% 

3. Bójka pobicie 26 21 -19,23% 27 28,57% 

4. Napad rozbój  42 31 -26,19% 27 -12,90% 

5. Kradzież z włamaniem 240 166 -30,83% 121 -27,10% 

6. Kradzież mienia 292 337 15,41% 208 -38,27% 

7. Uszkodzenie mienia  ------- 79 ------- 101 27,84% 

8. Pożar podpalenie 3 4 33,33% 5 25,00% 

9. Przestępstwa drogowe 247 194 -21,45% 108 -44,33% 

10. Przestępstwa przeciwko rodzinie 27 26 -3,84% 29 11,53% 

11. Inne przestępstwa 387 315 -18,70% 203 -35,55% 

Ogółem Przestępstwa 1268 1177 -7,17% 831 -29,39% 

Źródło: Komenda Miejska Policji w Przemyślu 
 

Wymienione dane wykazują spadek ogólnej liczby wykazanych w tabeli przestępstw.  
Wśród wybranych kategorii przestępstw największą ilość stanowią kradzieże mienia, oraz 
kradzieże z włamaniem. Główną przyczyną sprzyjającą kradzieżom z włamaniem do 
obiektów jest niewłaściwe ich zabezpieczenie i pozostawienie ich bez dozoru, natomiast 
w przypadku włamań do samochodów ich przyczyną jest parkowanie na niestrzeżonych 
parkingach oraz w miejscach, które nie posiadają odpowiedniego oświetlenia. Dodatkowym 
czynnikiem jest fakt pozostawiania przez właścicieli w widocznym miejscu wartościowych 
przedmiotów, które dodatkowo prowokują sprawców włamań. Ofiarami kradzieży mienia 
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i kradzieży rozbójniczych najczęściej padają osoby nietrzeźwe lub niewłaściwie i beztrosko 
trzymające pieniądze lub inne wartościowe przedmioty w trakcie przemieszczania się po 
mieście lub w trakcie zakupów. Czynnikami, które pośrednio wpływają na stan 
bezpieczeństwa i porządku publicznego są występujące w dalszym ciągu patologie 
społeczne, bliskość granicy z Ukrainą oraz utrzymujący się na wysokim poziomie stan 
bezrobocia.  
 

Straż Miejska realizuje zadania z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Główne 
cele, jakimi kieruje się Straż Miejska przy realizacji zadań, to dążenie do obniżenia wskaźnika 
dynamiki zdarzeń, podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa społeczności lokalnej, jak 
i dążenie do ograniczenia ilości wykroczeń, w tym zdarzeń drogowych oraz spożywania 
alkoholu. Z raportu Straży Miejskiej wynika, że największy wpływ na dynamikę zdarzeń mają 
wykroczenia drogowe, które stanowią ponad połowę wszystkich podejmowanych 
interwencji. Wśród głównych przyczyn tego zjawiska należy wymienić: nieprzestrzeganie 
przepisów o ruchu drogowym przez kierujących pojazdami jak i pieszych, brak miejsc 
parkingowych, ciągły wzrost ilości pojazdów na drogach, nadmierna prędkość, spożywanie 
alkoholu. Niekorzystnym zjawiskiem jest również wzrost wykroczeń związanych 
z bezpieczeństwem osób i mienia oraz przeciwko urządzeniom użytku publicznego. 
W roku 2008 strażnicy miejscy w Przemyślu podjęli ogółem ponad 30307 różnego rodzaju 
interwencji, co daje 83 interwencje w ciągu doby. Szczegółowe dane dotyczące rodzaju  
i ilości prowadzonych działań przedstawia poniższa tabela.  
 

Tabela 44. Wykaz interwencji prowadzonych przez Straż Miejską w 2008r. 
Lp. Rodzaj podejmowanych działań Ilość 

1 Mandaty 3347 

2. Wnioski do sądu 351 

3. Pouczenia 11501 
4. Legitymowania 9997 
5. Postępowanie z nietrzeźwymi, w tym:  

- dowóz do MOZU, 
- dowóz do domu, 
- przekazano Pogotowiu Ratunkowemu. 

1273 
 
1097 
59 
117 

6. Inne sprawy z zakresu utrzymania czystości, w tym: 
- protokoły czystości, 
- nakazy, 
- polecenia, 
- inne działania w zakresie czystości. 

458 
 
6 
6 
185 
261 

7. Zgłoszenia mieszkańców 1412 
8. Usunięte pojazdy 22 
9. Konwoje 202 
10. Sprawy przekazane innym służbom; 

- w tym Policji  
487 
53 

11. Asysty 175 
12. Udział w radach osiedlowych 23 
13. Kontrole szkół, w tym: 

- szkoły podstawowe, 
- gimnazja, 
- szkoły średnie, 
- inne placówki i obiekty szkolne. 

1059 
 
363 
277 
308 
111 

14. Zabezpieczenie imprez 127 
Źródło: Straż Miejska w Przemyślu 
 

Na podstawie prowadzonej dokumentacji, można określić rodzaje popełnianych wykroczeń, 
co zostało przedstawione w poniższej tabeli. W tabeli ujęte zostały tylko interwencje, 
w wyniku których nałożono mandat karny, udzielono pouczenia lub skierowano sprawę do 
sądu.  
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Tabela 45. Liczba wykroczeń w latach 2007 – 2008. 

Podejmowane interwencje 

2007 2008 

% 
2008 / 2007 

 
 

Lp. 

 
 

Rodzaje wykroczeń 

ilość % ogółu ilość % ogółu wzrost spadek 

1. Wykroczenia przeciwko porządkowi i 
spokojowi publicznemu 

601 4,1 516 3,4  14,14 

2. Wykroczenia przeciwko instytucjom 
państwowym 

37 0,2 14 0,1  62,16 

3. Wykroczenia przeciwko 
bezpieczeństwu osób i mienia 

413 2,7 516 3,4 24,94  

4. Wykroczenia przeciwko 
bezpieczeństwu  i porządkowi  
w komunikacji 

7864 54,24 8258 54,4 5,01  

5. Wykroczenia przeciwko zdrowiu 314 3,2 109 0,8  65,29 
6. Wykroczenia przeciwko obyczajności 

publicznej 
202 1,3 189 1,3  6,44 

7. Wykroczenia przeciwko urządzeniom 
użytku publicznego 

1611 11,0 2305 15,2 43,08  

8. Ustawa o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach 

464 3,2 520 3,5 12,07  

9. Ustawa o wychowaniu  
w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi 

2168 15,0 2208 14,5 1,85  

10. Inne kodeksowe przepisy  
o wykroczeniach 

11 0,06 1 0,001  90,91 

11. Inne pozakodeksowe przepisy  
o wykroczeniach 757 5,0 563 3,7  25,63 

 Ogółem: 14442 100,0 15199 100   

Źródło: Straż Miejska w Przemyślu 
 

Państwowa Inspekcja Sanitarna realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego i została 
powołana w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych lub 
uciążliwych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych, 
zajmuje się nadzorem nad warunkami: 
- higieny środowiska, 
- higieny pracy w zakładach pracy, 
- higieny radiacyjnej, 
- higieny procesów nauczania i wychowania, 
- higieny wypoczynku i rekreacji, 
- zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku, 
- higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz 

pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne. 
Jednostki organizacyjne Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonują wymienione zadania, 
sprawując zapobiegawczy i bieżący nadzór sanitarny oraz prowadząc działalność 
zapobiegawczą i przeciwepidemiczną w zakresie chorób zakaźnych, a także działalność 
w zakresie promocji zdrowia. Struktura organizacyjna Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Przemyślu, współpraca z oddziałami laboratoryjnymi Wojewódzkiej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie, stale podnosząca swoje kwalifikacje zawodowe 
kadra pozwalają Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie miasta Przemyśl na obiektywną 
ocenę stanu sanitarnego, która uwzględnia zarówno istniejące, jak i mogące się pojawić 
zagrożenia dla zdrowia ludzi. Prowadzenie systematycznych badań oraz dokonywanie 
okresowych ocen stanu sanitarnego umożliwia monitorowanie sytuacji epidemiologicznej 
i sanitarnej oraz podejmowanie niezbędnych działań interwencyjnych Państwowemu 
Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Przemyślu.  
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Państwowy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla realizując 
zadania przypisane ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006 r.  
Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.), przeprowadza kontrole przestrzegania i stosowania przepisów 
w/w ustawy. Realizując swoje zadania pracownicy Inspektoratu przeprowadzają kontrole 
obiektów będących w realizacji a także obiektów będących w użytkowaniu. W wyniku 
kontroli przeprowadzanych w 2008 r. ustalono na terenie miasta 23 budynki stwarzające 
zagrożenie, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie administracyjne. Ponadto 
Inspektorat w miarę możliwości starał się prowadzić działania prewencyjne, polegające na 
przypominaniu właścicielom i zarządcom obiektów o ciążących na nich obowiązkach 
wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane. 
Z raportu o stanie i miejscach zagrożeń na terenie miasta Przemyśla, które mieszczą się  
w zakresie kompetencji Powiatowego Lekarza Weterynarii wynika, że teren miasta Przemyśla 
objęty był w okresie od 13.03.2008 r. do 10.07.2008 r. rygorami wynikającymi z rozporządzeń 
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przemyślu, w związku ze stwierdzeniem wścieklizny  
u zwierząt (2 lisy, 1 pies). Poza powyższym zdarzeniem na terenie miasta nie wystąpiły 
przypadki stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa ludności i zwierząt. W granicach 
miasta Przemyśla brak jest większych skupisk zwierząt gospodarskich. 
 

Na terenie miasta za bezpieczeństwo w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa 
technicznego, chemicznego, ekologicznego, medycznego i wodnego odpowiedzialna jest 
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu. W 2008 roku na 
terenie miasta Przemyśla zanotowano 608 zdarzeń, w tym: 
- pożary – 245, 
- miejscowe zagrożenia – 336, 
- alarmy fałszywe – 27. 

 

Ilość zdarzeń w latach 2002- 2008 przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 46. Ilość zdarzeń na terenie miasta Przemyśla w latach 2002 – 2008. 
Lp. Rodzaj 

zdarzenia 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1. Pożary 290 301 226 273 205 123 245 
2. Miejscowe 

zagrożenia 
352 360 393 357 278 172 336 

3. Alarmy fałszywe 45 60 33 38 68 32 32 
4. Ogółem 

zdarzeń 
687 721 652 668 551 327 608 

Źródło: Komenda Miejska PSP w Przemyślu 
 

Do istotnych zagrożeń bezpieczeństwa w Przemyślu również zaliczyć należy zagrożenia 
powodziowe. Na prawym brzegu Sanu objęte są nimi tereny przyległe do Zakładu 
Uzdatniania Wody, tereny sportowo-rekreacyjne klubu "Polonia" oraz części miasta 
„Przekopana”. Na lewym brzegu Sanu powódź zagraża: terenom przyległym do ulicy 
Węgierskiej, terenom sportowo-rekreacyjnym klubu "Czuwaj" oraz terenom przyległym do 
ulicy Focha i Buszkowickiej. Wpływ na poziom wody w Sanie ma przede wszystkim 
gospodarka wodna powadzona w zespole zbiorników wodnych Solina - Myczkowce. Drugą 
rzeką zagrażającą wylewem jest rzeka Wiar. 
Podsumowując raporty bezpieczeństwa za 2008 r. przedstawione przez poszczególne służby, 
inspekcje i straże stwierdzić można, że Przemyśl jest w miarę bezpiecznym miastem. Niemniej 
należy dalej w sposób ciągły prowadzić działania, celem których jest zwiększanie 
bezpieczeństwa i porządku publicznego, jak również poczucia bezpieczeństwa mieszkańców 
miasta.  

 
3.2. Grupy społeczne wymagające wsparcia w ramach programu 
rewitalizacji 
 
Grupy społeczne wymagające wsparcia zdefiniowano jako: 
- rodziny w których składzie są osoby bezrobotne, 
- rodziny w których składzie są osoby niepełnosprawne lub przewlekle chore, 
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- osoby niepełnosprawne i przewlekle chore, 
- rodziny wielodzietne, 
- osoby samotnie wychowujące dzieci, 
- rodziny wieloproblemowe, 
- młodzież zagrożona niedostosowaniem społecznym, 
- osoby usamodzielniające się i opuszczające opiekę pozarodzinną, 
- bezdomni. 

 

Opieka nad dzieckiem i rodziną  
Rodzina otrzymuje pomoc w formie poradnictwa rodzinnego, terapii rodzinnej, pracy 
socjalnej, w szczególności poprzez działania specjalisty przygotowanego do pracy z rodziną 
lub w środowisku lokalnym, placówek opiekuńczo-wychowawczych dziennego pobytu lub 
innych podmiotów, których działanie daje wsparcie dziecku i rodzinie. 
Dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej lub niedostosowanym 
społecznie powiat zapewnia opiekę i wychowanie w formie zastępczej opieki rodzinnej lub 
placówki opiekuńczo-wychowawczej. 
 

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy  
OAO mieści się przy ul. Jasińskiego 1 i prowadzi: 
- działalność edukacyjną upowszechniająca zastępcze formy wychowania rodzinnego, 

pośredniczy w tworzeniu rodzin adopcyjnych i zastępczych; 
- poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne oraz prawne, udziela pomocy 

terapeutycznej kobietom w ciąży, nieletnim ofiarom gwałtu, a także rodzinom 
przeżywającym kryzysy i mającym problemy wychowawcze; 

- szkolenia i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość prowadzenia rodzinnej opieki 
zastępczej oraz osób prowadzących taka opiekę. 

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy obsługuje mieszkańców z powiatów: przemyskiego, 
przeworskiego, jarosławskiego i lubaczowskiego oraz dla miasta Przemyśla, prowadząc 
działalność diagnostyczno-konsultacyjną (rocznie dla około 1000 osób).  
 

Rodzina zastępcza zostaje ustanowiona przez Sąd Rodzinny w celu zapewnienia dziecku 
pozbawionemu opieki rodzicielskiej odpowiednich warunków rozwoju i wychowania. Rodzina 
zastępcza otrzymuje pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego 
umieszczonego w niej dziecka. 
 

Tabela 47. Rozwój rodzicielstwa zastępczego w latach 2003 -2008. 
Rok Ilość rodzin 

utworzonych 
Liczba dzieci 
umieszczonych 

Liczba rodzin 
rozwiązanych 

Razem rodzin 
zastępczych 

Razem dzieci 
przebywających 

2003 13 16 10 69 81 
2004 13 21 7 74 93 

2005 13 15 6 83 103 

2006 17 22 13 99 123 

2007 12 21 19 97 123 

2008 9 14 11 86 113 
Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu 
 

Tablica 48. Pomoc pieniężna świadczona rodzinom zastępczym w latach 2004 – 2008. 

Rodzaj przyznanej pomocy pieniężnej 2004 2005 2006 2007 2008 

Jednorazowa pomoc pieniężna na 
częściowe pokrycie wydatków 
związanych z przyjęciem dziecka do 
rodziny 

30 283 1 500 19 500 7 500 7500 

Pomoc pieniężna na częściowe 
pokrycie kosztów utrzymania  dziecka 

770 290 824 054 904 377 873 769 847 966 

Okresowa pomoc losowa - - 3 240 0 0 

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu 
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Miasto Przemyśl za pośrednictwem jednostek organizacyjnych pomocy społecznej prowadzi 
aktywna politykę w zakresie pozyskiwania kandydatów na rodziców zastępczych – dążąc do 
umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci aktualnie przebywających w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych. Z inicjatywy MOPS zorganizowano Koło Rodziców Zastępczych 
„Dom” z siedzibą przy ul. Ratuszowej 10/1. 
Od 2004 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy współpracy z innymi jednostki 
organizacyjnymi pomocy społecznej organizuje festyn dla dzieci wychowywanych poza 
domem „Dzień Rodzicielstwa Zastępczego” – corocznie udział w zabawie bierze około 200 
dzieci wraz z opiekunami. 
 

Opieka instytucjonalna realizowana jest poprzez działalność placówek opiekuńczo-
wychowawczych. Placówki te, ze względu na specyfikę działań, dzielą się na placówki 
wsparcia dziennego, placówki interwencyjne, placówki rodzinne oraz placówki 
socjalizacyjne. Na terenie Przemyśla funkcjonują placówki dzienne:  
- świetlice środowiskowe, 
- terapeutyczne, 
- kluby osiedlowe 

oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze zapewniające opiekę całodobową: 
- Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom dla Dzieci i Młodzieży 

„Maciek” przy ul. Jasińskiego 1 – placówka interwencyjna i socjalizacyjna dla 54 dzieci od 
0-18 lat, podległa Prezydentowi Miasta Przemyśla.  

- Dom dla Dzieci „Nasza Chata” przy ul. Swobodnej 12 – placówka socjalizacyjna 
podległa Towarzystwu „Nasz Dom”, dla 30 dzieci od 1 roku życia, prowadzi mieszkanie 
usamodzielnień dla starszej młodzieży; 

- Dom Matki i Dziecka przy ul. Prądzyńskiego 8 – placówka podległa Caritas Archidiecezji 
Przemyskiej, dla 9 matek z dziećmi lub kobiet ciężarnych, posiadająca ponadto 2 miejsca 
dla osób w sytuacji kryzysowej. 

 

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom dla Dzieci i Młodzieży „Maciek” 
w wyniku połączenia Pogotowia Opiekuńczego i Domu Dziecka Nr 3 w Przemyślu stała się 
placówką, która zapewnia potrzeby umieszczonych w niej wychowanków i kompleksową 
opiekę nad dzieckiem w ramach zespołu interwencyjnego, socjalizacyjnego i grupy 
usamodzielniającej dla starszej młodzieży oraz poprzez działania na rzecz rodziców 
naturalnych. Placówka podlega stałej reorganizacji zapewniając potrzeby miasta.  
Od 1 maja 2006 r. w WPOW „Maciek” powstał odział dla dzieci wymagających opieki od 
urodzenia. 
Postawą umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej jest postanowienie 
Sądu Rodzinnego lub wniosek rodzica bądź opiekuna formalnego dziecka. Zasadą jest 
kierowanie dziecka do placówki położonej najbliżej miejsca zamieszkania rodziców w celu 
utrzymania kontaktów, chyba, że sąd rodzinny postanowi inaczej. W przypadku braku 
wolnych miejsc w przemyskich placówkach dzieci umieszczane są poza Przemyślem. Również 
w miarę wolnych miejsc w przemyskich placówkach opiekunko-wychowawczych pozytywnie 
rozpatruje wnioski innych powiatów o umieszczenie dzieci z nich pochodzących. 
Każdorazowo niezbędne jest zawarcie porozumienia w sprawie umieszczenia dziecka  
i pokrywanie kosztów jego pobytu w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Przemyśla Dyrektor MOPS zawiera ze Starostami porozumienia dotyczące 
umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 
 

Tabela 49. Liczba dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych  
w Przemyślu w kolejnych miesiącach 2008 roku oraz dzieci przebywające poza Przemyślem. 

Dom dla 
Dzieci „Nasza 

Chata” 
Dom dla Dzieci i Młodzieży „Maciek” 

Poszczególne 
miesiące 

Dzieci 
pochodzące  
z Przemyśla a 
przebywające 

poza Przemyślem 

Typ 
socjalizacyjny 

1-18 

Grupa Małych 
Dzieci  0-3 

Zespół 
Interwencyjny 

 

Zespół 
Socjalizacyjny 

3-18 
Styczeń 12 29 9 6 29 
Luty 12 29 8 9 30 
Marzec 10 23 8 9 30 
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Dom dla 
Dzieci „Nasza 

Chata” 
Dom dla Dzieci i Młodzieży „Maciek” 

Poszczególne 
miesiące 

Dzieci 
pochodzące  
z Przemyśla a 
przebywające 

poza Przemyślem 

Typ 
socjalizacyjny 

1-18 

Grupa Małych 
Dzieci  0-3 

Zespół 
Interwencyjny 

 

Zespół 
Socjalizacyjny 

3-18 
Kwiecień 17 30 8 12 30 
Maj 14 30 7 13 31 
Czerwiec 11 30 7 12 29 
Lipiec 12 29 7 15 32 
Sierpień 13 30 5 9 29 
Wrzesień 13 30 5 10 28 
Październik 13 30 5 10 30 
Listopad 12 30 6 6 29 
Grudzień 1 27 6 7 32 

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu 
 

Tabela 50. Ilość porozumień dotyczących zapewnienia opieki poza rodzina naturalną 
dziecka. 

Wyszczególnienie Liczba dzieci 2004 2005 2006 2007 2008 

pochodzących 
z Przemyśla 
umieszczanych poza 
Przemyślem 

5 5 4 1 2 
Porozumienia dotyczące 
pobytu dziecka  w 
rodzinie zastępczej umieszczanych 

w Przemyślu 
a pochodzących 
z innych powiatów 

5 5 4 0 2 

pochodzących 
z Przemyśla 
umieszczanych 
poza Przemyślem 

17 7 3 5 8 
Porozumienia dotyczące 
pobytu dziecka w 
placówce opiekuńczo-
wychowawczej 

umieszczanych  
w Przemyślu 
pochodzących 
z innych powiatów 

40 15 7 3 8 

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu 
 

Tabela 51. Rozpatrywanie wniosków o umieszczenie w placówce opiekuńczo 
wychowawczej. 

Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007 2008 

Liczba wniosków o umieszczenie 45 30 29 32 55 

W tym rozpatrzonych pozytywnie 15 14 5 3 2 

Liczba skierowań 41 27 5 3 8 
Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu 

 
Usamodzielnianie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze lub placówki 
opiekuńczo-wychowawcze.  
Osoba, która osiągnęła pełnoletniość w rodzinie zastępczej, oraz osoba pełnoletnia 
opuszczająca placówkę opiekuńczo-wychowawczą, dom pomocy społecznej, młodzieżowy 
ośrodek wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład 
poprawczy zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację 
ze środowiskiem. Warunkiem do uzyskania pomocy jest zobowiązanie się osoby 
usamodzielnianej do realizacji opracowanego wspólnie z opiekunem indywidualnego planu 
usamodzielnienia. Osoba usamodzielniana może uzyskać pomoc: 
- pieniężną na usamodzielnienie, 
- pieniężną na kontynuowanie nauki, 
- rzeczową na zagospodarowanie, 
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- oraz pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz pomoc 
w uzyskaniu zatrudnienia. 

 

Tabela 52. Pomoc pieniężna dla osób usamodzielnianych z rodzin zastępczych oraz 
z placówek opiekuńczo-wychowawczych w latach 2005-2008. 

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 
Ilość osób z rodzin zastępczych-pomoc na 
usamodzielnienie 

0 1 2 4 

Wypłacona kwota  0 4 863 9 882 19 764 
Ilość osób z rodzin zastępczych pomoc rzeczowa 3 3 2 3 
Wartość pomocy rzeczowej 5 700 5 700 4 000 8 000 
Ilość osób z rodzin zastępczych-pomoc na 
kontynuowanie nauki 

37 42 45 41 

Wypłacona kwota 185 280,30 187 548,80 173 917,16 191 513 
Ilość osób z placówek-pomoc na usamodzielnienie 1 3 6 20 
Wypłacona kwota 3 863 17 935 39 528,00 103 055 
Ilość osób z placówek pomoc rzeczowa 5 6 8 10 
Wartość pomocy rzeczowej 9 449,99 11 894 16 000,00 25 500 
Ilość osób  z placówek- pomoc na kontynuowanie nauki 48 49 56 57 
Wypłacona kwota 209 352 236 991,60 250 768,14 226 556 

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu 
 

Od 1 lipca 2005 r. w Przemyślu funkcjonują 2 mieszkania chronione mieszczące się przy  
ul. Żulińskiego 7 przeznaczone dla osób pełnoletnich opuszczających rodziny zastępcze, 
placówki opiekuńczo-wychowawcze różnych typów, którzy kontynuują naukę, znajdują się 
na liście przydziału mieszkania socjalnego z zasobów gminy i nie mają możliwości powrotu do 
domu rodzinnego.  
 

Tabela 53. Struktura mieszkańców mieszkań chronionych w latach 2005-2008. 
Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 

Płeć: 
Mężczyźni 2 3 2 2 
Kobiety 4 6 3 3 

Wykształcenie: 
Podstawowe 4 5 3 3 
Zawodowe 1 2 0 2 
Średnie 1 2 2 0 

Kontynuacja nauki w: 
Szkole zawodowej 1 0 0 1 
Szkole średniej 3 6 3 0 
Szkole średniej uzupełniającej 1 0 0 3 
Szkole pomaturalnej 1 3 2 0 

Rodzaj placówki usamodzielniającej: 
Opiekuńczo-wychowawcza 3 6 4 2 
Ośrodek wychowawczy 3 3 1 2 

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu 
 

Świadczenia rodzinne oraz zaliczki alimentacyjne 
Prezydent Miasta upoważnił MOPS do realizacji świadczeń rodzinnych oraz zaliczki 
alimentacyjnej dla mieszkańców Przemyśla. 
 

Tabela 54. Realizacja zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w 2006 r. 

Lp. Wyszczególnienie 
Wydatki za okres 
2006 r. w złotych 

Liczba 
świadczeń 

narastająco 

Wydatki za 
2007 r.  

w złotych 

Liczba 
świadczeń 

narastająco 

I. Zasiłki rodzinne 4.174.620 82.311 5 176 511 84 626 

 
Dodatki do zasiłków rodzinnych, 
w tym z tytułu:  

4.562.863 36.333 4 354 633 33 032 

1. Urodzenia dziecka 369.000 374 344 000 344 
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Lp. Wyszczególnienie 
Wydatki za okres 
2006 r. w złotych 

Liczba 
świadczeń 

narastająco 

Wydatki za 
2007 r.  

w złotych 

Liczba 
świadczeń 

narastająco 

2. 
opieki nad dzieckiem w okresie 
korzystania z urlopu 
wychowawczego 

1.082.427 2.731 943 179 2 403 

3. 

samotnego wychowywania 
dziecka i utraty prawa do zasiłku 
dla bezrobotnych na skutek 
upływu ustawowego okresu jego 
pobierania 

89.896 227 57 214 145 

4. 
samotnego wychowywania 
dziecka 

1.064.270 5.470 954 030 5 441 

5 
kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego 

686.090 9.720 677 320 8 672 

6 rozpoczęcia roku szkolnego 520.780 5.211 502 800 5 028 

7 
podjęcia przez dziecko nauki w 
szkole poza miejscem 
zamieszkania: 

28.400 408 29 070 411 

7a 

na pokrycie wydatków 
związanych z zamieszkaniem  
w miejscowości, w której znajduje 
się szkoła 

21.690 258 19 170 213 

7b 

na pokrycie wydatków 
związanych z dojazdem do 
miejscowości, w której znajduje 
się szkoła 

6.710 150 9 900 198 

8 
wychowanie dziecka w rodzinie 
wielodzietnej 

722.000 12.192 847 020 10 588 

Razem 8.737.483  9 531 144 117 658 

9. 
Jednorazowa zapomoga z tyt. 
urodzenia  dziecka 

548.000 548 569 000 569 

10. 
„Becikowe” w ramach zadań 
własnych gminy 

47.500 95 65 500 131 

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu 
 

Tabela 55. Realizacja zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w 2008 r. 

Lp. Wyszczególnienie 

Wydatki za 
okres 

2008 r. w 
złotych 

Liczba świadczeń 
narastająco 

I. Zasiłki rodzinne 4 513 852 74 169 

 Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:  3 582 687 28 235 

1. Urodzenia dziecka 415 000 415 

2. 
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 
wychowawczego 

839 442 2 153 

3. 
samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla 
bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego 

7 587 23 
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Lp. Wyszczególnienie 

Wydatki za 
okres 

2008 r. w 
złotych 

Liczba świadczeń 
narastająco 

pobierania 

4. samotnego wychowywania dziecka 955 968  5 497 

5 kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 528 880 6 789 

6 rozpoczęcia roku szkolnego 398 200 3 982 

7 podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: 23 480 328 

7a 
na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem  
w miejscowości, w której znajduje się szkoła 

15 930 177 

7b 
na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w 
której znajduje się szkoła 

7 550 151 

8 wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 723 840 9 048 

Razem 8 406 249 102 404 

9. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia  dziecka 634 000 634 

10. „Becikowe” w ramach zadań własnych gminy 50 500 101 

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu 
 

Od 9 lutego 2006 r. wprowadzono jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka tzw. 
„becikowe” przysługującą na każde żywo urodzone dziecko ojcu, matce lub opiekunowi 
prawnemu niezależnie od dochodu rodziny w wysokości 1000 zł ubiegać się można w okresie 
12 miesięcy od daty narodzenia się dziecka. 
Rada Miejska w Przemyślu mocą uchwały Nr 39/2006 wprowadziła pomoc jednorazową 
zapomogę z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 500 zł na każde żywo urodzone dziecko 
dla wnioskodawców spełniających kryterium zawarte w ustawie o pomocy społecznej, czyli 
351 zł na osobę w rodzinie. Wniosek, w okresie 6 miesięcy od daty urodzenia się dziecka, 
może składać osoba zamieszkująca i zameldowana na terenie miasta Przemyśla na co 
najmniej rok przed tym faktem. 
  
Tabela 56. Realizacja świadczeń opiekuńczych w latach 2005 - 2008. 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie 

Wydatki 
za okres 

1.07-
31.12.05r. 

Liczba 
świadczeń 

narastająco  
w 2005r. 

 
Wydatki  
za 2006r. 

Liczba 
świadczeń 

narastająco  
w 2006 r. 

 
Wydatki  
za 2007r. 

Liczba 
świadczeń 

narastająco  
w 2007 r. 

Wydatki za 
okres 1.07-
31.12.2008r. 

Liczba 
świadczeń 

narastająco 
w 2008 r. 

II Świadczenia opiekuńcze 

1. Zasiłki 
pielęgnacyjne 

1.385.424 9 621 3.762.504 25.563 4.138.731 27 051 4 086 729 26 711 

2. Świadczenia 
pielęgnacyjne 

584 929 1 395 1.068.004 
 

2.552 90 4022 2 159 820 162 1 961 

Razem 1 970 353 4.830.508 5 042 753 4 906 891 

3. Składka na 
ubezpieczenie 
społeczne 

210 794 445 321.954 2.365 255 854 1 960 177 397 1 658 

4. Składka na 
ubezpieczenie 
zdrowotne 

39 007 307 60.758 1.668 52 597 1 348 40 522 1 072 

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu 
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Zaliczka alimentacyjna wypłacana jest osobom uprawnionym, tzn. uprawnionym do 
świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest 
bezskuteczna.  
 

Tabela 51. Realizacja zaliczki alimentacyjnej w latach 2005-2008 

Lp. Wypłacone zaliczki alimentacyjne Wydatki w złotych 
Liczba zaliczek alimentacyjnych 

narastająco 

1. Od 1.09 do 31.12.2005 r. 584 229 3 054 

2. Rok 2006 2.054.057 10.514 

3 Rok 2007 2 022 822 9 882 

4. Rok 2008 1 458 633 7 146 

Źródło: Urząd Miejski w Przemyśl 
 

Tabela 57. Działalność MOPS w Przemyślu w latach 2000-2008 (w złotych) 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

  W
ys

zc
ze

g
ó

ln
ie

n
ie

 
 K

w
o

ta
 

w
yk

o
n

a
n

ia
 

 %
 p

la
n

u
 

 K
w

o
ta

 
w

yk
o

n
a

n
ia

 

%
 p

la
n

u
 

 K
w

o
ta

 
w

yk
o

n
a

n
ia

 

%
  p

la
n

u
 

 K
w

o
ta

 
w

yk
o

n
a

n
ia

 

%
  p

la
n

u
 

K
w

o
ta

 
w

yk
o

n
a

n
ia

 

%
  p

la
n

u
 

K
w

o
ta

 
w

yk
o

n
a

n
ia

 

%
  p

la
n

u
 

K
w

o
ta

 
w

yk
o

n
a

n
ia

 

%
  p

la
n

u
 

K
w

o
ta

 
w

yk
o

n
a

n
ia

 

%
  p

la
n

u
 

K
w

o
ta

 w
yk

o
n

 

%
 p

la
n

u
 

 U
sł

u
g

i 
o

p
ie

ku
ń

c
ze

 
  65

9 
44

5 

76
,1

 

67
5 

30
0 

73
,8

 

58
3 

20
0 

63
,3

 

87
8 

73
4 

97
,5

 

   
 1

61
 1

92
 

46
3 

96
5 

U
M

 

99
,9

9 

25
4 

74
4 

   
   

   
   

  
47

1 
68

0 
U

M
 

99
, 2

 

34
4 

92
0 

99
,8

5 

49
2 

21
9 

90
,4

5 

39
1 

48
5 

 U
M

 
38

5 
22

7 

99
,9

 

 Za
si

łk
i  

 
i p

o
m

o
c

  
w

 n
a

tu
rz

e
 

5 
60

1 
97

0 

98
,6

 

6 
97

9 
41

4 

98
,5

 

7 
14

8 
33

0 

99
,3

 

6 
62

6 
83

3 

99
,7

 

3 
09

1 
97

0 

94
,2

 

2 
53

8 
54

4 

96
, 8

 

3 
05

0 
77

4 

95
,1

 

3 
24

0 
45

6,
64

 

88
,1

 

4.
21

9.
73

7 

95
,3

 

Te
re

n
o

w
e

 
o

śr
o

d
ki

 
p

o
m

o
c

y 

1 
17

2 
20

8 

97
,2

 

1 
30

7 
32

2 

94
 

1 
34

8 
14

7 

98
 

1 
46

1 
22

3 

97
,9

 

1 
64

3 
06

6 

97
,2

 

1 
65

9 
90

2 

97
,.2

 

1 
83

9 
63

5 

92
,6

 

2 
24

6 
21

4,
45

 

98
,2

 

2.
37

8.
88

0 

96
,.8

 

Za
si

łk
i r

o
d

zi
n

n
e

  
i p

ie
lę

g
n

a
c

yj
n

e
 

O
d

 2
00

6 
w

ra
z 

 
z 

za
lic

zk
ą

 
a

lim
e

n
ta

c
yj

n
ą

 
38

0 
67

9 

10
0 

44
5 

10
0 

10
0 

49
7 

35
5 

10
0 

45
5 

80
8 

10
0 

42
 0

50
* 

 99
,9

9 

7 
66

3 
29

3 

99
,9

9 

17
 0

04
 7

04
 

99
,9

9 

17
 2

08
 4

69
,9

5 
 

99
,9

8 

15
.9

47
.4

63
 

98
,9

 

O
rz

e
ka

n
ie

   
o

 s
to

p
n

iu
 

n
ie

p
e

łn
o

sp
r

a
w

n
o

śc
i 

74
 6

94
 

99
,8

 

97
 9

98
 

99
,9

 

18
7 

29
9 

99
,9

 

28
4 

17
5 

99
,9

 

33
4 

45
3 

99
 6

 

33
0 

59
7 

99
, 9

 

33
6 

09
8 

99
,9

9 

31
4 

92
6,

84
 

98
,6

4 

41
1.

26
8 

99
,9

 



 102 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
  W

ys
zc

ze
g

ó
ln

ie
n

ie
 

 K
w

o
ta

 
w

yk
o

n
a

n
ia

 
 %

 p
la

n
u

 
 K

w
o

ta
 

w
yk

o
n

a
n

ia
 

%
 p

la
n

u
 

 K
w

o
ta

 
w

yk
o

n
a

n
ia

 

%
  p

la
n

u
 

 K
w

o
ta

 
w

yk
o

n
a

n
ia

 

%
  p

la
n

u
 

K
w

o
ta

 
w

yk
o

n
a

n
ia

 

%
  p

la
n

u
 

K
w

o
ta

 
w

yk
o

n
a

n
ia

 

%
  p

la
n

u
 

K
w

o
ta

 
w

yk
o

n
a

n
ia

 

%
  p

la
n

u
 

K
w

o
ta

 
w

yk
o

n
a

n
ia

 

%
  p

la
n

u
 

K
w

o
ta

 w
yk

o
n

 

%
 p

la
n

u
 

 R
o

d
zi

n
y 

za
st

ę
p

c
ze

 

74
6 

24
5 

10
0 

97
5 

78
7 

96
,6

 

94
3 

53
0 

10
0 

97
2 

64
2 

98
,9

 

1 
02

6 
70

3 

97
,2

 

98
0 

08
9 

98
,8

 

1 
11

0 
00

2 

99
,5

 

1 
06

4 
10

3,
06

 

84
,7

 

1.
06

8.
82

8 

95
,1

 

 P
o

zo
st

a
ła

 
d

zi
a

ła
ln

o
ść

 

50
6 

57
0 

99
,7

 

15
9 

61
0 

73
,0

 

21
2 

21
9 

95
,6

 

23
7 

41
9 

95
,2

 

14
1 

30
5 

98
 0

 

49
8 

40
6 

82
, 9

 

1 
61

1 
94

0 

96
,8

 

1.
35

0.
13

9 

86
,6

 

2.
39

1.
45

8 

94
,6

 

  R
a

ze
m

 

9 
14

1 
80

7 

99
,6

 

10
 7

03
 1

39
 

96
,0

 

11
41

2 
18

9 

96
,2

 

11
 4

13
 6

15
 

99
,1

 

6 
79

2 
03

0 

97
,0

 

14
 4

87
 3

23
 

97
,.2

5 

26
 1

58
 1

40
 

98
,2

0 

27
.7

35
.3

87
 

96
,6

 

29
.7

45
.7

79
 

97
,1

 

 P
o

m
o

c
 

re
p

a
tr

ia
n

to
m

 
   32

 3
68

 

8 
o

só
b

 

21
 4

42
 

4 
o

so
b

y 

43
 1

62
 

12
 o

só
b

 

0 - 13
 3

63
 

99
,9

9 

0 - 0 o
 

0 0 

 P
la

c
ó

w
ki

 
o

p
ie

ku
ń

c
zo

 
w

yc
h

o
w

a
w

c
ze

 
 

  

      17
6 

85
1 

99
,7

 

22
6 

64
6 

71
,1

 

27
3 

05
7 

97
,5

 

32
7 

89
1,

78
 

80
,3

 

35
4.

61
7 

95
,9

8 

 D
o

m
y 

P
o

m
o

c
y 

Sp
o

łe
c

zn
e

j 
 

  

      14
 4

30
 

72
,1

 

15
4 

47
7 

90
,3

 

38
4 

68
1 

90
,5

 

65
2 

78
2,

25
 

99
,5

 

95
8.

27
0 

98
,7

 

  M
ie

sz
ka

n
ia

 
c

h
ro

n
io

n
e

 
 

  

      30
 0

00
 

10
0 

27
 5

34
 

34
,8

 

19
 4

22
 

77
,7

 

32
 7

17
,0

3 

80
,8

 

14
.0

74
 

46
,9

 

 Sk
ła

d
ki

 n
a

 
u

b
e

zp
ie

c
ze

n
ie

 
zd

ro
w

o
tn

e
 

 

  

      12
9 

95
0 

10
0 

13
9 

72
8 

10
0 

18
1 

60
2 

99
,6

 

17
4 

16
9,

84
 

99
,9

8 

15
7.

00
0 

10
0 

* do 30.04.2004 
Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu 
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W latach 2000-2003 najwięcej środków finansowych MOPS przeznaczył na pomoc dla osób 
i rodzin w formie zasiłków pieniężnych i w naturze. Wysokość udzielanej pomocy 
w wymienionych latach kształtowała się na poziomie 6-7 mln. złotych w skali roku. 
Ogólnie występuje tendencja wzrostowa w przyznawaniu świadczeń przez MOPS, co 
spowodowane jest ubożeniem społeczeństwa, a przez to wzrostem liczby osób i rodzin 
wymagających wsparcia.  
 
 
 

Tabela 58. Powody przyznania pomocy społecznej w MOPS w Przemyślu w latach  
2000 – 2004. 

Liczba rodzin Liczba osób w rodzinie Rodzaj  sytuacji 
życiowej 2000 2001 2002 2003 2004 2000 2001 2002 2003 2004 

Ubóstwo 2 389 2 090 2 219 2 093 1 617 7 300 6 705 7 239 6 576 5 317 
Sieroctwo  8 10 10 8  8 20 23 28 
Bezdomność 79 49 79 39 39 80 49 79 39 40 
Ochrona 
macierzyństwa 

184 222 179 199 96 
764 919 702 809 403 

Bezrobocie 1 459 1 070 1 671 1 458 1 257 4 453 2 745 5 528 4 530 4 133 
Niepełnosprawność 1 116 1 070 1 166 987 623 3 692 2 745 3 429 2 843 1 861 
Długotrwała choroba 944 942 977 794 698 2 577 2 540 2 773 2 223 1 892 
Bezradność socjalna 
i ekonomiczna,  
w tym:  
- rodziny niepełne 
- rodziny wielodzietne 

 
675 

 
348 
190 

 
628 

 
365 
206 

 
567 

 
332 
208 

 
755 

 
331 
178 

 
338 

 
174 
113 

 
2 390 

 
1 005 
1 223 

 
2 684 

 
1 131 
1 496 

 
2 381 

 
1 078 
1 279 

 
2 760 

 
 

 
1 188 

 
524 
664 

Alkoholizm 305 340 336 291 224 845 844 895 856 478 
Narkomania 4 2 2 4 1 7 2 5 9 1 
Powrót z zakładu 
karnego 

12 21 16 14 14 28 62 41 31 29 

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu 
 
 
 

Tabela 59. Powody przyznania pomocy społecznej w MOPS w Przemyślu w latach 2005 – 2008 
Liczba rodzin Liczba osób w rodzinie 

Rodzaj  sytuacji  życiowej 
2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 

Ubóstwo 1828 1 966 1 318 1 329 5 439 5 700 4 238 4 237 
Sieroctwo 0 1 2 4 0 1 11 13 
Bezdomność 49 73 76 68 54 75 130 68 
Ochrona macierzyństwa 0 141 120 180 0 685 596 903 
Bezrobocie 1 555 1 640 1 554 1 517 4 867 4 681 5 474 5 324 
Niepełnosprawność 834 829 851 810 2 160 1 957 2 144 1 997 
Długotrwała choroba 750 760 1 064 1 042 1 929 6 871 2 844 2758 
Bezradność socjalna 
i ekonomiczna,  
w tym:  
- rodziny niepełne 
- rodziny wielodzietne 

 
 

389 
230 
117 

 
 

414 
233 
153 

 
 

343 
292 
69 

 
 

321 
265 
70 

 
 

1 438 
612 
694 

 
 

1 618 
763 
846 

 
 

1 241 
920 
419 

1 
 

176 
843 
414 

Alkoholizm 313 296 251 119 750 623 556 344 
Narkomania 4 5 5 5 6 21 21 18 
Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu 
 

Podstawową przyczyną udzielenia pomocy przez MOPS było ubóstwo, dalej bezrobocie, 
niepełnosprawność, bezradność socjalna i ekonomiczna, długotrwała choroba oraz 
alkoholizm, ochrona macierzyństwa, sieroctwo, bezdomność, opuszczenie zakładu karnego 
i narkomania. 
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 Tabela 60. Ilość osób korzystających z pomocy MOPS w latach 2000 – 2008. 

Rok 
Ilość 

rodzin 
Ilość osób 

w tych rodzinach 
Odsetek 

mieszkańców Przemyśla 
2000 3 312 9 998 14,6 

2001 3 386 10 076 14,6 

2002 3 179 9 884 14,0 

2003 3 359 10 036 14,5 

2004 2 564 7 658 11,3 

2005 2 419 7 112 10,6 

2006 3 484 10 550 15,4 

2007 3 511 10 310 15,6 

2008 3 242 9 689 14,8 
Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu 
 

W roku 2006 nastąpił znaczny wzrost liczby mieszkańców miasta Przemyśla korzystających  
z pomocy społecznej z 10,57% w roku 2005 do 15,4% w 2006 r. Spowodowane jest to 
rozszerzeniem pomocy dla osób i rodzin spełniających 150% kryterium, czyli osiągających 
dochód 715,50 zł. dla osoby samotnej oraz 526,50 zł. netto dla osoby w rodzinie. 
W dalszym ciągu dominującym powodem przyznania pomocy jest ubóstwo, bezrobocie, 
niepełnosprawność i długotrwała choroba. Wzrosła również ilość rodzin niepełnych. 
Powyższe liczby i zanotowane wskaźniki stanowią dla MOPS płaszczyznę działań w zakresie 
form wsparcia wdrażanych programów walki z wykluczeniem i marginalizacją. Zadanie 
pobudzania społecznej aktywności odnosi się zarówno do osób i rodzin, jak i do środowisk 
lokalnych. 
Pomoc społeczna jest realizowana w formie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych. 
 

Tabela 61. Realizacja zasiłków celowych ( środki własne gminy) w latach 2004 - 2008. 
Rok 

 
Kwota świadczenia  

w złotych 
Liczba osób którym 
przyznano pomoc 

Liczba 
świadczeń 

Średnia  wysokość 
zasiłku w  złotych 

2004 367 873 1 393 2 315 159 
2005 459 991 1 736 2 093 216 
2006 539 521 1 372 2 238 241 
2007 561 852 1 459 2 308 243 
2008 736 178 1 440 2 255 326 

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu 
 
 

Tabela 62. Realizacja zadań własnych w 2007 r. według form pomocy 
Liczba osób 

Lp. Formy pomocy Którym przyznano 
świadczenie 

W rodzinie 

Kwota 
świadczeń  

w zł. 

Procentowy 
wskaźnik wzrostu 

do 2006 r. 
1 Zasiłki okresowe w tym: 

Środki własne 
Środki zlecone 

1 118 4 017 
1.168.887 
120.762 

1.048.125 

118,33 
54,09 

137,10 
2 Posiłek w tym* 

Dzieci 
1 290 3 159 

435.264 
325.512 

91,35 
115,57 

3 Usługi opiekuńcze** 228 281 492 219 117,41 
4 Zasiłek celowy 

zdarzenie losowe 
0 0 0 0 

5 Sprawienie pogrzebu 7 16 6 906 55,97 
6 Zasiłek celowy, celowy 

specjalny, celowy 
zwrotny 

1 459 4 719 561 852 101,33 

7 Poradnictwo 
specjalistyczne 
Interwencja kryzysowa 
Praca socjalna 

977 rodzin 
0 

2.068 rodzin 

2.937 
0 

5.933 

0 
0 
0 

127,88 
0 

101,92 

* dane zawierają dożywianie w przedszkolach, szkołach, obiady dowożone, obiady w DPS, 
** kwota nie uwzględniana w budżecie MOPS. 

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu 
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Tabela 62a. Realizacja zadań własnych w 2008 r. według form pomocy 
Liczba osób 

Lp. Formy pomocy Którym 
przyznano 

świadczenie 
W rodzinie 

Kwota 
świadczeń  
w złotych 

Procentowy 
wskaźnik 

wzrostu do 2007 
roku 

1 Zasiłki okresowe w tym: 
Środki własne 
Środki zlecone 

1 114 3 840 2 066 026 
216 026 

1 850 000 

184,6 
303,5 
176,5 

2 Posiłek w tym* 
Dzieci 

1 123 
1 080 

2 793 
2711 

464 782 
353 011 

107,1 
108,4 

3 Usługi opiekuńcze** 243 317 391 485 90,2 
4 Zasiłek celowy zdarzenie 

losowe 
4 11 4 000 400,0 

5 Sprawienie pogrzebu 14 23 21 020 304,4 
6 Zasiłek celowy, celowy 

specjalny, celowy zwrotny 
2 129 6 429 2 527 500 200,4 

7 Poradnictwo specjalistyczne 
Interwencja kryzysowa 
Praca socjalna 

937 
10 

2 319 

2 739 
21 

6 374 

0 
0 
0 

112,1 

* dane zawierają dożywianie w przedszkolach, szkołach, obiady dowożone, obiady w DPS, 
** kwota nie uwzględniana w budżecie MOPS. 

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu 
 
 

Tabela 63. Realizacja zleconych gminie zadań według form pomocy w 2007. 
Liczba osób 

Lp. Formy pomocy Którym 
przyznano 

świadczenie 
W rodzinie 

Kwota 
świadczeń  
w złotych 

Procentowy 
wskaźnik 

wzrostu do 2006 
roku 

1 Zasiłki stałe 449 859 1.499.788 100,71 
2 Specjalistyczne usługi 

opiekuńcze (psychiatryczne) 
56 83 354.350,00 100,12 

3 Program rządowy „Pomoc 
państwa w zakresie 
dożywiania” 

5.414 5.414 1.281.041 81,29 

Źródło: Urząd Miejski w Przemyśl 
 

Tabela 63a. Realizacja zleconych gminie zadań według form pomocy w 2008. 
Liczba osób 

Lp. Formy pomocy Którym 
przyznano 

świadczenie 
W rodzinie 

Kwota 
świadczeń  
w złotych 

Procentowy 
wskaźnik 

wzrostu do 
2007roku 

1 Zasiłki stałe 428 775 1 408 800 93,9 
2 Specjalistyczne usługi 

opiekuńcze (psychiatryczne) 
58 84 385 220 111,5 

3 Program rządowy „Pomoc 
państwa w zakresie 
dożywiania” 

 5 426 2 247 501,89 175,4 

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu 
 

Narzędziem do walki z bezrobociem jest organizowanie prac społecznie użytecznych  
w miejscu zamieszkania lub pobytu w wymiarze 10 godzin tygodniowo w jednostkach 
organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących 
się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej. Prezydent Miasta Przemyśla 
zadanie w zakresie organizowania prac społecznie użytecznych powierzył Dyrektorowi MOPS. 
Podmiot, organizujący prace społecznie użyteczne zapewnia bezpieczne i higieniczne 
warunki pracy oraz przestrzeganie przepisów prawa pracy dotyczących wykonywania przez 
kobiety prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Głównym celem 
organizowania prac społecznie użytecznych jest aktywizacja osób podlegających 
wykluczeniu i umożliwienie im powrotu na rynek pracy. 
W 2007 roku prace społecznie użyteczne zorganizowano w 7 jednostkach: MOPS, WPOW 
Dom dla Dzieci i Młodzieży ”Maciek”, w DPS im. Św. Brata Alberta, w Polskim Stowarzyszeniu 
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na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, w PKPS, w PCK, łącznie dla 30 osób. Osoby 
zostały zaangażowane do prac pomocniczych, porządkowych, drobnych remontów itp. 
Prace będą rozwijane w latach następnych. 
 

Tabela 64. Wsparcie osób bezdomnych w Schronisku dla mężczyzn Św. Brata Alberta  
w Przemyślu. 

Rok 
Ilość mieszkańców ogółem 

stan na 31 grudnia 

Ilość mieszkańców mających 
ostatnie zameldowanie 

w Przemyślu 

Średnioroczny dzienny koszt 
pobytu mieszkańca 

2000 90 11 14,98 
2001 86 7 20,95 
2002 85 8 17,42 
2003 92 8 21,30 
2004 92 16 14,80 
2005 85 18 17,42 
2006 82 14 17,91 
2007 94 25 19,30 
2008 83 13 20,23 
Źródło: Schronisko dla mężczyzn Św. Brata Alberta w Przemyślu 
 

Wsparcie dla osób bezdomnych w kolejnych latach kształtowało się na podobnym poziomie. 
Wzrost kosztu pobytu mieszkańców w latach 2001 i 2003 podyktowany remontami 
poszczególnych budynków, w których mieści się schronisko. 

 

Tabela 65. System wsparcia dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych. 
Liczba korzystających w roku 

Rodzaj wsparcia Realizator 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Polski Czerwony Krzyż 22 90 101 91 113 115 
Polski Komitet Pomocy 
Społecznej, 78 123 121 116 117 128 

Usługi opiekuńcze w tym 
specjalistyczne w miejscu 
zamieszkania klienta  

PHU „Danuta” 99 0 0 0 b.d. 0 
Usługi opiekuńcze 
specjalistyczne dla osób  
z zaburzeniami psychicznymi   
w domu chorego 

ZUM „Danuta” (do 
marca 2004r. ). 
Od kwietnia 2004r. PKPS 

15, 
w tym 

 4 dzieci 
47 50 51 56 58 

Posiłki dowożone do domu MOPS, DPS Lipowica. 33 35 42 39 38 46 
Zajęcia rehabilitacyjne i posiłki Dom Dziennego Pobytu 50 42 34 25 12 27 

Dom Pomocy 
Społecznej dla Osób w 
Podeszłym Wieku 

50 47 48 50 50 60 

Dom Pomocy 
Społecznej dla 
Mężczyzn, 
Niepełnosprawnych 
Intelektualnie i 
Psychicznie Chorych, 

70 70 70 70 70 73 
Całodobowa opieka i usługi 
opiekuńcze 

Dom Pomocy 
Społecznej dla Osób 
Niepełnosprawnych 
Intelektualnie i 
Psychicznie Chorych 

227 223 211 198 196 208 

Zajęcia rehabilitacyjne i posiłki Środowiskowy Dom 
Samopomocy. 27 29 30 27 31 32 

dorośli 345 404 381 333 196 403 Dofinansowanie turnusu 
rehabilitacyjnego 

MOPS, 
PFRON dzieci 103 190 206 169 31 132 

Likwidacja barier architektonicz-
nych  i w komunikowaniu się MOPS, PFRON 89 105 100 120 127 215 
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Liczba korzystających w roku 
Rodzaj wsparcia Realizator 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Dofinansowanie do sprzętu 
rehabilitacyjnego, przedmiotów 
ortopedycznych i środków 
pomocniczych 

MOPS, PRFON 120 267 371 369 303 384 

Stowarzyszenie 
Wspierania Osób 
Niepełnosprawnych, 
Intelektualnie, PFRON, 

20 20 20 20 20 20 
Warsztaty terapii zajęciowej 

Spółdzielnia Inwalidów 
„Start” PFRON 

35 35 35 35 35 
35 

Dofinansowanie do sportu, 
kultury, rekreacji i turystyki 

Organizacje 
pozarządowe  
i stowarzyszenia. 

10 14 21 19 23 776 

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu 

 
3.3. Stan i zróżnicowanie dochodowości gospodarstw domowych 
 
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na terenie miasta rośnie. W ciągu sześciu lat zwiększyło 
się z 1 583,00 zł do 2 315,22 zł, czyli o 732,22 zł. Pozostaje jednak niższe od przeciętnego 
wynagrodzenia w Polsce. W latach 2002 i 2003 przeciętne miesięczne wynagrodzenie  
w Przemyślu nieco przewyższało przeciętne wynagrodzenie w województwie podkarpackim. 
 

Tabela 66. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w latach 2000–2009. 
Rok Przemyśl Podkarpacie Polska 
2000 1 583,00 1 690,00 1 923,81 
2001 1 755,00 1 811,00 2 061,85 
2002 1 883,00 1 875,00 2 097,83 
2003 1 953,04 1 950,01 2 201,47 
2004 2 008,61 2 018,59 2 289,57 
2005 2 060,24 2 081,76 2 360,62 
2006 2 132,73 2 249,42 2 477,23 
2007 2 315,22 2 372,82 2 866,04 
2008 2 587,68 2 671,51 3 319,78 
2009 2 778,98 2 740,89 3 315,38 

Źródło: GUS 
 

W analizowanym okresie dochody i wydatki miasta Przemyśla rosną do roku 2001. W roku 
2002 następuje ich spadek, a od roku 2003 systematycznie rosną. Dochody i wydatki 
przypadające na jednego mieszkańca miasta utrzymują się na podobnym poziomie. 
 

Tabela 67. Budżet miasta Przemyśla w latach 2000–2008. 

Rok Dochody Wydatki 
Liczba 

mieszkańców 
Dochodu na 1 
mieszkańca 

Wydatki na  
1 mieszkańca 

2000 145 800 346 149 158 677 68 007 2 144 2 193 
2001 164 385 322 164 038 137 67 955 2 419 2 414 

2002 160 924 102 157 031 743 67 787 2 374 2 317 
2003 148 196 288 152 630 366 67 547 2 194 2 260 
2004 165 832 728 165 932 991 67 570 2 454 2 456 
2005 179 993 569 197 208 365 66 909 2 690 2 947 
2006 191 392 235 195 988 667 67 127 2 851 2 920 
2007 217 952 585 222 980 261 66 867 3 259 3 335 
2008 225 330 952 235 913 876 65 418 3 444 3 606 

Źródło: Urząd Miejski w Przemyśl 

3.4. Struktura organizacji pozarządowych 
Aktualnie na terenie miasta funkcjonuje 237 organizacji pozarządowych, które realizują różne 
zadania i działają w imieniu różnych grup społecznych. Liczba organizacji działających  
w poszczególnych obszarach kształtuje się następująco: 
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- oświata, edukacja, wychowanie 26 
- pomoc społeczna, działalność charytatywna 5 
- ochrona zdrowia, rehabilitacja 22 
- rodzina, dzieci, młodzież 14 
- sztuka, kultura, ochrona zabytków 35 
- ekologia, ochrona środowiska 12 
- seniorzy, organizacje kombatanckie 14 
- organizacje kobiece 2 
- sport, rekreacja 83 
- mniejszości narodowe 2 
- przedsiębiorczość 18 
- inne 4. 

 
 
Wykres Nr 7. Obszary działalności organizacji pozarolniczych 
 

     
 
Największą liczebnie grupę organizacji pozarządowych stanowią organizacje działające 
w sferze sportu i rekreacji – 35 %. Z kolei 15 % stowarzyszeń realizuje swoje cele statutowe 
w sferze sztuki, kultury i ochrony zabytków. Najmniej funkcjonuje organizacji kobiecych (1%) 
oraz skupiających mniejszości narodowe (1 %).  Działalnością z zakresu pomocy społecznej 
zajmuje się 2% organizacji. Na tle powyższych danych struktura dotacji wygląda następująco: 
68 % kwoty dotacji ogółem, przekazanych organizacjom pozarządowym w roku 2008, 
stanowiły wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej. Taka struktura wydatków, na 
poziomie powyżej 60 %, utrzymuje się nieprzerwanie od 2005 r. 20 % stanowią to wydatki 
związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki uzależnień, 6 % - kultury, natomiast kultura 
fizyczna i sport to wydatki rzędu 4 %. 
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3.5. Identyfikacja problemów w sferze społecznej 
 
3.5.1 Problemy z zakresu bezpieczeństwa publicznego 
- niewystarczający poziom bezpieczeństwa na terenie miasta (brak monitoringu), 
- zły stan oświetlenia ulicznego – brak bezpieczeństwa na ulicach. 

 
3.5.2 Problemy z zakresu pomocy społecznej. 
- marginalizacja społeczna, powodująca dziedziczenie biedy, 

- wysokie bezrobocie utrzymujące się na terenie miasta oraz niedostateczne 
przygotowanie zawodowe bezrobotnych, 

- zagrożenie marginalizacją i izolacją osób niepełnosprawnych i ich rodzin, powodujące 
konieczność podejmowania działania na rzecz wyrównywania ich szans 

- wzrost ilości rodzin niepełnych, w konsekwencji samotne wychowywanie dzieci, 
- starzenie się społeczeństwa, powodujące konieczność rozwoju bazy usług zdrowotnych, 

opiekuńczych, rehabilitacyjnych i terapeutycznych (zabezpieczenie opieki nad osobami 
starszymi, wykup leków itp.), 

- wzrost uzależnienia, którym sprzyja łatwy dostęp do taniego alkoholu, pochodzącego zza 
wschodniej granicy, 

- wzrost bezdomności, także tej wśród osób nie korzystających z noclegowni czy 
schroniska.  

- rozwój środowisk zagrożonych patologiami społecznymi. 
 
3,5.3 Problemy z zakresu zasobów mieszkaniowych  
- zły stan infrastruktury mieszkaniowej, 
- mała liczba mieszkań socjalnych dla mniej zamożnej części społeczeństwa, 
- ograniczona możliwość podwyższania kwalifikacji wśród mieszkańców gminy. 

 
3.5.3.Problemy z zakresu edukacji i kultury 
- niedostateczny stan techniczny placówek szkolnych i wyposażenia – konieczność 

ciągłych remontów, 
- mało atrakcyjna oferta spędzania wolnego czasu dla młodzieży 
- niski poziom finansowania kultury. 

 

4. ANALIZA SWOT 
 
Zebrane dane stanowią podstawę do wykonania analizy SWOT miasta Przemyśla. 
Porównanie mocnych i słabych stron z szansami i zagrożeniami odbywa się na poziomie 
trzech stref: przestrzennej, gospodarczej, społecznej. 
Strefa przestrzenna 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 
- dogodne położenie geograficzne na terenach o 
wysokiej atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej, 
- korzystne położenie komunikacyjne (drogi 
krajowe Nr 28, Nr 77), 
- położenie w korytarzu transgranicznym, 
- dobrze rozbudowana infrastruktura techniczna 
(woda, gaz, elektryczność), 
- korzystne dla rozwoju turystyki cechy środowiska 
przyrodniczego, rzeka San – korytarz ekologiczny, 
- duża ilość zabytków i atrakcyjność historyczna 
miasta, w tym obiekty architektury secesyjnej i 
Zespół Twierdzy Przemyśl, 
- prężnie działające instytucje i ośrodki kultury. 

- niedostatecznie wykorzystany potencjał 
turystyczny i przyrodniczy, 
- niezadowalający stan nawierzchni dróg na 
terenie miasta, 
- niezadowalający stan lub całkowity brak 
chodników, 
- zły stan oświetlenia ulicznego, 
- niedostateczne zagospodarowanie terenów 
zielonych, 
- niedostateczna baza lokali mieszkaniowych 
(zbyt mało mieszkań komunalnych lokatorskich 
w stosunku do potrzeb mieszkańców), 
- zły stan techniczny infrastruktury mieszkaniowej, 
- brak wykorzystania obiektów powojskowych, 
- brak skutecznej odnowy, rewaloryzacji  
i wykorzystania zabytków. 
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SZANSE ZAGROŻENIA 
- możliwość wykorzystania walorów turystycznych 
miasta i gminy, 
- rozwój turystyki i agroturystyki, 
- wykorzystanie obiektów powojskowych na cele 
edukacyjne oraz sportowe, 
- możliwość większego wykorzystania wolnych 
terenów inwestycyjnych, 
- modernizacja infrastruktury mieszkaniowej, 
- bliskość dużych skupisk terenów zielonych, 
- rozwój bazy sportowej i zaplecza sportowego 
oraz turystyki i rekreacji, 
- modernizacja infrastruktury szkolnej, 
- znaczna poprawa nawierzchni oraz dobre 
oznakowanie dróg gminnych, powiatowych  
i krajowych przebiegających przez miasto. 

- niedostateczne wykorzystanie terenów 
atrakcyjnych turystycznie, 
- przebiegające przez centrum Miasta drogi 
krajowe i brak obwodnicy powodują nadmierne 
zagęszczenie ruchu w centrum Miasta, 
- wzrost kosztów materiałów budowlanych, 
- mała ilość terenów uzbrojonych pod inwestycje, 
- przenoszenie instytucji regionalnych  
i ponadregionalnych do Rzeszowa. 

 
Strefa gospodarcza 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 
- działalność dużych przedsiębiorstw na terenie 
miasta, 
- tradycje przemysłowe, 
- funkcjonująca oczyszczalnia ścieków, sieci 
elektryczne i gazowe, 
- zaopatrzenie ok. 90% mieszkańców w 
kanalizację, 
- gospodarka wodna – zaopatrzenie w wodę  
i dobra jakość wody wodociągowej, 
- działania wspierające rozwój przedsiębiorczości 
oraz małych i średnich przedsiębiorstw. 

- mała ilość znaczących inwestycji, 
- niskie i nierównomierne tempo inwestycji 
w sektorze prywatnym, 
- słaba dostępność komunikacyjna (brak 
obwodnicy, autostrad, lotniska), 
- brak kompleksu turystycznego (w tym zaplecza 
gastronomicznego, socjalno-, technicznego) na 
terenie Przemyskiego Parku Sportowo – 
Rekreacyjnego, 
- słabe wykorzystanie doliny rzeki Sanu jako 
miejsca rekreacji i sportów wodnych, 
- niski poziom wykształcenia bezrobotnych, 
- malejąca liczba podmiotów gospodarczych 

w sektorze prywatnym, 
- uboga baza noclegowa, 
- przebiegające przez centrum miasta drogi 
krajowe nr 28 i 77, 
- brak parkingów w pobliżu Starego Miasta oraz 
parkingów strategicznych na obrzeżach Miasta, 
- mała ilość terenów przygotowanych pod 
inwestycje, 
- położenie na granicy Unii Europejskiej. 

SZANSE ZAGROŻENIA 
- napływ kapitału zagranicznego w związku  
z wejściem Polski do Unii Europejskiej, 
- możliwość pozyskania środków pomocowych z 
Unii Europejskiej, 
- rozwój usług doradztwa biznesowego  
i marketingu, 
- budowa i modernizacja infrastruktury 
turystycznej, 
- posiadanie wolnych terenów i budynków na 
terenie miasta, 
- zwiększenie współpracy pomiędzy 
przedsiębiorcami i samorządem lokalnym, 
- zwiększenie zainteresowania ochroną 
środowiska, 
- modernizacja infrastruktury szkolnej, 
- profesjonalna promocja  miasta, 
- pozyskanie inwestorów spoza miasta, 
- współpraca międzynarodowa. 

- małe zainteresowanie inwestorów zewnętrznych 
inwestowaniem w działalność na terenie miasta - 
odpływ młodych i wykształconych osób  
z terenu miasta, 
- brak uzbrojonych terenów inwestycyjnych oraz 
niekorzystny stan własnościowy gruntów, 
- brak obwodnicy miasta, 
- zanieczyszczenie powietrza w centrum 
wywołane wysokim natężeniem komunikacyjnym. 
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Strefa społeczna 
MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

- ambicje młodych ludzi do podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych, 
- wzrost aktywności organizacji pozarządowych 
działających na terenie miasta, 
- zadowolenie większości mieszkańców z usług 
opieki zdrowotnej, 
- przywiązanie mieszkańców do wartości 
tradycyjnych: rodzina, związek z historią, tradycją 
i kulturą, 
- rozwinięta infrastruktura i opieka w zakresie 
bezpieczeństwa i służby zdrowia, 
- czyste środowisko i występowanie zasobów 
leśnych, 
- miejsca pracy w instytucjach sfery społecznej, 
- zwiększona aktywność społeczna w skali miasta. 

- wysokie bezrobocie utrzymujące się na terenie 
miasta oraz niedostateczne przygotowanie 
zawodowe bezrobotnych, 
- zły stan infrastruktury mieszkaniowej, 
- niedostateczny stan techniczny placówek 
szkolnych i wyposażenia – konieczność ciągłych 
remontów, rozwój środowisk zagrożonych 
patologiami społecznymi, 
- niewystarczający poziom bezpieczeństwa na 
terenie gminy (brak monitoringu), 
- ograniczona możliwość podwyższania 
kwalifikacji wśród mieszkańców gminy, 
- niski poziom finansowania kultury, 
- mała liczba mieszkań socjalnych dla mniej 
zamożnej części społeczeństwa, 
- słabo rozwijające się specjalistyczne usługi 
medyczne, 
- zły stan oświetlenia ulicznego – brak 
bezpieczeństwa na ulicach, 
- mało atrakcyjna oferta spędzania wolnego 
czasu dla młodzieży. 

SZANSE ZAGROŻENIA 
- wzrost gospodarczy, a tym samym wzrost 
dochodów mieszkańców, 
- aktywizacja bezrobotnych, 
- stworzenie większych możliwości kształcenia, 
podnoszenia i zmiany kwalifikacji, 
- rozwój infrastruktury odpowiadającej potrzebom 
społecznym, 
- zagospodarowanie terenów na potrzeby 
rekreacyjne, 
- dostęp do środków unijnych na inwestycje, 
- rozwój sektora kultury, 
- modernizacja infrastruktury szkolnej, 
- przekwalifikowanie bezrobotnych, 
- wykorzystanie obiektów powojskowych na cele 
edukacyjne oraz sportowe, 
- modernizacja infrastruktury mieszkaniowej, 
- poprawa specjalistycznych usług medyczno-
zdrowotnych dla mieszkańców miasta. 

- nieskuteczna polityka państwa w zakresie 
rozwiązywania problemów bezrobocia, 
- odpływ wykształconej i przedsiębiorczej 
młodzieży, 
- niedostateczne rozwiązania systemowe 
w zakresie pomocy społecznej, 
- nietolerancja i dyskryminacja środowisk 
wymagających opieki, 
- niski poziom wynagrodzeń, 
- niskie nakłady na bezpieczeństwo, 
- ograniczone środki finansowe na cele oświaty, 
kultury i sportu, 
- niski poziom zasobów mieszkaniowych. 
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Rozdział 2  
Nawiązanie do strategicznych 

dokumentów dotycz ących rozwoju 
przestrzenno – społeczno – 

gospodarczego miasta i regionu 
 

1. Narodowa Strategia Spójności 
 
Lokalny program rewitalizacji służy realizacji Narodowej Strategii Spójności i Narodowym 
Strategicznym Ramom Odniesienia. Celem strategicznym Narodowych Strategicznych Ram 
Odniesienia dla Polski jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki 
opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu 
spójności przestrzennej, gospodarczej i społecznej. 
Cel strategiczny osiągalny będzie poprzez osiąganie horyzontalnych celów szczegółowych, 
co oznacza, że wszystkie podejmowane w ramach NSRO projekty, działania realizują ją 
jednocześnie aczkolwiek w różnym zakresie. Celami horyzontalnymi NSRO są: 
- Poprawa jakości instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmu partnerstwa. 
- Poprawa jakości kapitału ludzkiego oraz zwiększenie spójności społecznej. 
- Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mające podstawowe 

znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski. 
- Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie 

sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług. 
- Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 

społecznej, kulturalnej i przestrzennej. 
- Wyrównanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach 

wiejskich. 
 

2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 
2007 – 2013 
 
RPO WP został przyjęty przez Komisję Europejską decyzją z dnia 1 października 2007 r.  
w sprawie przyjęcia w ramach wspólnotowego programu operacyjnego Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem „konwergencja” w regionie Podkarpackie 
w Polsce, nr CCI 2007 PL 161 PO 013. Następnie Zarząd Województwa Podkarpackiego 
podjął uchwałę z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, nr 72/1176/07. 
Uszczegółowienie nie jest dokumentem wymaganym przez Unię Europejską i nie jest z nią 
konsultowany. Jednak ze względu na ogólny charakter RPO WP Instytucja Zarządzająca 
Programem (IZ RPO WP), którą jest Zarząd Województwa Podkarpackiego zobowiązana jest 
do sporządzenia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. 
Oś priorytetowa 7. Spójność wewnątrzregionalna 
Działania w ramach osi: 
- Dz. 7.1 Rewitalizacja miast, 
- Dz. 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. 
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W przypadku działania 7.1 Rewitalizacja miast, preferowane będą projekty następujących 
typów: 
1. Przedsięwzięcia na obszarach i w obiektach rewitalizowanych, w tym renowacji, 

rewaloryzacji, modernizacji, adaptacji i wyposażenia istniejącej zabudowy na wskazane 
wyżej cele oraz poprawy estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej, 

2. Budowa i wyposażenie nowych obiektów, 
3. Systemy poprawy bezpieczeństwa publicznego oraz przedsięwzięć mających na celu 

walkę z przestępczością i patologiami społecznymi, 
4. Przedsięwzięcia służące aktywizacji społeczności zamieszkujących obszary 

rewitalizowane oraz przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom społecznym. 
5. Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz renowacja 

i adaptacja na cele mieszkaniowe budynków istniejących stanowiących własność władz 
publicznych lub własność podmiotów działających w celach niezarobkowych, 

 

Działanie 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych realizowana będzie poprzez projekty 
dotyczące m.in.: 
1. Przedsięwzięć na obszarach i w obiektach rewitalizowanych służących ich adaptacji dla 

ożywienia społeczno-gospodarczego obszarów zdegradowanych, 
2. Rekultywacji terenów zdegradowanych, 
3. Przedsięwzięć służących wypromowaniu obszarów i obiektów rewitalizowanych, 
4. Renowacji części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenach 

popegeerowskich oraz renowacji i adaptacji na cele mieszkaniowe budynków 
istniejących stanowiących własność władz publicznych lub własność podmiotów 
działających w celach niezarobkowych. 

 

3. Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2020 
 
Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020 wyznacza cele  
i działania, służące przełamywaniu strukturalnych problemów gospodarczych i społecznych 
oraz podnoszeniu konkurencyjności regionu. Są to wyzwania, którym województwo 
podkarpackie musi sprostać w dobie postępującego procesu globalizacji, liberalizacji  
i rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. 
Celem strategicznym jest „podniesienie krajowej i międzynarodowej konkurencyjności 
gospodarki regionu poprzez wzrost jej innowacyjności, a tym samym efektywności, która 
stworzy warunki do zwiększenia zatrudnienia oraz wzrostu dochodów i poziomu życia 
ludności”. 
 

Gospodarka regionu  
Cel strategiczny: 
Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki poprzez rozwijanie 
przedsiębiorczości, zwiększanie jej innowacyjności oraz podniesienie atrakcyjności 
inwestycyjnej regionu. 
Priorytet 3: Działania na rzecz podniesienia atrakcyjności regionu dla rozwoju inwestycji. 
Kierunek działania 1: 
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno-ekonomicznej i organizacyjnej. 
Priorytet 4: Turystyka jako czynnik rozwoju społeczno – gospodarczego województwa. 
Kierunek działania 1:  
Podniesienie konkurencyjności produktu turystycznego.  
 

Współpraca międzynarodowa 
Cel strategiczny: 
Wspieranie rozwoju gospodarczego regionu, wykorzystanie potencjału turystycznego  
i dziedzictwa kulturowego oraz ochrona wartości przyrodniczo – krajobrazowych. 
Priorytet 2: Współpraca na rzecz rozwoju turystyki, ochrony i wykorzystania dziedzictwa 
kulturowego. 
Kierunek działania 2: Podejmowanie działań w zakresie ochrony i wykorzystania dziedzictwa 
kulturowego. 
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4. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
 
Założenia i cele lokalnego programu rewitalizacji wpisują się również w cele programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Program stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed 
państwami członkowskimi UE, w tym również Polską, stawia Strategia Lizbońska. Do wyzwań 
tych należą: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji  
i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji oraz tworzenie większej liczby trwałych 
miejsc pracy. Zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz celami polityki spójności krajów 
unijnych, rozwój kapitału ludzkiego i społecznego przyczynia się do pełniejszego 
wykorzystania zasobów pracy oraz wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki. Dążąc do 
efektywnego rozwoju zasobów ludzkich, program będzie koncentrował wsparcie na 
następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału 
adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z budową 
sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli i wdrażaniem zasady 
dobrego rządzenia. Celem głównym programu jest wzrost zatrudnienia i spójności społecznej 
a do osiągnięcia tego celu przyczynia się realizacji sześciu celów strategicznych do których 
należą: 
- podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób 

bezrobotnych i biernych zawodowo, 
- zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego, 
- poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian 

zachodzących w gospodarce, 
- upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy 

równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu 
z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy, 

- zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk 
i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmu partnerstwa wzrost 
spójności terytorialnej. 

 

Program składa się z 10 Priorytetów, realizowanych zarówno na poziomie centralnym jak  
i regionalnym. W ramach komponentu centralnego środki zostaną przeznaczone przede 
wszystkim na wsparcie efektywności struktur i systemów instytucjonalnych, natomiast środki 
komponentu regionalnego w głównej mierze zostaną przeznaczone dla osób i grup 
społecznych. 
W ramach PO KL przewiduje się możliwość realizacji projektów w dwóch głównych trybach: 
systemowym i konkursowym. W trybie systemowym projekty są realizowane przez 
beneficjentów imiennie wskazanych w Programie lub dodatkowych dokumentach 
stanowiących jego uszczegółowienie. Natomiast w trybie konkursowym projekty będą mogły 
realizować wszystkie podmioty m.in.: 
- instytucje rynku pracy, 
- instytucje szkoleniowe, 
- jednostki administracji rządowej i samorządowej, 
- przedsiębiorcy, 
- instytucje otoczenia biznesu, 
- organizacje pozarządowe, 
- instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego, 
- inne podmioty. 

 

Dofinansowanie będą mogły uzyskać projekty z zakresu m.in.: 
- identyfikacji potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, organizacji warsztatów oraz 

szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji 
kluczowych, 

- wsparcia psychologiczno-doradczego osób wchodzących i powracających na rynek 
pracy, 

- realizacji programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka 
z następujących form wsparcia: pośrednictwo i poradnictwo zawodowe, staże i praktyki 
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zawodowe oraz szkolenia prowadzące do podniesienia i uzupełnienia lub zmiany 
kwalifikacji zawodowych, 

- wspierania wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia, 
- promocji przedsiębiorczości (granty dla rozpoczynających działalność gospodarczą, 

wsparcie szkoleniowe, doradcze i pomostowe (finansowe) w pierwszych miesiącach 
prowadzenia działalności. 

 

5. Strategia rozwoju turystyki dla województwa podkarpackiego na lata 
2007 – 2013 
 
Strategia rozwoju turystyki dla województwa podkarpackiego na lata 2007-2013 jest 
podstawowym dokumentem planistycznym, wyznaczającym najważniejsze kierunki rozwoju 
na najbliższych kilka lat. Stanowi swoistego rodzaju kompendium wiedzy o województwie dla 
władz samorządowych, branży turystycznej i organizacji pozarządowych. Dokument wskazuje 
drogę optymalnego wykorzystania istniejącego potencjału w celu przyciągnięcia jak 
największej ilości turystów, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Realizacja 
zapisanych w nim działań gwarantuje efektywne i prawidłowe zagospodarowanie przestrzeni 
turystycznej oraz wykreowanie przynoszących dochód produktów turystycznych,  
da możliwość spójnego i zintegrowanego działania wszystkich interesariuszy rynku 
turystycznego. Jest również podstawą do ubiegania się o środki strukturalne Unii Europejskiej  
w latach 2007-2013. 
Strategia prezentuje nowatorskie podejście do rozwoju turystyki oparte na założeniu, że 
turystyka stanowi jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki, a jej znaczenie 
ekonomiczne i społeczno-gospodarcze wyraża się zarówno w liczbach (wkład w PKB, liczba 
miejsc pracy), jak i w równie istotnych wartościach niepoliczalnych związanych m.in.  
z rozwojem regionalnym, aktywizacją i podnoszeniem morale społeczności lokalnych, 
przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu, wychowaniem dzieci i młodzieży dla rozwoju 
kraju. 
 

Obszar priorytetowy 1 - Produkt turystyczny.  
Kreacja oraz rozwój konkurencyjnych produktów turystycznych stanowi jedną  
z najważniejszych domen rozwoju turystyki w Polsce. Na współczesnych rynkach turystycznych 
dominującą rolę pełnią kompozycje produktowe, czyli produkty złożone, zespalające różne 
elementy i składniki oferty (atrakcje, baza turystyczna, usługi, infrastruktura komunikacyjna, 
informacja, marka etc.) w spójną dla odbiorcy całość. Na rynkach europejskich do historii 
przechodzą czasy „królowania” produktów prostych, homogenicznych, w których 
najważniejsze kryterium stanowiła cena oraz aspekt dostępności. Obecnie konkurencyjne 
produkty turystyczne to takie, które odpowiadają na „wiązkę potrzeb” turysty, są kreowane 
zgodnie z jego oczekiwaniami, przy wykorzystaniu lokalnego i regionalnego potencjału. 
 

Obszar priorytetowy 3 - Przestrzeń turystyczna.  
Rozwój turystyki, a w szczególności produktów turystycznych odbywa się w konkretnej 
przestrzeni. Przestrzeń warunkuje właściwe wykorzystanie turystycznego potencjału, tak, aby 
nie doszło do zachwiania ładu i naruszenia zasobów, do których mają prawo także przyszłe 
pokolenia. Rola przestrzeni jest tym większa, im bardziej atrakcyjne są zasoby i im większy 
potencjał, a tym samym prawdopodobieństwo dużego ruchu turystycznego w regionie. 
 

Cel strategiczny 3: Zrównoważony rozwój i zarządzanie przestrzenią turystyczną  
Audyt turystyczny województwa podkarpackiego, obnażył słabości i dezintegrację w zakresie 
zarządzania przestrzenią turystyczną, a z drugiej strony zdefiniował unikalne walory w tej 
przestrzeni rozmieszczone. W tym kontekście wskazał na ogromny potencjał w zakresie 
rozwoju gospodarki turystycznej, ale także na istniejące bariery, które m.in. koncentrują się  
w przestrzeni turystycznej. 
 

Cel operacyjny 3.3.: Ochrona środowiska naturalnego i krajobrazu kulturowego.  
Ilość obszarów chronionych, a także unikalnych walorów kulturowych nakłada na włodarzy 
regionu bardzo konkretne obowiązki w zakresie zachowania tych wartości dla przyszłych 
pokoleń. Granice bazy zasobów naturalnych, gospodarczych, społecznych i kulturalnych, 
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określające zrównoważony rozwój gospodarczy sektora w województwie podkarpackim, nie 
sprostałyby ciągłej ekspansji turystycznej. 
Działanie 3.3.5.  
Renowacja i zabezpieczenie obiektów o znacznej wartości kulturowej, rewitalizacja 
zabytkowych układów urbanistycznych. 
Podkarpacki krajobraz kojarzony jest przede wszystkim z górami i drewnianą zabudową 
sakralną. Drewniane kościółki i cerkwie, górujące nad wioskami, na stałe wpisały się w ten 
pejzaż. Uwarunkowania historyczne sprawiły jednak, iż większość z tych obiektów wymaga 
renowacji w celu odtworzenia/zachowania ich atrakcyjności i spełnianej funkcji. Należy 
stworzyć listę najcenniejszych obiektów i doprowadzić do ich sukcesywnej restauracji. 
 

6. Strategia Sukcesu Miasta Przemyśla  
 
Strategia Sukcesu Miasta Przemyśla to dokument długoterminowy określający kierunki rozwoju 
społeczno – gospodarczego miasta z terminem realizacji do 2013 roku, przyjęty Uchwałą  
Nr 226/2005 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 29 listopada 2005 r. (zmieniony Uchwałami:  
Nr 78/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r. oraz Nr 6/2009 z dnia 22 stycznia 2009 r.) W stosunku do 
zagadnień rewitalizacji odniesienia zawiera: 
Cel strategiczny C 02 - Podniesienie konkurencyjności Przemyśla poprzez dbałość o zasób 
historyczny miasta oraz rozwój turystyki i sportu. 
Cel szczegółowy C 0205 - Planowa i systematyczna rewitalizacja miasta. 
 
 
7. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Przemyśla, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Przemyśla – Aktualizacja 2004/2005 
 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla 
zostało przyjęte uchwałą Nr 26/2006 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 lutego 2006 r. 
W dokumencie tym zostały wytyczone główne kierunki rozwoju miasta. Założenia Lokalnego 
Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla są spójne z tymi kierunkami. W szczególności 
zgodność ta jest widoczna w zakresie polityki przestrzennej. 
Polityka przestrzenna miasta Przemyśla opiera się na założeniu wzrostu znaczenia miasta jak  
i nowych funkcji miasta oraz otaczających go gmin, wykorzystujących warunki położenia przy 
granicy Unii Europejskiej i Polski oraz historyczne wielokulturowe dziedzictwo sprzyjające 
kontaktom międzynarodowym. 
W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla 
tej problematyki dotyczą propozycje 3 priorytetów rozwoju: 
- wielofunkcyjny rozwój przemyskiego powiatu ziemskiego i grodzkiego z Przemyślem jako 

ponadregionalnym, wielofunkcyjnym ośrodkiem rozwoju w warunkach zrównoważonego 
rozwoju kraju,  

- rozwój infrastruktury naukowej, technicznej i gospodarczej związanej z obsługą 
międzynarodowego ruchu tranzytowego, turystycznego oraz programów 
transgranicznych,  

- ochrona walorów przyrodniczych, krajobrazowych i dziedzictwa wielokulturowego jako 
podstawy zachowania unikalnych wartości kulturowych i atrakcyjności turystycznej 
miasta przygranicznego. 

 
Plany Zagospodarowania Przestrzennego 
 

Tabela 1. Wykaz obowiązujących Planów Miejscowych uchwalonych przez Radę Miejską  
w Przemyślu 

LP. NAZWA PLANU 
UCHWAŁA ZATWIERDZAJĄCA PLAN NR............ Z 

DNIA ............ 

PUBLIKACJA W DZIENNIKU URZĘDOWYM 

WOJEWÓDZTWA 
NR ....... POZ...... Z DNIA...... 

1 
Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego „NA STAWACH” 

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu  
Nr 75/98 z dnia 15 czerwca 1998 r. 

Nr 13, poz. 175 
z dnia 10 sierpnia 1998 r. 
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LP. NAZWA PLANU 
UCHWAŁA ZATWIERDZAJĄCA PLAN NR............ Z 

DNIA ............ 

PUBLIKACJA W DZIENNIKU URZĘDOWYM 

WOJEWÓDZTWA 
NR ....... POZ...... Z DNIA...... 

2 
Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego „ZA WIAREM” 

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu  
Nr 74/98 z dnia 15 czerwca 1998 r. 

Nr 13, poz. 174 
z dnia 10 sierpnia 1998 r. 

3 
Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego „KWARTAŁ XXI” 

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu  
Nr 203/99 z dnia 30 września 1999 r. 

Nr 27, poz. 1215 
z dnia 26 listopada 1999 r. 

4 
Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego „PARKOWA” 

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu  
Nr 94/99 z dnia 31 maja 1999 r. 

Nr 18, poz. 1021 
z dnia 20 sierpnia 1999 r. 

5 
Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego „HERBURTÓW I” 

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu  
Nr 97/99 z dnia 31 maja 1999 r. 

Nr 18, poz. 1023 
z dnia 20 sierpnia 1999 r. 

6 
Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego „BAKOŃCZYCKA I” 

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu  
Nr 96/99 z dnia 31 maja 1999 r. 

Nr 18, poz. 1022 
z dnia 20 sierpnia 1999 r. 

7 
Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego „LWOWSKA I” 

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu  
Nr 95/99 z dnia 31 maja 1999 r. 
i Nr 202/99 z dnia 30 września 1999 r. 

Nr 27, poz. 1213 (95/99) i poz. 
1214 (202/99) 
z dnia 26 listopada 1999 r.. 

8. 
Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego „RATUSZOWA” 

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu  
Nr 93/99 z dnia 31 maja 1999 r. 
i Nr 201/99 z dnia 30 września 1999 r. 

Nr 26, poz. 1189 (93/99) i poz. 
1190 (201/99) 
z dnia 22 listopada 1999r. 

9. Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego „POD FORTEM” 

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu  
Nr 100/99 z dnia 31 maja 1999 r. 

Nr 40, poz. 1370 
z dnia 31 grudnia 1999r. 

10. 
Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego „BIELSKIEGO GÓRA” 

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu  
Nr 101/99 z dnia 31 maja 1999 r. 
i Nr 267/99 z dnia 29 grudnia 1999 r. 

Nr 40, poz. 1371 (101/99) i poz. 
1372 (267/99) 
z dnia 31 grudnia 1999r. 

11. Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego „ZA SZAŃCAMI” 

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu  
Nr 99/99 z dnia 31 maja 1999 r. 

Nr 40, poz. 1369 i 1373 
z dnia 31 grudnia 1999r. 

12. Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego osiedla „RYCERSKIE” 

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu  
Nr 83/2000 Z dnia 28 czerwca 2000 r. 

Nr 83, poz. 896 
z dnia 21 grudnia 2000 r. 

13. Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego „JAGIELLOŃSKA” 

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu  
Nr 13/2001 z dnia 14 marca 2001 r. 

Nr 29, poz. 457 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

14. Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego „RATUSZOWA II” 

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu  
Nr 146/2001 z dnia 20 grudnia 2001 r. 

Nr 17, poz. 308 
z dnia 30 marca 2002 r. 

15. Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego „ZA STRZELNICĄ” 

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu  
Nr 145/2001 z dnia 20 grudnia 2001 r. 

Nr 53, poz. 1067 
z dnia 12 czerwca 2003 

16. Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego terenów 
budownictwa mieszkaniowego 
BAKOŃCZYCKA II 

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu  
Nr 104/2002  z dnia 8 lipca 2002 r. Nr 57, poz. 1174 

z dnia 17 września 2002 r. 

17. Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego terenów 
budownictwa mieszkaniowego 
ROSŁOŃSKIEGO 

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu  
Nr 103/2002 z dnia 8 lipca 2002 r. Nr 59, poz. 1211 

z dnia 27 września 2002 r. 

18. Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego „KRUHEL WIELKI 
Mn/02” 

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu  
Nr 52/2003 z dnia 30 maja 2003 r. 

Nr 60, poz. 1221 
z dnia 1 lipca 2003 r. 

19. Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego „MONTE CASSINO 
OSK/03” 

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu  
Nr 129/2003 z dnia 23 października 2003 
r. 

Nr  163, poz. 2084      z dnia 29 
listopada  2003r. 

20. Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego „SŁOWACKIEGO 
I/UR/03” 

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu  
Nr 143/2003 z dnia 20 listopada 2003 r. 

Nr  178, poz.2881 
z dnia 17 grudnia 2003 r. 

21. Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego „Witoszyńska 
I/MN/03” 

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu  
Nr 2/2004 z dnia 22 stycznia 2004 r. 

Nr  15, poz. 159 
z dnia 15 marca 2004r. 

22. Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego „Wysockiego I/04” 

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu 
Nr113/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. 

Nr 107 , poz. 1758 
z dnia 20 sierpnia 2005r. 

23. Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego „Wysockiego II/04” 

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu  
Nr 114/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. 

Nr  107, poz. 1759 
z dnia 20 sierpnia 2005r. 

24. Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego „Nad Sanem I/04” 

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu 
Nr200/2005 z dnia 27 października 2005 r. 

Nr 146, poz. 2309.  
z dnia 26 listopada 2005r. 

25. Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego „Chrobrego” 

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu 
Nr25/2006 z dnia 23 lutego 2006 r. 

Nr 26, poz. 403 
z dnia 9 marca 2006 r.  

26. Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego „Batorego I” 

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu 
Nr101/2006 z dnia 22 czerwiec 2006 r. 

Nr 91, poz.1351  
z dnia 27 lipca 2006 r. 

27. Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego „Plac Berka 
Joselewicza - Muzeum” 

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu 
Nr155/2006 z dnia 21 września 2006 r. 

Nr 127, poz. 1740 
z dnia 13.10.2006 r. 

28. Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego „Słowackiego I/05” 

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu 
Nr191/2006 z dnia 20 października 2006 r. 

Nr 139, poz.1997 
z dnia 27 listopada 2006 r. 
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LP. NAZWA PLANU 
UCHWAŁA ZATWIERDZAJĄCA PLAN NR............ Z 

DNIA ............ 

PUBLIKACJA W DZIENNIKU URZĘDOWYM 

WOJEWÓDZTWA 
NR ....... POZ...... Z DNIA...... 

29. Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego „Bakończyce III/04” 

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu 
Nr192/2006 z dnia 20 października 2006 r. 

Nr 145, poz. 2216 
z dnia 6 grudnia 2006 r. 

30. Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego „Cegielnia” (WOH) 

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu 
Nr76/07 z dnia  26 kwietnia 2007 r. 

Nr 38, poz.997 
z dnia 15 maja 2007 r. 

31. Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego „Południowo-
wschodnia Obwodnica Miasta 
Przemyśla” 

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu 
Nr77/07 z dnia  26 kwietnia 2007 r. Nr 44, poz.1171 

z dnia 6 czerwca 2007 r. 

32. Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego „Konopnickiej” 
(WOH) 

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu 
Nr127/07 z dnia 28 czerwca 2007 r. 

Nr 63, poz. 1588 
z dnia 6 sierpnia 2007 r. 

33. Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego „Herburtów III” 

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu 
Nr126/07 z dnia 28 czerwca 2007 r. 

Nr 62, poz. 1566 
z dnia 2 sierpnia 2007 r. 

34. Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego „Lwowska II”  
(WOH) 

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu 
Nr176/07 z dnia 19 lipca 2007 r. 

Nr 66, poz.1628 
z dnia 14 sierpnia 2007 r. 

35. Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego „Lwowska III” (WOH) 

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu 
Nr177/07 z dnia 19 lipca 2007 r. 

Nr 66, poz.1629 
z dnia 14 sierpnia 2007 r. 

36. Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego „Garbarze-Galeria” 
(WOH) 

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu 
Nr179/07 z dnia 19 września 2007 r. 

Nr 88, poz.1987 z 
dnia 10 października 2007 r. 

37. Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego „Herburtów II/05” 

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu  
Nr 224/07 z dnia 25 października 2007 r 

Nr 101, poz.2253 z 
dnia 3 grudnia 2007 r. 

38. 
Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego „Rynek05/06” 

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu  
Nr 254/07 z dnia 29 listopada 2007 r 

Nr 2, poz.30 z 
dnia 10 stycznia 2008 r. 

39. 
Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego „Garbarze-
Wybrzeże” (WOH) 

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu  
Nr 2/2008 z dnia 24 stycznia 2008 r. 

Nr 18, poz.448 z 
dnia 7 marca 2008 r. 

40. 
Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego „Wysockiego III” 

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu  
Nr 27/2008 z dnia 28 luty 2008 r. 

Nr 28, poz.683 z 
dnia  9 kwietnia 2008 r. 

41. 
Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego „Mały Rynek” 

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu  
Nr 26/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. 

Nr 29, poz.711 z 
dnia 14 kwietnia 2008 

42. 
Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego „Wysockiego IV” 

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu  
Nr 47/2008 z dnia 28 marca 2008 r. 

Nr 37, poz.984 z 
dnia 5 maja 2008 r. 

43. 
Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego Oczka Wodne I/05 

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu  
Nr 93/2008 z dnia  29 maja 2008 r. 

Nr 54, poz.1439 z 
dnia 10 lipca 2008 r. 

44. 
Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego „Winna Góra I” 

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu  
Nr 117/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. 

Nr 73, poz.1750 z 
dnia 18 wrzesnia 2008 r. 

45. 
Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego „Lipowica I” 

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu  
Nr 44/2009 z dnia 26 marca 2009 r. 

Nr 36, poz 1014 z dnia 29 maja 
2009 r. 

             

 
Nie dochodzi do kolizji programu rewitalizacji z ustaleniami zawartymi w wymienionych 
planach. 
 
 
8. Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015 
 
Cel nadrzędny: Uczynienie z turystyki ważnego czynnika rozwoju społecznego  
i gospodarczego Miasta Przemyśla. 
Wspólnota Miasta Przemyśla pragnie rozwijać turystykę w celu zdynamizowania rozwoju 
społeczno-gospodarczego. Zwiększenie roli sektora turystyki służyć ma poprawie warunków 
życia mieszkańców dzięki zapewnieniu im nowych miejsc pracy oraz źródła dochodów. 
Koncentracja działań na rozwoju turystyki ma także zagwarantować prawidłowe 
wykorzystanie potencjału oraz jego zachowanie dla przyszłych pokoleń. 
 

Obszar priorytetowy 4: Przestrzeń turystyczna. 
Cel strategiczny 4: Dostosowanie przestrzeni turystycznej do potrzeb ruchu turystycznego. 
Budowanie Miasta Turystycznego – Twierdza Przemyśl oraz przygotowanie kompleksowej 

Powierzchnia miasta 4366 ha (2004) 972,837 ha 18,553% 
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oferty turystycznej wymaga pewnej ingerencji w przestrzeń Przemyśla, która musi zostać 
dostosowana do potrzeb ruchu turystycznego, uwzględniając przy tym wszelkie oczekiwania 
turystów, jak również zasady zrównoważonego rozwoju. 
Wymagana jest budowa / modernizacja infrastruktury oraz zwiększenie dostępności Miasta, 
co zagwarantuje prawidłowe wykorzystywanie potencjału Przemyśla, możliwość budowania 
oferty turystycznej i jej sprzedaż na rynku, jak również zachowanie walorów dla przyszłych 
pokoleń. 
Działania związane z przestrzenią turystyczną stanowią w pewnym sensie tworzenie warunków 
rozwoju turystyki oraz zwiększanie możliwości recepcji turystów, a także przekształcanie Miasta 
w obszar przyjazny turystom. Wiele projektów z tego zakresu jest obecnie realizowanych / 
planowanych do realizacji. Zostały one ujęte w opisach poniższych działań. 
 

Cel operacyjny 4.3: Osiągnięcie wysokiego stopnia estetyzacji przestrzeni Miasta. 
Przestrzeń turystyczna i jej jakość, a także wygląd w dużym stopniu wpływa na postrzeganie 
Miasta przez turystów, zwłaszcza gdy o jego potencjale decyduje niezwykły krajobraz, 
integrujący walory naturalne i kulturowe. Z taką sytuacją mamy do czynienia właśnie  
w Przemyślu. Jak podkreślono w diagnozie strategicznej, obecnie występują problemy  
w zakresie utrzymania wysokiego stopnia estetyzacji przestrzeni, spowodowane m.in. nie 
przestrzeganiem planu zagospodarowania przestrzennego, zasłanianiem zabytkowej 
substancji reklamami czy małym stopniem regionalizacji architektury. Stąd realizacji celu 4.3. 
służyć mają opisane poniżej działania. 
 

Działanie 4.3.2: Przestrzeganie planu zagospodarowania przestrzennego i Lokalnego 
Programu Rewitalizacji. 
Plan zagospodarowania przestrzennego oraz Lokalny Program Rewitalizacji winny stać się 
dokumentami powszechnie znanymi, z których korzystać będą wszyscy podejmujący 
jakiekolwiek inicjatywy dotyczące wprowadzania do przestrzeni turystycznej Przemyśla 
nowych obiektów. Należy dbać o przestrzeganie ww. dokumentów, dzięki czemu zachowany 
zostanie niezmieniony krajobraz Miasta, stanowiący jego największy potencjał. Wszelkie 
decyzje dotyczące wydawania pozwoleń na stawianie nowych budynków, 
zagospodarowanie terenów, etc. winny być konfrontowane z zapisami ww. planów. 

 
9. Dokumenty dotyczące kierunków rozwoju w różnych sektorach społeczno 
– gospodarczych  
 
9.1. Mieszkalnictwo 
 
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Przemyśl  
w latach 2007 – 2011 (Uchwała Nr 93/2007 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 maja 2007r.) 
Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 
Miejskiej Przemyśl. 
(Uchwała Nr 121/2008 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 czerwca 2008 r.)  
Zasady sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl 
i Miasta Przemyśla. (Uchwała Nr 263/2008 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 27 listopada  
2008 r.) 
Zasady najmu gminnych lokali użytkowych.  
(Uchwała Nr 162/2007 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 czerwca 2007 r.) 
 
9.2. Gospodarowanie gruntami 
 
Zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej 
Przemyśl i Miasta Przemyśla 
(Uchwała Nr 313/2007 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 14 grudnia 2007 r., zmieniona 
Uchwałą Nr 184/2008 z dnia 11 września 2008 r.) 
Zasady sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl  
i Miasta Przemyśla 
(Uchwały Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 64/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 r. z późn. zm.) 
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9.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego 
 
Program planu odnowy „zespołu parków kulturowych krajobrazu warownego dawnej 
Twierdzy Przemyśl” wykonany przez Zespół Zakładu Krajobrazu Otwartego i Budowli 
Inżynierskich Instytutu Architektury i Krajobrazu Politechniki Krakowskiej, Kraków 2007 r. 
Strategia Rozwoju Turystyki dla Miasta Przemyśla 
(Uchwała Nr 311/2007 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 14 grudnia 2007 r. 
 
9.4. Komunikacja społeczna 
 
Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009. 
(Uchwała Nr 270/2008 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 27 listopada 2008 r.) 
Karta Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
(Uchwała Nr 229/2005 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 29 listopada 2005 r.) 
Strategia Rozwoju Edukacji dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015 
(Uchwała Nr 142/2008 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 czerwca 2008 r.) 
Warunki i tryb wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Miasta 
Przemyśla. 
(Uchwała Nr 39/2008 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 lutego 2008 r.) 
Stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, 
przyznawane przez Gminę Miejską Przemyśl. 
(Uchwała Nr 234/2008 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 30 października 2008 r. ) 
 
9.5. Transport  
 
Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego dla Miasta Przemyśla na lata 2007 – 2013. 
(Uchwała Nr 123/2007 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 czerwca 2007 r. ) 
 
9.6. Przeciwdziałanie patologiom społecznym  
 
Program Zapobiegania Przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa 
Obywateli dla Miasta Przemyśla i Powiatu Przemyskiego,  
(Uchwała Nr 67/03 Rady Miejskiej w Przemyśla z dnia 12.czerwca 2003r.)  
Rządowy Program Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań program „Razem 
bezpieczniej”,  
(przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 18 listopada 2006 r.)  
Gminny program przeciwdziałania uzależnieniom w Przemyślu na 2009 r.  
(Uchwała Nr 269/2008 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 27 listopada 2008 r.)  
 
Miejski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji 
społecznej, zawodowej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych na lata 2009 – 
2015. 
(Uchwała Nr 63/2009 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 marca 2009 r.) 
(Uchwała Nr 19/2009 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 lutego 2009 r.) 

(Uchwała Nr 19/2009 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 lutego 2009r.) 
 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Przemyśl na lata 2009 – 2015. 
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Rozdział 3 
 Streszczenie nietechniczne oceny 

oddziaływania programu na 
środowisko 

 
1. Aktualny stan środowiska na obszarze miasta Przemyśla 
 
Przemyśl leży, w ramach przejściowego klimatu strefy umiarkowanej ciepłej, w obrębie 
dwóch dzielnic klimatycznych: 
- Dzielnica Sandomiersko - Rzeszowska, 
- Dzielnica Podkarpacka. 

Środowisko przyrodnicze Przemyśla charakteryzuje się korzystnym położeniem na tle 
wieloprzestrzennego systemu ochrony przyrody. Północna i północno-zachodnia granica 
miasta pokrywa się z granicą Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 
Dalej na zachód od niej przebiega granica Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego 
będąca jednocześnie granicą Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków „Pogórze Przemyskie”. 
W północno – wschodniej części miasta Przemyśla, na północ od linii kolejowej Przemyśl – 
Przeworsk, w miejscowości Buszkowice znajduje się największa kolonia lęgowa żołny - ptaka 
objętego ścisłą ochroną gatunkową, postulowana do objęcia ochroną w formie rezerwatu 
przyrody. 
Dolina Sanu, przecinająca równoleżnikowo centrum miasta stanowi naturalny korytarz 
ekologiczny umożliwiający migrację roślin i zwierząt miedzy terenami chronionymi leżącymi 
na południu i północy województwa. 
Istniejące, na terenie miasta, obszary zieleni rozmieszczone są nierównomiernie 
i charakteryzują się brakiem zrównoważenia w stosunku do wymagań ekologicznych (4 parki 
miejskie, skwery, zieleńce oraz zieleń przyuliczna i osiedlowa itp.). 
 

Rezerwaty przyrody 
Obecnie w mieście znajdują się dwa rezerwaty przyrody „Winna Góra” i „Jamy”, zajmujące 
łącznie powierzchnię 2,11 ha, którymi zarządza Wojewoda Podkarpacki. 
- „Winna Góra” - rezerwat florystyczny ścisły o powierzchni 0,10 ha, położony w północnej 

części miasta na osiedlu Winna Góra, powołany mocą Zarządzenia Nr 263 Ministra 
Leśnictwa z dnia 20 listopada 1954 r. (M.P. Nr 119, poz. 1684), ochronie podlega naturalne 
stanowisko wisienki karłowatej Cerasus fruticosa; 

- „Jamy” - rezerwat florystyczny o powierzchni 2,01 ha, powołany mocą Zarządzenia 
Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 25 stycznia 1995 r. 
(M.P. Nr 5, poz. 79) w celu ochrony jedynego w Polsce stanowiska lnu austriackiego Linum 
austriacum. 

Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie wschodniej granicy miasta leży rezerwat florystyczny 
„Szachownica” w Krównikach. Elementem ochrony jest bardzo rzadka roślina – szachownica 
kostkowata, która obecnie jedynie w pradolinie Sanu, w okolicach Przemyśla i Stubna ma 
nieliczne swoje naturalne stanowiska. 
 

Zanieczyszczenie powietrza 
Największym źródłem emisji zanieczyszczeń powietrza w Przemyślu są procesy spalania paliw 
w energetyce, przemyśle, w transporcie i sektorze komunalno-bytowym. Około 90 % emisji SO2 
i tlenków azotu oraz 70-80% emisji pyłów pochodzi z procesów spalania paliw. W bilansie 
zorganizowanej emisji zanieczyszczeń powietrza, decydująca jest emisja z zakładów 
zaliczonych wg GUS do szczególnie uciążliwych dla powietrza. Przekroczenia wartości 
dopuszczalnych dotyczą przede wszystkim centrum miasta i otoczenia ulic o największym 
natężeniu ruchu. 
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Obecnie do największych emitentów zanieczyszczeń na terenie miasta zaliczają się: Miejskie 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. - Ciepłownia "Zasanie", Fibris S.A. oraz Zakłady 
Wyrobów Powlekanych „Sanwil” S.A. Obecnie trwa bieżąca modernizacja oraz prace 
projektowe odnośnie kierunku i zakresu modernizacji źródeł emisji zanieczyszczeń 
w przyszłości.  
Gęsto zabudowane centrum starego miasta ogrzewane jest głównie tradycyjnym systemem 
piecowym lub ciepłem dostarczanym z małych kotłowni centralnego ogrzewania opalanych 
węglem i posiadających na ogół niskie kominy, co powoduje powstanie tzw. niskiej emisji.  
Wraz z rozwojem motoryzacji, narasta problem zanieczyszczenia centrum miasta przez gazy 
emitowane z pojazdów mechanicznych. Problem ten jest szczególnie dotkliwy w ciepłej 
porze roku, kiedy to w wyniku reakcji fotochemicznych może powstać silnie toksyczny tzw. 
smog utleniający.  
Emisja zanieczyszczeń podstawowych gazowych (CO2, NO2) i pyłowych na terenie miasta 
pochodzi głównie z procesów energetycznego spalania paliw. Emisja zanieczyszczeń 
specyficznych związana jest głownie z rozwojem motoryzacji. 
 

Chemizm opadów atmosferycznych 
Zanieczyszczenie pochodzące z opadów atmosferycznych, przez wprowadzenie do podłoża 
dużej zawartości związków kwasotwórczych (siarki i azotu), biogennych i metali ciężkich, 
powoduje degradację gleb i zakwaszenie wód. 
 

Zanieczyszczenie wód  
Głównymi źródłami zanieczyszczenia wód powierzchniowych są ścieki komunalne 
i przemysłowe. Znaczący wpływ mają również spływy powierzchniowe, szczególnie z terenów 
stanowiących grunty orne. 
 

Stan gleb 
Kwasowość gleb powodowana jest głównie przez naturalne czynniki klimatyczno – glebowe 
i zanieczyszczenia kwasotwórcze oraz niewłaściwe nawożenie mineralne. Większość gleb  
w mieście, wykazuje odczyn kwaśny i bardzo kwaśny. Zanieczyszczenia gleb mają charakter 
punktowy (emisja większych zakładów przemysłowych i wysypiska śmieci) i liniowy (wzdłuż 
szlaków komunikacyjnych o znacznym natężeniu ruchu). 
Na obszarze miasta, w obrębie mocno nachylonych stoków występuje silna erozja wodno –
powierzchniowa powodująca wymywanie poziomu orno - próchniczego i gromadzenie 
najbardziej wartościowych składników mineralnych i organicznych u podnóży stoków 
i w dolinach.  
W południowej części miasta w obrębie stromych stoków pojawiają się osuwiska. Obszary 
objęte ruchami masowymi oraz leżące w ich najbliższym sąsiedztwie narażone są na rujnację 
i wymagają delimitacji.  
 

Hałas 
Głównym źródłem zakłóceń klimatu akustycznego środowiska w mieście jest hałas drogowy 
i kolejowy. Gwałtowny rozwój motoryzacji w ostatnim dziesięcioleciu i związany z tym wzrost 
natężenia ruchu spowodowały znaczne pogorszenie klimatu akustycznego. 
Największe natężenie dźwięku występuje w punktach zlokalizowanych na ulicach 
wychodzących z bardzo ruchliwego skrzyżowania Plac Na Bramie: 
- przy ul. Słowackiego 23, 
- przy ul. Dworskiego 7, 
- przy ul. Jagiellońskiej 2. 

 

Na wysokie natężenie hałasu ma wpływ duże natężenie ruchu drogowego w obrębie 
skrzyżowania, które między innymi przyjmuje około 90% ruchu autobusowego komunikacji 
miejskiej. Istotne znaczenie ma tutaj także rodzaj zabudowy (wąskie jezdnie z blisko 
przylegającymi kamienicami, co powoduje dodatkowe odbicia fal akustycznych) oraz częste 
przerywanie płynności ruchu (co powoduje wzmożony hałas podczas ruszania  
i przyspieszania pojazdów). 
Wysokie natężenie hałasu drogowego zanotowano na ul. Jagiellońskiej oraz ulicach 
tworzących tzw. „małą obwodnicę”: ul. W. Pola, ul. Bohaterów Getta, ul. Borelowskiego,  
ul. Stanisława Augusta. 
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Występowanie tak wysokich poziomów dźwięku na małej obwodnicy wynika między innymi 
z faktu, że tymi ulicami przejeżdża większość ciężkiego ruchu tranzytowego i ruchu 
osobowego w kierunku granicy Państwa. Dodatkową uciążliwością są drgania (wibracje) 
wytwarzane przejazdem ciężkiego transportu. Drgania są przenoszone na fundamenty 
budynków, co prowadzi do uszkodzenia konstrukcji budynków. Częściową ochroną 
budynków zlokalizowanych wzdłuż małej obwodnicy może być przejęcie drgań przez ekrany 
przeciwwibracyjne ułożone w terenie między jezdnią a budynkami. 
 

Zagrożenie naturalne 
Miasto Przemyśl narażone jest na powodzie i pożary. Na prawym brzegu Sanu zagrożone 
powodzią są tereny przyległe do Zakładu Uzdatniania Wody, tereny sportowo-rekreacyjne 
klubu „Polonia” oraz tereny miasta: Wilcze i Przekopana. Na lewym brzegu Sanu powódź 
zagraża terenom: przyległym do ulicy Węgierskiej, sportowo-rekreacyjnym klubu „Czuwaj” 
oraz przyległym do ulicy Focha i Buszkowickiej. Poważne zagrożenie dla miasta Przemyśla 
stanowi fala powodziowa, która może wystąpić w razie awarii lub uszkodzenia urządzeń 
hydrotechnicznych zapory Solina – Myczkowce (przewiduje się, że w ciągu 7 godzin i 20 minut 
do Przemyśla dotrze fala powodziowa o wysokości około 14 m, zalewająca około 50% 
obszaru miasta). Drugą, mniej groźną rzeką jest Wiar zagrażający terenom miejscowości: 
Sielec i Pikulice. Częstym zjawiskiem są, występujące na większych obszarach, pożary lasów 
oraz łąk. Szczególne nasilenie tego typu zagrożeń odnotowuje się w okresie wiosennego 
wypalania traw, co wiąże się z niską świadomością ekologiczną społeczeństwa. 
W celu ochrony istniejących złóż surowców oraz zabezpieczenia ich przed rabunkowym 
i niekontrolowanym wydobyciem, udzielane są koncesje na wydobycie kopalin ze złóż oraz 
na poszukiwanie lub rozpoznanie złóż kopalin.  
Przemyśl, jako miasto położone zaledwie ok. 13 km od granicy państwowej narażony jest na 
zanieczyszczenie transgraniczne. Z tego względu Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Rzeszowie prowadzi systematyczny nadzór badawczy nad stanem jakości wód 
granicznych, współpracuje z Państwowym Urzędem Ekologii i Zasobów Naturalnych Obwodu 
Lwowskiego w przypadkach wystąpienia nadzwyczajnych zanieczyszczeń środowiska. 
Płaszczyzną wymiany informacji i doświadczeń są także organizowane cyklicznie przez obie 
strony konferencje ekologiczne oraz seminaria. 

 
2. Formalno – prawna procedura w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko 
 
Działania zaplanowane w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla na 
lata 2010-2015” muszą zostać poddane ocenie oddziaływania na środowisko zgodnie 
z wymogami Dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 
r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. Urz. WE L 197 
z 21.07.2001). 
Zgodnie z art. 46 i 47 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008 r., poz. 1227) program rewitalizacji jest dokumentem 
wymagającym przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 
Lokalny program rewitalizacji, jako dokument, który winien być analizowany w kontekście 
art. 47 wyżej wymienionej ustawy, wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania, jeżeli organ opracowujący taki program stwierdzi, że ten wyznacza ramy dla 
późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i że 
realizacja postanowień dokumentu może spowodować znaczące oddziaływanie na 
środowisko. Analizy w zakresie rodzaju i charakteru projektowanych przedsięwzięć, jako 
przesłanki, będącej podstawą przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko, dokonano w oparciu o obowiązujące jeszcze rozporządzenie Rady Ministrów  
z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych 
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko 
(Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.) oraz o Aneksy (I i II) Dyrektywy Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. 
w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne 
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na środowisko naturalne, biorąc pod uwagę powiązania między przedsięwzięciami 
i kumulowanie się oddziaływań.  
 

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r., w sprawie określania 
rodzajów przedsięwzięcia mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Z 2004 r., nr 257 poz. 2573 z późn. 
zm.) zgodnie z § 2 i § 3, także Aneksów (I i II) Dyrektywy Rady z dnia 27 czerwca 1985 r.  
w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne 
na środowisko naturalne zadania wpisane do „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 
Przemyśla na lata 2010-2015” nie znajdują się w kategorii przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, nie wymagają sporządzenia raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko.  
W trakcie realizacji zaplanowanych zadań w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji 
Miasta Przemyśla na lata 2010-2015” należy pamiętać o zasadzie „zanieczyszczający płaci”. 
Zasada ta jest jedną z głównych zasad wspólnotowej polityki w zakresie środowiska 
naturalnego zgodnie z art. 174 traktatu WE i ma zastosowanie na całym terytorium 
Wspólnoty. Wdrożenie tych przepisów oznacza stworzenie systemu opłat, w którym koszty 
zanieczyszczenia środowiska i środków zapobiegawczych przed zanieczyszczeniem 
środowiska są ponoszone przez tego, kto spowodował zanieczyszczenie. 
 
3. Analiza oddziaływania projektu na obszary Natura 2000 
 
Rzeka San, przepływająca przez miasto Przemyśl, należy do obszaru mającego znaczenie dla 
Wspólnoty w ramach sieci obszarów Natura 2000 w myśl art. 25, ust. 1, pkt. 3 ustawy  
o ochronie przyrody z dnia 16.04.2007 r. (Dz. U. nr 92 poz. 880 z 2004 r., z późn. zm.).  
Obszar ten obejmuje ok. 150-kilometrowej długości odcinek środkowego Sanu pomiędzy 
Sanokiem a Jarosławiem. San jest jedną z nieuregulowanych rzek kraju, o naturalnych 
brzegach i w nieznacznie przekształconym korycie. W tak wytworzonym środowisku żyje wiele 
gatunków roślin i zwierząt związanych z siedliskami wodnymi. 
Teren o nazwie „Rzeka San” jest zakwalifikowany jako TYP K, o kodzie PLH180007 w ramach 
obszarów spełniających kryteria obszarów o znaczeniu wspólnotowym (ozw). 
 

 Zgodnie z art. 33, ust. 1 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2007 r. (Dz. U. nr 92 poz. 880 
2004 r., z późn. zm.), zabrania się podejmowania działań mogących w istotny sposób 
pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także w istotny 
sposób wpłynąć negatywnie na gatunki występujące na wyznaczonym lub potencjalnym 
obszarze Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. 
 

Żadne z zadań zaplanowanych w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 
Przemyśla na lata 2010-2015” nie będzie realizowane na terenie objętym ochroną w ramach 
utworzonego lub projektowanego do utworzenia obszaru Natura 2000.  
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Źródło: http//natura2000.mos.gov.pl 
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Rozdział 4 
 Zało żenia planu rewitalizacji 

 
Rewitalizacja zdefiniowana jest jako proces przemian przestrzennych, społecznych  
i ekonomicznych w zdegradowanych dzielnicach miast przyczyniający się do poprawy 
jakości życia mieszkańców, stanu środowiska naturalnego i kulturowego, przywrócenia ładu 
przestrzennego oraz do ożywienia gospodarczego i odbudowy więzi społecznych. 
Celem opracowania i wdrożenia programów rewitalizacji miast jest pobudzenie aktywności 
środowisk lokalnych i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego 
oraz przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego w zagrożonych patologiami 
obszarach miast. 
Realizacja programów ma umożliwić realizację przedsięwzięć służących odnowie centrów 
miast oraz rewitalizacji dzielnic zdegradowanych zarówno pod względem technicznym  
i funkcjonalnym, jak też społecznym. Wsparcie służyć będzie uwzględniającej wymiar 
środowiskowy odnowie historycznych części miast, ich centrów oraz zdegradowanych osiedli. 
Celem projektów rewitalizacyjnych jest ożywienie społeczne i gospodarcze poprzez 
dostosowanie objętych nimi obszarów i/lub obiektów do potrzeb gospodarczych, 
społecznych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych oraz mieszkalnych. 
Ponadto możliwa będzie również realizacja projektów dla obszarów dotkniętych lub 
zagrożonych degradacją fizyczną i wykluczeniem społecznym koncentrujących się na 
rozwoju mieszkalnictwa. 
Wydatki w tym zakresie będą ograniczone do budownictwa mieszkaniowego 
wielorodzinnego, lub budynków stanowiących własność publiczną lub własność podmiotów 
o celach niezarobkowych wykorzystywanych na cele mieszkaniowe dla gospodarstw 
domowych o niskich dochodach lub osób o szczególnych potrzebach. 
 

Aktualizacja „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2005–2013” 
przyjętego uchwałą nr 84/2005 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie 
przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla (zmienionego uchwałą 
Nr 1/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. oraz uchwałą Nr 88/2006 z dnia 25 maja 2006 r.) została 
poprzedzona następującymi działaniami o charakterze przygotowawczym: 
- podjęcie w dniu 18 marca 2009 r. Zarządzenia Nr 44/09 Prezydenta Miasta Przemyśla 

w sprawie powołania Pełnomocnika ds. aktualizacji Lokalnego Programu Miasta 
Przemyśla oraz Horyzontalnego Zespołu Zadaniowego ds. aktualizacji „Lokalnego 
Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla”, 

- przygotowanie harmonogramu aktualizacji rewitalizacji „Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2009–2015”. 

 

Zadaniem Horyzontalnego Zespołu Zadaniowego ds. aktualizacji „Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2009-2015” we współpracy z Wydziałem Funduszy 
Europejskich i Strategii Rozwoju oraz innymi wydziałami Urzędu Miejskiego w Przemyślu 
i jednostkami podległymi urzędowi było opracowanie projektu Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Miasta Przemyśla dla potrzeb korzystania z funduszy strukturalnych i innych 
funduszy wsparcia w okresie programowania na lata 2007 – 2013. 
Został on przyjęty Uchwałą Nr 218/2009 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 listopada 2009 r. 
W związku z przesunięciem terminu naboru wniosków na realizację projektów z zakresu 
rewitalizacji z lutego 2010 r. na listopad 2010 r. i zdefiniowaniem w tym okresie nowych 
potrzeb w zakresie przedsięwzięć rewitalizacyjnych na terenie miasta opracowano projekt 
„Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2010-2015”. 
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1. Okres programowania 
 
„Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2010-2015” jest dokumentem 
łączącym działania o charakterze przestrzennym i technicznym z programami ożywienia 
gospodarczego i społecznego na rzecz wzmocnienia potencjału Przemyśla, jako ośrodka 
miejskiego, realizowanymi w latach 2010-2015. 
Za urzeczywistnieniem idei powstania programu rewitalizacji przemawiały niskie wskaźniki 
cywilizacyjne wymienione art. 47 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia  
8 grudnia 2006 r. 
Opracowanie „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2010-2015” 
stwarza możliwość korzystania z funduszy strukturalnych i innych funduszy wsparcia w okresie 
programowania na lata 2007 – 2013. 
 

2. Zasięg terytorialny rewitalizowanego obszaru wraz z uzasadnieniem  
 
Za rewitalizację uznaje się kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na 
określonym obszarze proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych  
i ekonomicznych, inicjowany przez samorząd lokalny w celu wyprowadzenia tego obszaru ze 
stanu kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków 
do jego rozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne. 
Obszary, na których należy podjąć działania rewitalizacyjne zostały wyodrębnione w oparciu 
o kryteria, o których mowa w art. 47 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia  
8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz 
rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego.  
 

Rewitalizacją objęte są następujące obszary: 
- obszar nr 1 - rewitalizowany w zakresie mieszkalnictwa zawierający osiedla: Stare Miasto 

(za wyjątkiem wydzielonego powojskowego obszaru nr 3), Lwowskie, Słowackiego, 
Zielonka, Za Wiarem, Kmiecie, Warneńczyka, Lipowica, Rycerskie, Winna Góra, Stefana 
Rogozińskiego, Przemysława, Łukasińskiego, Mickiewicza, Kopernika, Konopnickiej, 

 

- obszar nr 2 - rewitalizowany w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych, za wyjątkiem 
działań dotyczących mieszkalnictwa, zawierający osiedla: Stare Miasto (za wyjątkiem 
wydzielonego powojskowego obszaru nr 3), Słowackiego, Zielonka, Kmiecie, 
Przemysława, Łukasińskiego, Mickiewicza, Kopernika, Salezjańskie, Krasińskiego, 

 

- obszar nr 3 – rewitalizowany w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie 
powojskowym, położony w prawobrzeżnej części miasta, zawarty pomiędzy ulicami: Plac 
Dominikański, Rynek i Grodzka. 

 

Na obszarach tych występują niekorzystne zjawiska o charakterze społecznym (wysoka stopa 
długotrwałego bezrobocia, wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia społecznego, wysoki 
wskaźnik czynów karalnych popełnianych przez nieletnich) oraz zjawiska związane  
z degradacją substancji mieszkaniowej (wysoki udział budynków bez wodociągów do 
ogólnej liczby budynków mieszkalnych).  
Miasto Przemyśl położone jest w południowo-wschodniej części Polski, w przygranicznym 
obszarze województwa podkarpackiego, w odległości ok. 78 km na południowy wschód do 
Rzeszowa i 12 km na zachód od granicy państwowej z Ukrainą. 
Przemyśl, jest najbardziej wysuniętym na wschód byłym miastem wojewódzkim  
w województwie podkarpackim jak i w bloku województw wschodnich Polski. Pod względem 
liczby ludności i gęstości zaludnienia miasto Przemyśl jest drugim, co do wielkości miastem  
w województwie podkarpackim. Powierzchnia miasta wynosi 44 km2 (4 377 ha). 
 

Poniższa mapa przedstawia obszar Miasta Przemyśla w podziale na osiedla. 
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Źródło: Urząd Miejski w Przemyślu
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Kryteria wyznaczania obszarów wsparcia w zakresie mieszkalnictwa liczone dla obszaru całego miasta  
 

Kryterium 
Wysoki poziom 

ubóstwa i 
wykluczenia 

Wysoka stopa 
długotrwałego 

bezrobocia 
Wysoki poziom przestępczości i wykroczeń 

Niski wskaźnik 
prowadzenia 
działalności 

gospodarczej 

Porównywalnie niski poziom 
wartości zasobu mieszkaniowego 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Wskaźnik 

Liczba osób 
korzystających z 
zasiłków pomocy 
społecznej na 1 tys. 
ludności 

Udział długotrwale 
bezrobotnych wśród 
osób w wieku 
produkcyjnym 

Liczba przestępstw na 
1 tys. ludności  

Czyny karalne 
osób nieletnich 
na 1 tys. 
nieletnich 

Liczba 
zarejestrowanych 
podmiotów 
gospodarki 
narodowej na 
100 osób 

Udział budynków bez 
wodociągów do ogólnej 
liczby budynków (w %) 

Liczba budynków 
wybudowanych przed 
rokiem 1989 do ogólnej 
liczby budynków 
(w %) 

 
 
 
Definicja wskaźnika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dane liczbowe dla 
obszaru całego 
miasta Przemyśla 

Osoby, które zgodnie z 
ustawą z 12 marca 
2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. Nr 
64, poz. 593, z późn. 
zm.) są 
uprawnione do 
ubiegania się o 
przyznanie  
świadczenia 
pieniężnego z pomocy 
społecznej 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 550 – korzystających 
z zasiłków pomocy 
społecznej, 
66 766 – liczba 
mieszkańców miasta  

Stopę bezrobocia 
długotrwałego rozumie 
się jako stosunek liczby 
osób bezrobotnych 
powyżej 12 miesięcy do 
liczby osób w wieku 
produkcyjnym (kobiety 
w wieku 18-59, 
mężczyźni 18-64) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 965 – bezrobotnych 
ponad 12 miesięcy, 
43 137 – osób w wieku 
produkcyjnym 

Ilość stwierdzonych 
przestępstw ogółem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 630 – liczba 
przestępstw, 
66 766 – liczba 
mieszkańców miasta  

Ilość czynów 
karalnych 
popełnionych 
przez nieletnich, 
przy czym za 
nieletniego 
uważa się osobę, 
która w chwili 
popełnienia 
czynu miała 
ukończone 13 
lat, ale nie 
ukończyła 17 lat 

Ilość 
zarejestrowanych 
podmiotów 
gospodarczych w 
przeliczeniu na 100 
mieszkańców 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 301 – 
zarejestrowanych 
podmiotów 
gospodarczych w 
mieście, 
66 766 – liczba 
mieszkańców 
miasta 

Budynek wyposażony w 
wodociąg – budynek w 
którym wszystkie, bądź 
niektóre mieszkania 
posiadają kran z bieżącą 
wodą (bez względu na to 
czy jest to zimna czy 
ciepła woda), lub jest on 
poza mieszkaniem – ale 
wewnątrz tego budynku, 
np. w korytarzu. Według 
długości przewodów 
rozdzielczych 
doprowadzających 
wodę od źródła (ujęcia 
wody) do budynku 
rozróżnia się instalację 
jako: sieciową urządzenie 
lokalne 
 
3 714 – liczba budynków z 
podłączeniem do 
wodociągów, 
5 246 – liczba budynków 
mieszkalnych 

Ilość budynków 
mieszkalnych 
powstałych 
przed rokiem 
1989 w relacji do 
ogólnej liczby 
budynków 
mieszkalnych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 770 – liczba 
budynków 
wybudowanych przed 
1989r. 
4 340 – liczba 
budynków 
mieszkalnych 

Wartość referencyjna 
wskaźnika dla 
województwa 
podkarpackiego 

83 5,8 19,7 10,2 6,7 9,1 83,8 

Wartość dla obszarów 
objętych wsparciem 158,01 6,87 24,41 - 9,44 29,20 87,0 

Odchylenie wobec  
wartości referencyjnej powyżej powyżej powyżej powyżej poniżej powyżej powyżej 
Wartość referencyjna 
wskaźnika dla miasta 
Przemyśl  (dane  
z 2006, a w kol. 7 –  
z 2002 roku) 

158,01 > 83 6,87 > 5,8 24,41 > 19,7 - 9,44 > 6,7 29,20 > 9,1 87,0 >83,8 

Źródła danych dla 
beneficjentów 

MOPS w Przemyślu, 
GUS 

 PUP  w Przemyślu, 
GUS 

Komenda Miejska Policji w Przemyślu, 
GUS 

GUS 
GUS, PWiK, w Przemyślu, Urząd Miejski 

w Przemyślu 
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Poniżej przedstawiono wartości referencyjne wskaźników dla obszaru, na którym będą realizowane zadania z zakresu mieszkalnictwa. 
 

Kryteria wyznaczania obszaru nr 1 - liczone dla rejonów miasta Przemyśla przeznaczonych do rewitalizacji i zawierających osiedla: Stare Miasto 
(za wyjątkiem wydzielonego powojskowego obszaru nr 3), Lwowskie, Słowackiego, Zielonka, Za Wiarem, Kmiecie, Warneńczyka, Lipowica, 
Rycerskie, Winna Góra, Rogozińskiego, Przemysława, Łukasińskiego, Mickiewicza, Kopernika, Konopnickiej. 

Kryterium 
Wysoki poziom 

ubóstwa i 
wykluczenia 

Wysoka stopa 
długotrwałego 

bezrobocia 
Wysoki poziom przestępczości i wykroczeń 

Niski wskaźnik 
prowadzenia 
działalności 

gospodarczej 

Porównywalnie niski poziom 
wartości zasobu mieszkaniowego 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Wskaźnik 

Liczba osób 
korzystających z 
zasiłków pomocy 
społecznej na 1 tys. 
ludności 

Udział długotrwale 
bezrobotnych wśród 
osób w wieku 
produkcyjnym 

Liczba przestępstw na 
1 tys. ludności  

Czyny karalne 
osób nieletnich 
na 1 tys. 
nieletnich 

Liczba 
zarejestrowanych 
podmiotów 
gospodarki 
narodowej na 
100 osób 

Udział budynków bez 
wodociągów do 
ogólnej liczby 
budynków (w %) 

Liczba budynków 
wybudowanych przed 
rokiem 1989 do ogólnej 
liczby budynków 
(w %) 

Definicja wskaźnika 

Osoby, które zgodnie z 
ustawą z 12 marca 
2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. Nr 
64, poz. 593, z późn. 
zm.) są uprawnione do 
ubiegania się o 
przyznanie 
świadczenia 
pieniężnego z pomocy 
społecznej 

Stopę bezrobocia 
długotrwałego rozumie 
się jako stosunek liczby 
osób bezrobotnych 
powyżej 12 miesięcy do 
liczby osób w wieku 
produkcyjnym (kobiety 
w wieku 18-59, 
mężczyźni 18-64) 

Ilość stwierdzonych 
przestępstw ogółem 

Ilość czynów 
karalnych 
popełnionych 
przez nieletnich, 
przy czym za 
nieletniego 
uważa się osobę, 
która w chwili 
popełnienia 
czynu miała 
ukończone 13 
lat, ale nie 
ukończyła 17 lat 

Ilość 
zarejestrowanych 
podmiotów 
gospodarczych w 
przeliczeniu na 100 
mieszkańców 

Budynek wyposażony 
w wodociąg – 
budynek w którym 
wszystkie, bądź 
niektóre mieszkania 
posiadają kran z 
bieżącą wodą (bez 
względu na to czy jest 
to zimna czy ciepła 
woda), lub jest on 
poza mieszkaniem – 
ale wewnątrz tego 
budynku, np. w 
korytarzu. Według 
długości przewodów 
rozdzielczych 
doprowadzających 
wodę od źródła 
(ujęcia wody) do 
budynku rozróżnia się 
instalację jako: 
sieciową urządzenie 
lokalne 

Ilość budynków 
mieszkalnych 
powstałych 
przed rokiem 
1989 w relacji do 
ogólnej liczby 
budynków 
mieszkalnych 

Wartość referencyjna 
wskaźnika dla 
województwa 
podkarpackiego 

83 5,8 19,7 10,2 6,7 9,1 83,8 

Wartość dla obszarów 
objętych wsparciem 

Odchylenie powyżej 
wartości referencyjnej 

Odchylenie powyżej 
wartości referencyjnej 

Odchylenie powyżej 
wartości referencyjnej 

Odchylenie 
powyżej wartości 
referencyjnej 

Odchylenie poniżej 
wartości 
referencyjnej 

Odchylenie powyżej 
wartości referencyjnej 

Odchylenie powyżej 
wartości referencyjnej 
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Kryterium 
Wysoki poziom 

ubóstwa i 
wykluczenia 

Wysoka stopa 
długotrwałego 

bezrobocia 
Wysoki poziom przestępczości i wykroczeń 

Niski wskaźnik 
prowadzenia 
działalności 

gospodarczej 

Porównywalnie niski poziom 
wartości zasobu mieszkaniowego 

Kryterium 
Wysoki poziom 

ubóstwa i 
wykluczenia 

Wysoka stopa 
długotrwałego 

bezrobocia 
Wysoki poziom przestępczości i wykroczeń 

Niski wskaźnik 
prowadzenia 
działalności 

gospodarczej 

Porównywalnie niski poziom 
wartości zasobu mieszkaniowego 

Wskaźnik 

Liczba osób 
korzystających z 
zasiłków pomocy 
społecznej na 1 tys. 
ludności 

Udział długotrwale 
bezrobotnych wśród 
osób w wieku 
produkcyjnym 

Liczba przestępstw na 
1 tys. ludności  

Czyny karalne 
osób nieletnich 
na 1 tys. 
nieletnich 

Liczba 
zarejestrowanych 
podmiotów 
gospodarki 
narodowej na 
100 osób 

Udział budynków bez 
wodociągów do 
ogólnej liczby 
budynków (w %) 

Liczba budynków 
wybudowanych przed 
rokiem 1989 do ogólnej 
liczby budynków 
(w %) 

Wartość referencyjna 
wskaźnika dla miasta 
Przemyśla (dane na 
koniec roku 2006, w 
kol. 7 z 2002 r.) 

183,45>83 7,69>5,8 - 11,31>10,2 8,02 31,57>9,1 - 

Źródła danych dla 
beneficjentów 

Urząd Miejski 
w Przemyślu, 

MOPS w Przemyślu 

Urząd Miejski 
w Przemyślu,  

PUP  w Przemyślu 
Komenda Miejska Policji w Przemyślu 

GUS O/Przemyśl/, 
Urząd Miejski 
w Przemyślu 

Urząd Miejski 
w Przemyślu, Wydział Geodezji, 

PWiK 

 
 
Zgodnie z przyjętą metodą, za obszary kwalifikujące się do wsparcia w zakresie mieszkalnictwa należy uznać tylko te, dla których wartości 
referencyjne wskaźników są większe (w przypadku wskaźnika „liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 100 osób – mniejsze) niż 
wartość referencyjna dla całego województwa, wynikająca z powyższej tabeli. Dane, którymi posługuje się beneficjent pochodzą ze 
wskazanych w tabeli źródeł. 
Z powyższych danych wynika, iż wytyczony obszar miasta Przemyśla przeznaczony do rewitalizacji spełnia cztery kryteria w zakresie 
mieszkalnictwa, spośród których wybrano trzy kryteria tzn.: 
- wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia, 
- wysoka stopa długotrwałego bezrobocia, 
- porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego. 
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Mapa nr 1 przedstawiająca obszar miejski przeznaczony do rewitalizacji w zakresie mieszkalnictwa, zawierający osiedla: Stare Miasto (za 
wyjątkiem wydzielonego powojskowego obszaru nr 3), Lwowskie, Słowackiego, Zielonka, Za Wiarem, Kmiecie, Warneńczyka, Lipowica, 
Rycerskie, Winna Góra, Rogozińskiego, Przemysława, Łukasińskiego, Mickiewicza, Kopernika, Konopnickiej. 
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Charakterystyka Obszaru nr 1 
 
Granice, pierwszego wyznaczonego do rewitalizacji, obszaru miasta Przemyśla od wschodu, 
południa i zachodu biegną zgodnie z granicą administracyjną miasta. Od północnego 
zachodu, obszar ograniczony jest ulicami: Armii Krajowej, Paderewskiego, Okrzei, Bolesława 
Śmiałego, Bp. Glazera i Grunwaldzkiej, przez Plac Konstytucji 3 Maja, aż do Mostu im. Orląt 
Przemyskich. Następnie, ulicą 22 Stycznia do Mostu im. Siwca i ulicami: Borelowskiego, 
Stanisława Augusta, Sarbiewskiego, 3 Maja, Jana III Sobieskiego do południowo-wschodniej 
granicy administracyjnej miasta.  
Obszar obejmuje swym zasięgiem część miasta charakteryzującą się niskim poziomem 
wartości zasobów mieszkaniowych oraz niekorzystnymi zjawiskami społecznymi, takimi jak: 
długotrwałe bezrobocie oraz ubóstwo i wykluczenie społeczne, w obrębie osiedli: Stare 
Miasto (za wyjątkiem wydzielonego powojskowego obszaru nr 3), Lwowskie, Słowackiego, 
Zielonka, Za Wiarem, Kmiecie, Warneńczyka, Lipowica, Rycerskie, Winna Góra, 
Rogozińskiego, Przemysława, Łukasińskiego, Mickiewicza, Kopernika, Konopnickiej. 
 

Obszar zamieszkuje 47 298 mieszkańców. 
 

Problemy tego obszaru wykazano w analizie SWOT oraz w punkcie 3.5. Identyfikacja 
problemów w sferze społecznej oraz w punkcie 1.5.1. Problemy w zakresie 
zagospodarowania obszarów i gospodarki przestrzennej i w punkcie 1.5.3 Problemy 
w zakresie ochrony środowiska. 
Projekty przewidziane do realizacji w obszarze nr 1 są zgodne z celami Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Realizacja tych 
projektów przyczyni się do wzmocnienia Miasta Przemyśla jako ośrodka miejskiego poprzez 
rozwój mieszkalnictwa w celu zaspokojenia znaczących i stale rosnących potrzeb w tym 
zakresie oraz rewitalizację osiedli zdegradowanych zarówno pod względem technicznym  
i funkcjonalnym, jak też społecznym.  
 

Projekty realizowane na tym obszarze dotyczyć będą zarówno działań inwestycyjnych  
i nieinwestycyjnych (tzw. społecznych lub miękkich). 
Przedsięwzięcia infrastrukturalne będą związane przede wszystkim z inwestycjami w budynki 
mieszkalne, szczególnie budynki o najniższym standardzie i najgorszym stanie technicznym. 
W pierwszej kolejności będą realizowane projekty na terenie osiedli: Stare Miasto, 
Mickiewicza, Łukasińskiego i Kopernika. Poza funkcjami typowymi dla centrum obszary tych 
osiedli są również jednymi z najliczniej zamieszkiwanych obszarów miasta. Podejmowane 
zadania mogą być realizowane w oparciu o różne mechanizmy finansowe  
w zależności od własności budynków. 
 

Pod względem zabudowy obszar ten jest niejednolity. Zabudowę wielorodzinną tworzą 
zarówno bloki mieszkalne, jak i kamienice. Ten drugi typ zabudowań stanowi najstarszy zasób 
mieszkaniowy miasta i jest zarazem w najgorszym stanie technicznym, także pod względem 
efektywności energetycznej. Wspólnoty mieszkaniowe zlokalizowane na tym obszarze tworzą 
często ludzie ubodzy. Rezultatem braku nakładów finansowych na odtworzenie tkanki 
architektonicznej budynków mieszkalnych jest ich popadanie w ruinę. 
 

Zabudowa występująca na obszarze rewitalizowanym w zakresie mieszkalnictwa: 
 

Osiedle Stare Miasto – Obszar zawiera się pomiędzy ulicami: Jagiellońska, Basztowa, Tatarska, 
Grochowska w kierunku zachodniej granicy miasta i rzeki San na północy obszaru. Występuje 
zwarta zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna w przewadze w zabudowie pierzejowej 
z usługami o charakterze miejskim oraz funkcją administracji, w większości zabudowa 
historyczna. W części wschodniej najstarsza część miasta podlegająca ścisłej ochronie 
konserwatorskiej, występuje duża ilość zabytków w szczególności cenne zabytki sakralne, 
Zamek Kazimierzowski, Rynek Starego Miasta wraz z zabudową pierzejową. W Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla teren 
opisany jest jako: Jednostka Przestrzenna „I. – Stare Miasto” przeznaczenie: centrum 
administracyjno – usługowe o znaczeniu regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym z funkcją 
mieszkaniową o wysokim standardzie. W części zachodniej zabudowa mieszkaniowa 
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jednorodzinna i wielorodzinna: Jednostka Przestrzenna „III. – Ogólnomiejska” i obszary 
zabudowy i kontynuacji rozwoju funkcji mieszkalnictwa jednorodzinnego Krzemieniec  
„III./MN - 11” – obejmujące istniejące zespoły budownictwa jednorodzinnego i usług 
podstawowych oraz rekreacji w rejonie ulic: Krzemieniec, Chodkiewicza, Kruhelska  
i Obszary leśne na terenie miasta III./RS-9 obejmuje lasy w dzielnicach: Lipowica Zielonka 
i Pikulice. Teren wyposażony jest w niezbędną infrastrukturę techniczną. 
 

Osiedle Kopernika - zabudowa występująca pomiędzy torami PKP rzeką San oraz terenami 
w kierunku wschodnim. Na terenie występuje zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 
w przewadze historyczna z usługami, handlem i administracją oraz obsługa komunikacyjna – 
Dworzec Autobusowy i Międzynarodowy Dworzec Kolejowy. W części północnej realizowany 
wielkopowierzchniowy obiekt handlowy. W Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla teren opisany jest jako: Jednostka 
Przestrzenna „III. – Ogólnomiejska” i obszary zabudowy i kontynuacji rozwoju dominującej 
funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej „III./MW – 2”, w rejonie ulic: Sportowej, 
Kopernika, Czarnieckiego, Rokitniańskiej, Bohaterów Getta, Wincentego Pola oraz tereny 
przydatne dla lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych III./WOH. Teren 
wyposażony jest w niezbędną infrastrukturę techniczną. 
 

Osiedle Łukasińskiego - zabudowa występująca pomiędzy ulicą Dworskiego, Słowackiego 
Bakończycką i terenami PKP. Na terenie występuje zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna  
w przewadze historyczna z zabudową willową z usługami, handlem, administracją i oświatą. 
Część północna - objęta ochroną konserwatorską. W części zachodniej obszaru Szpital 
Wojskowy tereny poszpitalne i powojskowe, natomiast w części wschodniej szkoła wyższa – 
Akademia Wschodnioeuropejska oraz przemysł – fabryka mebli. W Studium Uwarunkowań  
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla teren opisany jest jako: 
Jednostka Przestrzenna „II. - Śródmieście” obejmująca obszary miasta XIX-wiecznego  
i z początków XX wieku, pozostały teren Jednostka Przestrzenna „III. – Ogólnomiejska”  
i obszary zabudowy i kontynuacji rozwoju dominującej funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej  
i usługowej „III./MW – 2”, III./UM-2 – Podstrefa usług Medycznych oraz II/III/PNT1 – Podstrefa 
parku Naukowo-Technologicznego. 
 

Osiedle Mickiewicza - zabudowa występująca pomiędzy ulicą Dworskiego i terenami PKP. 
Na terenie występuje zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna historyczna w zabudowie 
pierzejowej z usługami o charakterze miejskim i ponadlokalnym, handlem i administracją oraz 
oświatą. W części północnej teren zamknięty – jednostka Straży Granicznej oraz zabytkowy 
Dworzec Kolejowy. Obszar objęty ochroną konserwatorską. W Studium Uwarunkowań  
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla teren opisany jest jako: 
Jednostka Przestrzenna „II. - Śródmieście” obejmująca obszary miasta XIX-wiecznego  
i z początków XX wieku, pozostały teren Jednostka Przestrzenna „III. – Ogólnomiejska”  
i obszary zabudowy i kontynuacji rozwoju dominującej funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej  
i usługowej „III./MW – 2”. 
Teren wyposażony jest w niezbędną infrastrukturę techniczną. 
 

Osiedle Słowackiego - zabudowa występująca pomiędzy torami PKP oraz południową  
i wschodnią granicą miasta. W części północnej cmentarz komunalny oraz zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny objęte miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego z przeznaczeniem pod specjalna strefę ekonomiczną. Część południowa przy 
granicy miasta zabudowana rozproszoną zabudową mieszkaniową jednorodzinną w tym 
zagrodową oraz socjalną, skupioną głównie przy ul. Słowackiego i Herburtów. Przy  
ul. Obozowej w przewadze przemysł oraz handel. W zachodniej części obszaru składowisko 
odpadów komunalnych. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Przemyśla teren opisany jest jako: Jednostka Przestrzenna  
„III. – Ogólnomiejska” i obszary rozwoju dominującej funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej po 
zachodniej stronie ul. Słowackiego „III./MW – 4”, III./Ko-7 składowisko odpadów,  
III./Ko-1 Cmentarz Komunalny oraz obszary leśne na terenie miasta III./RS-9 obejmująca 
obszary lasów w dzielnicach: Lipowica Zielonka i Pikulice oraz dla części południowej 
II/III./PNT-1 i II/III/PNT2 – Podstrefa parku Naukowo-Technologicznego, tereny przydatne dla 
lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych III./WOH oraz tereny przemysłowo-
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składowe III./P. Występują również obiekty powojskowe (forty) byłej Twierdzy Przemyśl. Teren 
w części wyposażony w niezbędną infrastrukturę techniczną. 
 

Osiedle Kmiecie - zabudowa występująca pomiędzy ulicą Grunwaldzką, Placem Konstytucji, 
Wybrzeże Ojca Świętego Jana Pawła II to zabudowa wielorodzinna, w części zachodniej 
obszaru zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna o dużej intensywności zabudowy z usługami  
i handlem oraz placówkami oświaty, powstała w latach 1970-90 XX wieku, obejmuje Osiedle 
Kmiecie oraz Osiedle Wieniawskiego wraz ze Szkołą Podstawową Nr 16 oraz Gimnazjami.  
W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla 
(zatwierdzone Uchwałą Nr 26/2006 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 lutego 2006r.) 
zachodni obszar opisany jest jako: Jednostka Przestrzenna „III. – Ogólnomiejska”: obejmuje 
istniejące zurbanizowane tereny o funkcjach: mieszkaniowych, usługowych, przemysłowych  
i innych o charakterze miejskim – podlegające adaptacji do współczesnych standardów  
i potrzeb oraz kontynuacji rozwoju tych funkcji do wielkości wynikającej z wydolności 
obsługujących ją miejskich systemów inżynieryjnych oraz kierunkowe obszary o funkcjach 
ogólnomiejskich na terenach wolnych, dotychczas użytkowanych rolniczo, zwalnianych  
z dotychczasowego użytkowania lub przyłączanych do terenu miasta oraz obszary 
zabudowy i kontynuacji rozwoju dominującej funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej 
„III./MW – 1”. 
Wschodnia część obszaru to zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami i handlem  
w większości zabudowa willowa z okresu przełomu XIX i XX wieku oraz obiekty realizowane  
w latach 1970-90 XX wieku. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Przemyśla teren opisany jest jako: Jednostka Przestrzenna  
„II. - Śródmieście” obejmująca obszary miasta XIX-wiecznego i z początków XX wieku po 
obydwu stronach Sanu. Przeznaczenie: obszar uzupełniający centrum administracyjno – 
usługowe z dominującą funkcją mieszkaniową i obsługą komunikacyjną Starego Miasta.  
Teren wyposażony jest w niezbędną infrastrukturę techniczną. 
 

Osiedle Warneńczyka – zabudowa występująca pomiędzy ul. Grunwaldzką, Węgierską  
i terenami niezabudowanymi od północy. W części wschodniej zabudowa mieszkaniowa 
jedno i wielorodzinna o średniej intensywności z usługami i handlem powstała w latach 1970-
90 XX wieku, obejmuje Osiedle Warneńczyka z budynkami 11 kondygnacyjnymi. W Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla teren 
opisany jest jako: Jednostka Przestrzenna „III. – Ogólnomiejska” oraz obszary zabudowy 
i kontynuacji rozwoju dominującej funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej  
„III./MW – 1” i obszary zabudowy i kontynuacji rozwoju funkcji mieszkalnictwa 
jednorodzinnego Warneńczyka „III./MN - 5” – obejmujące istniejące zespoły budownictwa 
jednorodzinnego i usług podstawowych oraz rekreacji. 
Część zachodnia obszaru to zabudowa jedno i wielorodzinna o średniej gęstości zabudowy  
z uboższym wyposażeniem w usługi i handel. W Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla teren opisany jest jako: Jednostka 
Przestrzenna „III. – Ogólnomiejska” oraz obszary zabudowy i kontynuacji rozwoju funkcji 
mieszkalnictwa jednorodzinnego Ostrów „III./MN - 4” – obejmujące istniejące zespoły 
budownictwa w przewadze jednorodzinnego i usług podstawowych oraz rekreacji  
w rejonie ulic: Grunwaldzkiej i Węgierskiej w kierunku Ostrowa oraz niezabudowane tereny  
w kierunku północnym i zachodnim do granic miasta. Występują również obiekty 
powojskowe (forty) byłej Twierdzy Przemyśl. 
Teren wyposażony jest w niezbędną infrastrukturę techniczną. 
 

Osiedle Lipowica - zabudowa występująca pomiędzy ulicą Obronną, Wysockiego, 
Paderewskiego i Kochanowskiego w kierunku zachodniej granicy miasta. W znacznej 
większości zabudowa jednorodzinna skupiona przy głównych ulicach miejscami zabudowa 
rezydencjalna z ubogim wyposażeniem w usługi i handel. W części północnej tereny 
poszpitalne przekształcone dla potrzeb terenów mieszkaniowych wielorodzinnych  
z powstającą zabudową mieszkaniową jednorodzinną oraz Dom Pomocy Społecznej.  
W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla 
teren opisany jest jako: Jednostka Przestrzenna „III. – Ogólnomiejska” oraz Obszary rozwoju 
dominującej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej Lipowica „III./MN – 12” - obejmujące 
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tereny projektowanych zespołów budownictwa jednorodzinnego na południe od  
ul. Wysockiego do ul. Łętowskiej.  
W części południowej obszaru tereny rozproszonej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  
w znacznej części Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Miasta Przemyśla teren opisuje jako: obszar jarów i cieków wodnych w dzielnicy Lipowica  
i Ostrów III./RS – 1, obejmuje wzgórza Lipowicy i Ostrowa z naturalnymi formami 
ukształtowania w północno-wschodniej części miasta. Występują również obiekty 
powojskowe (forty) byłej Twierdzy Przemyśl. 
Teren w części jest wyposażony w niezbędną infrastrukturę techniczną. 
 

Osiedle Winna Góra - zabudowa występująca pomiędzy ulicą 3 Maja, torami PKP  
w kierunku do wschodniej granicy miasta. We wschodniej części obszaru rozproszona 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o różnym stanie technicznym, również tereny wolne 
od zabudowy oraz przemysłowe - Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  
W części zachodniej obszaru występuje zabudowa mieszkaniowa wielo i jednorodzinna, 
obiekty handlowe i tereny wojskowe. Dla części zachodniej Studium Uwarunkowań  
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla teren opisany jest jako: 
Jednostka Przestrzenna „III. – Ogólnomiejska” oraz obszary rozwoju dominującej funkcji 
mieszkaniowej jednorodzinnej Chrobrego „III./MN – 13” - obejmujące tereny projektowanego 
zespołu budownictwa jednorodzinnego na południe od ul. K. Gurbiela do  
ul. St. Wyspiańskiego, obszary zabudowy i kontynuacji rozwoju dominującej funkcji 
mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej „III./MW – 1” i obszary zabudowy i kontynuacji 
rozwoju dominującej funkcji mieszkalnictwa jednorodzinnego Podwinie i Winna Góra  
„III./MN - 6” – obejmujące istniejące zespoły budownictwa jednorodzinnego, 
wielorodzinnego i usług podstawowych oraz rekreacji na wschodnim stoku Winnej Góry. 
Występują również obiekty powojskowe (forty) byłej Twierdzy Przemyśl.  
Część wschodnia obszaru Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Przemyśla opisuje jako: „Wielofunkcyjna Strefa Północno – Wschodnia” 
– „III. - F” przeznaczenie: funkcje ogólnomiejskie z dominującą funkcją usług medycznych  
i komunalnych o znaczeniu regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym oraz obszary rozwoju 
dominującej funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej w Wielofunkcyjnej Strefie 
Północno-Wschodniej „III./MW – 6”. Teren wyposażony w niezbędną infrastrukturę techniczną. 
 

Osiedle Rogozińskiego - zabudowa występująca pomiędzy torami PKP, ul. Borelowskiego, 
rzeką San w kierunku wschodniej granicy miasta. Występuje zabudowa mieszkaniowa wielo  
i jednorodzinna z wyposażeniem w usługi i handel oraz teren poszpitalny, adaptowany 
generalnie na funkcje związane z ochroną zdrowia, w części wschodniej – wyłącznie tereny 
niezabudowane wzdłuż rzeki San. Dla części zachodniej Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla teren opisany jest jako: Jednostka 
Przestrzenna „III. – Ogólnomiejska” oraz obszary zabudowy i kontynuacji rozwoju dominującej 
funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej „III./MW – 1”. Teren wschodni obszaru objęty 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Nad Sanem (Uchwała Rady 
Miejskiej w Przemyślu Nr200/2005 z dnia 27 października 2005 r.) – funkcje usługowe oraz 
rekreacyjno-sportowe. Teren wyposażony jest w niezbędną infrastrukturę techniczną. 
 

Osiedle Rycerskie - zabudowa występująca pomiędzy ul. Gen. Sikorskiego, Bielskiego i Bpa 
Glazera. W części północnej zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna dużej intensywności  
z usługami i handlem, powstała w latach 70-90, obejmuje Osiedle Rycerskie z budynkami 
11 kondygnacyjnymi. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Przemyśla teren opisany jest jako: Jednostka Przestrzenna  
„III. – Ogólnomiejska” i obszary zabudowy i kontynuacji rozwoju dominującej funkcji 
mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej „III./MW – 1 oraz tereny w części południowej jako 
obszary zabudowy i kontynuacji rozwoju funkcji mieszkalnictwa jednorodzinnego 
Warneńczyka „III./MN - 5” –obejmujące istniejące zespoły budownictwa jednorodzinnego 
i usług podstawowych oraz rekreacji w rejonie ulic: Dolińskiego, Narutowicza, Curie – 
Skłodowskiej, Warneńczyka, Przybyszewskiego, Goszczyńskiego. Teren wyposażony jest 
w niezbędną infrastrukturę techniczną. 
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Osiedle Lwowskie - zabudowa występująca pomiędzy torami PKP, rzeką Wiar w kierunku 
południowej granicy miasta. W części północnej obszaru zabudowa mieszkaniowa wielo  
i jednorodzinna z wyposażeniem w usługi i handel w tym wielkopowierzchniowe obiekty 
handlowe oraz tereny przemysłowe. W części wschodniej obszaru tereny niezabudowane.  
W części południowej zabudowa mieszkaniowa rozproszona oraz przemysł, bazy, składy  
i obiekty handlu hurtowego. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Przemyśla teren opisany jest jako: „Wielofunkcyjna Strefa Południowo – 
Wschodnia” – „III. - E” - przeznaczenie: funkcje ogólnomiejskie z dominującą funkcją 
przemysłowo – składową oraz usługową o znaczeniu ponadregionalnym, regionalnym  
i ponadlokalnym oraz tereny przydatne dla lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów 
handlowych III./WOH oraz tereny przemysłowo-składowe III./P. Występują również obiekty 
powojskowe (forty) byłej Twierdzy Przemyśl. Teren wyposażony jest w niezbędną infrastrukturę 
techniczną. 
 

Osiedle Zielonka - Obszar zawiera się pomiędzy ulicą: Grochowską w kierunku zachodniej  
i południowej granicy miasta. Rozproszona zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w tym 
zagrodowa. W obszarze występują usługi związane ze sportem i rekreacją. W Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla teren 
opisany jest jako: w części zachodniej: Jednostka Przestrzenna „III. – Ogólnomiejska” i obszary 
zabudowy i kontynuacji rozwoju funkcji mieszkalnictwa jednorodzinnego Krzemieniec  
„III./MN - 11” – obejmujące istniejące zespoły budownictwa jednorodzinnego i usług 
podstawowych oraz rekreacji w rejonie ulic: Krzemieniec, Chodkiewicza, Kruhelska i obszary 
leśne na terenie miasta III./RS-9 obejmuje obszaru lasów w dzielnicach: Lipowica, Zielonka 
i Pikulice. Występują również obiekty powojskowe (forty) byłej Twierdzy Przemyśl.  
Teren w części wyposażony w niepełną infrastrukturę techniczną. 
 

Osiedle Za Wiarem - zabudowa występująca pomiędzy torami PKP oraz południową  
i wschodnią granicą miasta i rzeką Wiar. W części północnej zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna o dużej intensywności z usługami i handlem oraz rozproszona zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna, przemysł i składy budowlane. Część południowa przy granicy 
miasta zabudowana rozproszoną zabudową mieszkaniową jednorodzinną i tereny 
niezabudowane. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Miasta Przemyśla teren opisany jest jako: „Wielofunkcyjna Strefa Południowo – Wschodnia” – 
„III. - E” przeznaczenie: funkcje ogólnomiejskie z dominującą funkcją przemysłowo – 
składową oraz usługową o znaczeniu ponadregionalnym, regionalnym i ponadlokalnym, 
obszary zabudowy i kontynuacji rozwoju dominującej funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej  
i usługowej w Wielofunkcyjnej Strefie Południowo-Wschodniej „III./MW – 3” oraz tereny 
przydatne dla lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych III./WOH oraz tereny 
przemysłowo-składowe III./P. Występują również obiekty powojskowe (forty) byłej Twierdzy 
Przemyśl. Teren w części wyposażony jest w niezbędną infrastrukturę techniczną. 
 

Osiedle Przemysława - zabudowa występująca pomiędzy ulicą Dworskiego, Słowackiego 
Bakończycką i terenami PKP. Na terenie występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  
i wielorodzinna historyczna pierzejowa o średniej intensywności z usługami o charakterze 
miejskim, handlem i administracją. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Przemyśla teren opisany jest jako: Jednostka Przestrzenna  
„II. - Śródmieście” obejmująca obszary miasta XIX-wiecznego i z początków XX wieku (dla 
odcinka ul. Słowackiego do skrzyżowania z ul. Łukasińskiego), Jednostka Przestrzenna  
„III. – Ogólnomiejska” oraz Obszary zabudowy i kontynuacji rozwoju funkcji mieszkalnictwa 
jednorodzinnego Wysokie Góry i Tatarska „III./MN - 7” – obejmujące istniejące zespoły 
budownictwa jednorodzinnego i usług podstawowych oraz rekreacji w rejonie ulic: 
Przemysława i Grochowskiej, w kierunku zachodnim aż do Parku Miejskiego i granic jednostki 
staromiejskiej. Teren wyposażony jest w niezbędną infrastrukturę techniczną. 
 

Osiedle Konopnickiej - Obszar zawiera się pomiędzy: Rzeką San, torami PKP oraz ulicami: 
Bohaterów Getta i Konopnicką. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w tym zagrodowa 
oraz usługi i handel. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Miasta Przemyśla teren opisany jest jako: Wielofunkcyjna Strefa „Wilcze” –  
„III. - D” przeznaczenie: funkcje ogólnomiejskie z dominującą funkcją administracyjno – 
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usługową o znaczeniu ponadregionalnym, regionalnym i ponadlokalnym, obszary rozwoju 
dominującej funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej w Wielofunkcyjnej Strefie 
„Wilcze”: „III./MW – 5”, obszary w Wielofunkcyjnej Strefie Wilcze i w dolinie Sanu III./RS-5, 
obejmują tereny zagrożone zalewaniem wodami powodziowymi Q1% w zakolach Sanu i forty 
i wały forteczne wzdłuż ul. Wilczańskiej oraz tereny przydatne dla lokalizacji 
wielkopowierzchniowych obiektów handlowych III./WOH. Występują również obiekty 
powojskowe (forty) byłej Twierdzy Przemyśl. Teren wyposażony jest w niezbędną infrastrukturę 
techniczną. 
 
Z opisanego obszaru wydzielono niewielki teren powojskowy. Obejmuje on teren zawarty 
pomiędzy ulicami: Plac Dominikański, Rynek i Grodzka.  
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Kryteria wyznaczania obszaru nr 2 - liczone dla rejonów miasta Przemyśla przeznaczonych do rewitalizacji w zakresie przedsięwzięć 
inwestycyjnych poza mieszkalnictwem, zawierających osiedla: Stare Miasto (za wyjątkiem wydzielonego powojskowego obszaru nr 3), 
Słowackiego, Zielonka, Kmiecie, Przemysława, Łukasińskiego, Mickiewicza, Kopernika, Salezjańskie, Krasińskiego. 

Kryterium 
Wysoki poziom 

ubóstwa i 
wykluczenia 

Wysoka stopa 
długotrwałego 

bezrobocia 
Wysoki poziom przestępczości i wykroczeń 

Niski wskaźnik 
prowadzenia 
działalności 

gospodarczej 

Porównywalnie niski poziom 
wartości zasobu mieszkaniowego 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Wskaźnik 

Liczba osób 
korzystających z 
zasiłków pomocy 
społecznej na 1 tys. 
ludności 

Udział długotrwale 
bezrobotnych wśród 
osób w wieku 
produkcyjnym 

Liczba przestępstw na 
1 tys. ludności  

Czyny karalne 
osób nieletnich 
na 1 tys. 
nieletnich 

Liczba 
zarejestrowanych 
podmiotów 
gospodarki 
narodowej na 
100 osób 

Udział budynków bez 
wodociągów do 
ogólnej liczby 
budynków (w %) 

Liczba budynków 
wybudowanych przed 
rokiem 1989 do ogólnej 
liczby budynków 
(w %) 

Definicja wskaźnika 

Osoby, które zgodnie z 
ustawą z 12 marca 
2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. Nr 
64, poz. 593, z późn. 
zm.) są uprawnione do 
ubiegania się o 
przyznanie 
świadczenia 
pieniężnego z pomocy 
społecznej 

Stopę bezrobocia 
długotrwałego rozumie 
się jako stosunek liczby 
osób bezrobotnych 
powyżej 12 miesięcy do 
liczby osób w wieku 
produkcyjnym (kobiety 
w wieku 18-59, 
mężczyźni 18-64) 

Ilość stwierdzonych 
przestępstw ogółem 

Ilość czynów 
karalnych 
popełnionych 
przez nieletnich, 
przy czym za 
nieletniego 
uważa się osobę, 
która w chwili 
popełnienia 
czynu miała 
ukończone 13 
lat, ale nie 
ukończyła 17 lat 

Ilość 
zarejestrowanych 
podmiotów 
gospodarczych w 
przeliczeniu na 100 
mieszkańców 

Budynek wyposażony 
w wodociąg – 
budynek w którym 
wszystkie, bądź 
niektóre mieszkania 
posiadają kran z 
bieżącą wodą (bez 
względu na to czy jest 
to zimna czy ciepła 
woda), lub jest on 
poza mieszkaniem – 
ale wewnątrz tego 
budynku, np. w 
korytarzu. Według 
długości przewodów 
rozdzielczych 
doprowadzających 
wodę od źródła 
(ujęcia wody) do 
budynku rozróżnia się 
instalację jako: 
sieciową urządzenie 
lokalne 

Ilość budynków 
mieszkalnych 
powstałych 
przed rokiem 
1989 w relacji do 
ogólnej liczby 
budynków 
mieszkalnych 

Wartość referencyjna 
wskaźnika dla 
województwa 
podkarpackiego 

83 5,8 19,7 10,2 6,7 9,1 83,8 

Wartość dla obszarów 
objętych wsparciem 

Odchylenie powyżej 
wartości referencyjnej 

Odchylenie powyżej 
wartości referencyjnej 

Odchylenie powyżej 
wartości referencyjnej 

Odchylenie 
powyżej wartości 
referencyjnej 

Odchylenie poniżej 
wartości 
referencyjnej 

Odchylenie powyżej 
wartości referencyjnej 

Odchylenie powyżej 
wartości referencyjnej 
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Kryterium 
Wysoki poziom 

ubóstwa i 
wykluczenia 

Wysoka stopa 
długotrwałego 

bezrobocia 
Wysoki poziom przestępczości i wykroczeń 

Niski wskaźnik 
prowadzenia 
działalności 

gospodarczej 

Porównywalnie niski poziom 
wartości zasobu mieszkaniowego 

Wskaźnik 

Liczba osób 
korzystających z 
zasiłków pomocy 
społecznej na 1 tys. 
ludności 

Udział długotrwale 
bezrobotnych wśród 
osób w wieku 
produkcyjnym 

Liczba przestępstw na 
1 tys. ludności  

Czyny karalne 
osób nieletnich 
na 1 tys. 
nieletnich 

Liczba 
zarejestrowanych 
podmiotów 
gospodarki 
narodowej na 
100 osób 

Udział budynków bez 
wodociągów do 
ogólnej liczby 
budynków (w %) 

Liczba budynków 
wybudowanych przed 
rokiem 1989 do ogólnej 
liczby budynków 
(w %) 

Wartość referencyjna 
wskaźnika dla miasta 
Przemyśl (dane na 
koniec roku 2006) 

172>83 7,21>5,8 - 10,93>10,2 - - - 

Źródła danych dla 
beneficjentów 

Urząd Miejski 
w Przemyślu, 

MOPS w Przemyślu 

Urząd Miejski 
w Przemyślu, 

 PUP  w Przemyślu 
Komenda Miejska Policji w Przemyślu 

GUS  O/Przemyśl/, 
Urząd Miejski 
w Przemyślu 

Urząd Miejski 
w Przemyślu, Wydział Geodezji, 

PWiK 
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Mapa obszaru nr 2 przedstawiająca obszar miejski rewitalizowany w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych za wyjątkiem działań 
dotyczących mieszkalnictwa, zawierający osiedla: Stare Miasto (za wyjątkiem wydzielonego powojskowego obszaru nr 3), Słowackiego, 
Zielonka, Kmiecie, Przemysława, Łukasińskiego, Mickiewicza, Kopernika, Salezjańskie, Krasińskiego. 
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Charakterystyka Obszaru nr 2 
 
Drugi wyznaczony do rewitalizacji obszar miasta Przemyśla ograniczony jest od wschodu linią 
kolejową. Po przekroczeniu rzeki San sięga od ulicy: Borelowskiego, 29 Listopada, 3 Maja 
i Grunwaldzkiej. Natomiast, od zachodu i południa obszar przebiega wzdłuż granic 
administracyjnych miasta. Obejmuje swym zasięgiem najstarszą historycznie część miasta  
w obrębie osiedli: Stare Miasto (za wyjątkiem wydzielonego powojskowego obszaru nr 3) , 
Juliusza Słowackiego, Zielonka, Kmiecie, Przemysława, Waleriana Łukasińskiego, Adama 
Mickiewicza, Zygmunta Krasińskiego, Mikołaja Kopernika i Salezjańskie. 
 

Wyznaczenie tego obszaru do rewitalizacji wynika z uwarunkowań historyczno-kulturowych 
oraz atrakcyjności turystycznej. Wynika to m.in. ze wskazania w Regionalnym Programie 
Operacyjnym Województwa Podkarpackiego celów dotyczących ochrony dziedzictwa 
kulturowego i obiektów o wysokich walorach architektoniczno-kulturowych oraz podnoszenia 
atrakcyjności turystycznej jako jednych z zasadniczych celów podejmowania działań 
rewitalizacyjnych. 
 

Na obszarze, zamieszkałym przez 39 698 mieszkańców miasta, znajdują się różne typy 
zabudowy powstałej na przestrzeni od XI do XX wieku. Należy tu wymienić jako najstarsze - 
rotundę i pallatium - reprezentujące typ zabudowy świecko - sakralnej (XI w.), zamek (XIV-XVI 
w.), liczne założenia kościelno – klasztorne (XII – XVIII w. i XX w.) oraz system obwarowań 
miejskich (XVI-XVII w.). Ponadto, w XIX wieku na przedmiotowym obszarze powstała  
architektura militarna, związana z budową fortyfikacji Rdzenia Twierdzy Przemyśl. Substancję 
zabytkową obszaru uzupełniają ciągi zabudowy kamienicznej kształtujące się od XVI do XX 
w. Przedstawione wyżej typy zabudowy podlegają prawnej ochronie konserwatorskiej na 
podstawie indywidualnych wpisów do rejestru zabytków, ochrony zabudowy ulic lub układu 
urbanistycznego miasta. 
Większość zabytków miasta jest w złym stanie i wymaga renowacji, natomiast część 
odnowionych budynków nie jest odpowiednio utrzymywana ani konserwowana. Dotyczy to 
zwłaszcza obszaru Starego Miasta, o bardzo ciekawym układzie, który gdyby nie powyższe 
zastrzeżenia, byłby jedną z największych atrakcji turystycznych w skali regionu i kraju. 
Ponadto, w sąsiedztwie wyznaczonego rejonu położone są wzgórza i rozległe kompleksy 
leśne z rezerwatami przyrody. Prowadzą przez nie szlaki turystyczne i ścieżki przyrodniczo - 
dydaktyczne, a także trasy rowerowe z wiekowymi świątyniami i kapliczkami, dworami  
i parkami, reliktami dawnej zabudowy oraz kopcami i kurhanami. 
W obrębie obszaru przebiegają liczne piesze szlaki turystyczne i ścieżki forteczne. 
Rzeka San pozwala na uprawianie turystki wodnej. Dodatkowo, ukształtowanie 
wyznaczonego terenu sprzyja uprawianiu sportów zimowych – narciarstwa zjazdowego  
i snowboardu - na stoku narciarskim, w samym centrum miasta, gdzie czynne są dwie trasy 
zjazdowe, usytuowane na północno-zachodnim zboczu góry Zniesienie. Można tam 
wyjechać dwoma kolejkami krzesełkowymi służącymi turystom także w sezonie letnim. Dużą 
atrakcją jest także całoroczny tor saneczkowy. Ponadto, istnieją dogodne warunki do 
uprawiana innych sportów zimowych - narciarstwa biegowego oraz wędrówek pieszych.  
Niezależnie od tego, wzdłuż zachodniej i południowej granicy obszaru występują atrakcyjne 
tereny możliwe do zagospodarowania na potrzeby rekreacji, sportu i turystyki. 
Dlatego, bardzo ważne jest wykorzystanie istniejącego potencjału turystycznego miasta 
poprzez budowę na bazie nowych produktów turystycznych, gdyż to właśnie może stać się 
elementem wyróżniającym Przemyśl na mapie turystycznej Polski i Europy. 
Z opisanego obszaru wydzielono niewielki teren powojskowy. Obejmuje on teren zawarty 
pomiędzy ulicami: Plac Dominikański, Rynek i Grodzka.  
 

Projekty przewidziane do realizacji w obszarze nr 2 są zgodne z celami Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.  
 

Zgodnie z zapisami działania 7.1 Rewitalizacja miast RPO WP szczególnie istotne w kontekście 
planowanych działań z zakresu rewitalizacji będą miasta, w których siedzibę mają władze 
powiatowe, a także miasta, w których występują obiekty zabytkowe lub zespoły obiektów 
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zabytkowych oraz historyczne układy urbanistyczne przewidziane do szczególnej ochrony, 
rewaloryzacji, rewitalizacji i racjonalnego wykorzystania w ramach Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Podkarpackiego. 
 

Realizacja projektów planowanych do realizacji w tym obszarze przyczyni się do 
wzmocnienia Przemyśla, jako ośrodka miejskiego, a tym samym do ożywienia społeczno - 
gospodarczego poprzez dostosowanie objętych nimi obszarów i obiektów do potrzeb 
społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturowych i turystycznych.  
 

Problemy tego obszaru wskazano w analizie SWOT oraz w punkcie 1.5.1. Problemy w zakresie 
zagospodarowania obszarów i gospodarki przestrzennej, 1.5.2. Problemy w zakresie 
wykorzystania walorów turystycznych oraz w punkcie 2.4 Identyfikacja problemów w sferze 
gospodarczej i 3.5 Identyfikacja problemów w sferze społecznej. 
 
 
 
 
Kryteria wyznaczania obszaru nr 3 – obejmującego teren powojskowy położony  
w prawobrzeżnej części miasta, pomiędzy ulicami: Plac Dominikański, Rynek i Grodzka. 
 

 
W obszarze nr 3 zlokalizowane są 2 obiekty wybudowane przed 1989 rokiem. Wskaźnik 
dotyczący niskiego poziomu wydajności energetycznej dla obiektów znajdujących się  
w obszarze nr 3 wynosi 100%. 
 

Z powyższych informacji wynika, że wytyczony powojskowy obszar nr 3 miasta Przemyśla 
przeznaczony do rewitalizacji spełnia kryterium w zakresie niskiego poziomu wydajności 
energetycznej budynków. 
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Mapa powojskowego obszaru nr 3  

 
                                                                                                                                                                                

Źródło: Urząd Miejski w Przemyślu 
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Charakterystyka Obszaru nr 3 

Trzecim obszarem miasta Przemyśla przeznaczonym do rewitalizacji jest obszar z terenem 
powojskowym, położony w prawobrzeżnej części miasta, w północno-wschodniej części 
Osiedla STARE MIASTO, pomiędzy ulicami: Plac Dominikański, Rynek i Grodzka. 
 

Teren powojskowy obejmuje budynek Klubu Garnizonowego (kasyna wojskowego), który 
został zbudowany ok. połowy XVI w. jako zespół kościelno – klasztorny sióstr dominikanek  
w Przemyślu. Pierwotnie budynek Klasztoru Dominikanek składał się z jednej kondygnacji  
i piwnic. W II połowie XVII w. klasztor rozbudowano o skrzydło wschodnie. Do roku 1800 na 
tym terenie istniał również kościół. 
Położenie i rozwój garnizonu wojskowego w Przemyślu wymusiły zmianę przeznaczenia 
budynku na szpital wojskowy. Zaistniała potrzeba rozbudowy kompleksu. Ok. 1850r. 
nadbudowano drugą kondygnację budynku klasztornego i skrzydło wschodnie oraz 
dobudowano trakt od strony północnej. W 1888 roku dokonano gruntownej przebudowy 
klasztoru z przeznaczeniem na klub oficerski. Około 1890 roku w dawnym refektarzu 
urządzono kasyno. Ponadto, dobudowane zostało skrzydło zachodnie, w którym usytuowano 
wysoką salę balową z bogatym wystrojem sztukatorskim w postaci powtarzającego się 
motywu Minerwy na kapitelach pilastrów, a także wybudowano reprezentacyjną klatkę 
schodową. Kompleks adaptowano na cele kasyna wojskowego.  
W roku 1901, w południowo – zachodni narożnik pomiędzy budynkiem Starostwa 
Powiatowego a kamienicą Rynek 20, dobudowano Bramę Rycerską, autorstwa inż. 
Reinagera. Obiekt pełnił funkcję reprezentacyjnego wejścia na teren klubu. Jednocześnie 
zadaszony taras nad Bramą był wykorzystany jako letni ogródek w kasynie.  
Niepodległa Rzeczpospolita nie zmieniła przeznaczenia tego obiektu - funkcjonował tu 
Garnizonowy Klub Oficerski. W jego skład wchodziła restauracja nazywana tradycyjnie 
kasynem, biblioteka oraz ochronka dla dzieci. Funkcjonowała też Brama Rycerska i letni 
ogródek.  
We wrześniu 1939 roku w tym budynku mieściło się Dowództwo obrony Przemyśla. 
W trakcie okupacji sowieckiej 1939-1941 funkcjonował tam klub dla oficerów. Po zajęciu 
prawobrzeżnej części Przemyśla nadal mieścił się  w tym budynku klub dla oficerów. 
Od 1945 roku mieścił się tam Klub Garnizonowy w Przemyślu. W 1950 roku przekształcono salę 
balowa na kino, któremu nadano nazwę „Kosmos”. W latach 1979-1988 wykonano generalny 
remont budynku. Nowocześnie wyposażono kino, które kontynuowało swoją działalność do 
31.12.2008 r. 
Klub Garnizonowy był prężnie działającym ośrodkiem kultury, w skład którego wchodziła 
biblioteka 20 tys. woluminów, amatorskie zespoły dziecięce i koła zainteresowań, w tym 
Dyskusyjny Klub Filmowy „Filmiarnia”, Oddział wojskowy PTTK im. „Twierdzy Przemyśl” 
organizujący Centralny Rajd Wojska Polskiego na Orientację –Bieszczady (najstarsza impreza 
turystyczna w WP). W budynku mieściły się siedziby Światowego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej. Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników. 
Znajdowało się tam też Muzeum Twierdzy Przemyśl prowadzone przez grupę zapaleńców 
ze Stowarzyszenia 3 Historycznego Galicyjskiego Pułku Artylerii Fortecznej im Księcia 
Kynsky'ego. 
 

Na obszarze nr 3 występuje zabudowa historyczna, podlegająca ścisłej ochronie 
konserwatorskiej.  
Wykaz obiektów znajdujących się w obszarze nr 3 miasta Przemyśla:  
dom Grodzka 8 ( dawny Klasztor Dominikanek ) 
 

Ochrona konserwatorska:  
indywidualne wpisy do rejestru zabytków nieruchomych: 
dawny Klasztor Dominikanek Grodzka 8 A-413. 
 
 

Wybór tego obszaru miasta do rewitalizacji w zakresie obszarów zdegradowanych wynika  
z zaistniałych w ostatnim czasie zmian własności opisywanego terenu oraz wygaszenie 
wcześniejszej formy użytkowania. Kompleks powojskowy, to nieruchomość położna  
w Przemyślu przy ul. Grodzkiej (obecnie w związku ze zmianą numeracji porządkowej 
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oznaczona nr 8), zabudowana budynkiem byłego Klubu Garnizonowego oraz obiektem 
„Bramy Rycerskiej”, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki:  
nr 1136/1 o powierzchni 0,2231 ha, nr 1136/2 o powierzchni 0,1868 ha i nr 1139 o powierzchni 
0,0643 ha w obrębie 207, stanowiąca własność Skarbu Państwa pozostawała w trwałym 
zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej - Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie. 
Decyzją nr GKK.V/1.7262-137/08 z dnia 27 marca 2009 r. Prezydent Miasta Przemyśla - na 
wniosek Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie działającego za zgodą Ministra Obrony 
Narodowej - orzekł o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego MON-RZI w Lublinie  
w stosunku do ww. nieruchomości, a następnie protokołem zdawczo-odbiorczego spisanym 
w dniu 28 kwietnia 2009 r. przejął tę nieruchomość do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa 
- z przeznaczeniem dla Gminy Miejskiej Przemyśl, jako nieruchomość zamienna za 
nieruchomość położoną przy ul. Tadeusza Kościuszki 5  w Przemyślu. 
Aktem notarialnym Rep. A. Nr 2809/2010 z dnia 18 sierpnia 2010r. nieruchomość położona  
w Przemyślu przy ulicy Grodzka 8 została przyjęta na własność Gminy Miejskiej Przemyśl. 
Nieruchomość jest nieużytkowana od ponad dwóch lat. Bez zagospodarowania  niszczeje  
i dlatego wymaga szybkiej rewitalizacji  w celu zaadaptowania do nowych funkcji.  
Kompleks o dużych walorach architektonicznych położony jest w bardzo atrakcyjnej części 
miasta i posiada korzystny dostęp komunikacyjny. Powinien w jak najszybszym czasie zostać 
zrewitalizowany i zagospodarowany oraz przekazany do użytkowania dla dobra wszystkich 
mieszkańców miasta Przemyśla. 
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3. Podział na projekty i zadania inwestycyjne 
 
W ramach prac związanych z przygotowaniem „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2010-2015” wyodrębniono 
następujące zadania planowane do realizacji: 
 

Działania przestrzenne zlokalizowane na obszarze nr 1 - przeznaczonym do rewitalizacji w zakresie mieszkalnictwa, zawierającym osiedla: Stare 
Miasto (za wyjątkiem wydzielonego powojskowego obszaru nr 3), Lwowskie, Słowackiego, Zielonka, Za Wiarem, Kmiecie, Warneńczyka, 
Lipowica, Rycerskie, Winna Góra, Rogozińskiego, Przemysława, Łukasińskiego, Mickiewicza, Kopernika, Konopnickiej. 
 

 Projekty z zakresu mieszkalnictwa 

Lp. Wnioskodawca Tytuł projektu 
Wartość projektu 

(w tys. zł.) 
Zakres rzeczowy projektu 

1. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Barska 11 
Os. KMIECIE 

Remont i modernizacja elewacji budynku od strony  
ul. Barskiej i Ks. P. Skargi 

260 
Remont i modernizacja elewacji budynku oraz przebudowa 
lokali w niskim parterze. 

2. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
 ul. Kmity 4 
Os. STARE MIASTO 

Rewitalizacja budynku przy ul. Kmity 4 położonego  
w zabytkowej części miasta Przemyśla 

366 

Renowacja elewacji wraz z balkonami. Wymiana pokrycia 
dachowego, rynien i rur spustowych oraz remont kominów. 
Konserwacja drewnianych drzwi wejściowych. Wymiana 
stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonanie instalacji co. i ciepłej 
wody. 

3. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Długosza 6 
Os. KMIECIE 

Remont i modernizacja budynku od strony  
ul. Długosza 6  

310 
Remont i modernizacja elewacji budynku od strony  
ul. Długosza oraz przebudowa lokali w parterze. 

4. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Dworskiego 60 
Os. ŁUKASIŃSKIEGO 

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
451 

(450 620,76) 

Odwilgocenie budynku, wymiana pokrycia dachowego,  
naprawa balkonów, remont klatki schodowej, wzmocnienie 
więźby dachowej, remont elewacji frontowej i od podwórza, 
przebudowa kominów, rozbiórka murowanych komórek  
w podwórzu wraz z remontem podwórza (kostka brukowa). 

Wykonanie monitoringu. 
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Lp. Wnioskodawca Tytuł projektu 
Wartość projektu 

(w tys. zł.) 
Zakres rzeczowy projektu 

5. 

Zrzeszenie Właścicieli  
i Zarządców Domów 
ul. Sowińskiego 1 
 
 Os. KMIECIE 
  
 
 
 
 
Os. STARE MIASTO 
 
 
 
 
Os. ŁUKASIŃSKIEGO 
  
 
 
 
 
Os. MICKIEWICZA 
 
 
 
 
Os. PRZEMYSŁAWA 
 

Rewitalizacja zabytkowych budynków w obrębie 
starego miasta Przemyśla 
 
ul. Grunwaldzka 3 i 3a, 
ul. Kasprowicza 24, 
Plac Konstytucji 5, 
Piotra Skargi 10 
 
ul. Franciszkańska 27, 
ul. Serbańska 13 
Rynek 19 
 
ul. Dworskiego 3,  
ul. Dworskiego 10, 
ul. Dworskiego 36, 
ul. Dworskiego 56, 
ul. Rejtana 4 
ul. Tarnawskiego 2 
 
ul. Jagiellońska 12, 
ul. Mickiewicza 17, 
ul. Mickiewicza 19, 
ul. Mickiewicza 23, 
ul. Mickiewicza 40 
  
 
ul. Słowackiego 18 
 

7 111 
(7 110 514,75) 

 
Rewitalizacja budynków przy ulicach:  

Dworskiego 3 - malowanie pokrycia dachowego, wymiana 
stolarki zewnętrznej, remont elewacji frontowej od podwórza, 
docieplenie elewacji od strony podwórza, remont ciągów 
komunikacyjnych. 

Dworskiego 10 -wymiana  pokrycia dachowego oraz 
wykonanie nowej elewacji wraz z dociepleniem od strony 
podwórza, zagospodarowanie otoczenia budynku, 
adaptacja pomieszczeń w parterze budynku na lokal 
usługowy, remont ciągów komunikacyjnych. 

Dworskiego 36 - wymiana pokrycia dachowego, stolarki 
okiennej i drzwiowej, renowacja elewacji , remont ciągów 
komunikacyjnych, docieplenie elewacji od strony podwórza,  

Dworskiego 56 - wymiana pokrycia dachowego, stolarki 
okiennej i drzwiowej, remont ciągów komunikacyjnych, 
docieplenie ścian elewacji podwórzowej , renowacja 
elewacji. 

Franciszkańska 27- malowanie pokrycia dachowego, 
wymiana stolarki  , renowacja elewacji 

Grunwaldzka3, 3a- wymiana pokrycia dachowego, stolarki 
okiennej i drzwiowej, renowacja elewacji wraz  
z dociepleniem od podwórza, remont ciągów 
komunikacyjnych. 

Jagiellońska 12 - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 
renowacja elewacji z wymianą galerii od strony podwórza,  
docieplenie od strony podwórza, remont ciągów 
komunikacyjnych, zagospodarowanie zaplecza budynku. 

Kasprowicza 24 - zagospodarowanie przestrzeni  wokół 
budynku(wybrukowanie podwórka ) i adaptacja 
pomieszczeń  w suterenie na  cele usługowe. 

Mickiewicza 17- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 
renowacja  elewacji i jej docieplenie od strony podwórza, 
remont ciągów komunikacyjnych. 

Mickiewicza 19- wymiana pokrycia dachowego z częściową 
wymianą więźby dachowej, wymiana stolarki okiennej  
i drzwiowej, remont ciągów komunikacyjnych, remont  
elewacji i jej docieplenie od strony podwórza i sąsiadujących 
budynków. 
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Mickiewicza 23 - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 
remont elewacji i jej docieplenie od strony podwórza,  
przebudowa galerii od strony podwórza , remont ciągów 
komunikacyjnych. 

Mickiewicza 40 - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 
wymiana pokrycia dachowego, remont elewacji i jej 
docieplenie od strony podwórza , remont ciągów 
komunikacyjnych. 

Piotra Skargi 10 - remont elewacji, wymiana pokrycia dachu 
i części więźby, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej , 
remont ciągów komunikacyjnych, przebudowa muru 
oporowego. 

Placu Konstytucji 5 - malowanie pokrycia dachowego, 
remont elewacji wraz z dociepleniem od strony podwórza, 
częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej ,remont 
ciągów komunikacyjnych. 

Rejtana 4 - malowanie pokrycia dachowego, wymiana 
stolarki okiennej i drzwiowej, remont  elewacji z dociepleniem 
od strony podwórza, remont ciągów komunikacyjnych. 

Rynek 19 –remont elewacji zachodniej i południowej z 
dociepleniem strony południowej, malowanie dachu, 
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej , remont ciągów 
komunikacyjnych. 

Słowackiego 18 - wymiana pokrycia dachowego, stolarki 
okiennej i drzwiowej, remont elewacji i docieplenia od strony 
podwórza, remont ciągów komunikacyjnych, 
zagospodarowanie zaplecza budynku oraz adaptacja 
pomieszczeń w parterze na cele usługowo-handlowe . 

Serbańska 13 - malowanie pokrycia dachowego, wymiana 
stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji i docieplenie 
od strony podwórza , remont ciągów komunikacyjnych. 

Tarnawskiego 2 - wymiana pokrycia dachowego z 
remontem więźby dachowej, wymiana stolarki okiennej  

i drzwiowej oraz wykonanie nowej elewacji i jej docieplenie 
od strony podwórza , remont ciągów komunikacyjnych. 

6. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
Pl. Dominikański 4 
Os. STARE MIASTO 

Remont wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy 
Placu Dominikańskim 4 

400 
Remont elewacji, wymiana pokrycia dachowego oraz 
wykonanie izolacji poziomych ścian fundamentowych 
metodą iniekcji ciśnieniowej. 
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7. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Kazimierza Wielkiego 1 
Os. STARE MIASTO 

Remont wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy 
ul. Kazimierza Wielkiego 1 

250 
Remont elewacji, balkonów, wymiana instalacji wodno – 
kanalizacyjnej oraz wykonanie izolacji poziomej ścian 
metodą iniekcji ciśnieniowej. 

8. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Kazimierza Wielkiego 11 
Os. STARE MIASTO 

Remont wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy 
ul. Kazimierza Wielkiego 11 

250 
Remont elewacji, wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej 
oraz wykonanie izolacji poziomej ścian fundamentowych 
metodą iniekcji ciśnieniowej. 

9. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Kazimierza Wielkiego 15 
Os. STARE MIASTO 

Remont wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy 
ul. Kazimierza Wielkiego 15 

350 
Remont elewacji i klatki schodowej oraz likwidacja suchych 
WC. 

10. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Kazimierza Wielkiego 18 
Os. STARE MIASTO 

Remont wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy 
ul. Kazimierza Wielkiego 18 

300 
Remont elewacji oraz klatki schodowej, wymiana pokrycia 
dachowego oraz wykonanie izolacji poziomej ścian 
fundamentowych metodą iniekcji ciśnieniowej. 

11. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Kazimierza Wielkiego 20 
Os. STARE MIASTO 

Remont wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy 
ul. Kazimierza Wielkiego 20 

300 
Remont elewacji i ciągów komunikacyjnych,  dachu oraz 
wykonanie izolacji poziomej ścian fundamentowych metodą 
iniekcji ciśnieniowej. 

12. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Franciszkańska 8 
Os. STARE MIASTO 

Remont kamienicy przy ul. Franciszkańskiej 8  300 
Remont elewacji i wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, 
doprowadzenie gazu, wymiana instalacji wodno – 
kanalizacyjnej, elektrycznej, remont dachu. 

13. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Franciszkańska 19 
Os. STARE MIASTO 

Remont wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy 
ul. Franciszkańskiej 19  

300 

Remont elewacji i klatki schodowej, wykonanie izolacji 
poziomej ścian metodą iniekcji ciśnieniowej, wykonanie 
instalacji C.O. wraz z możliwością podłączenia do miejskiej 
sieci ciepłowniczej, wymiana instalacji kanalizacyjnej. 

14. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Franciszkańska 21 
Os. STARE MIASTO 

Remont wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy 
ul. Franciszkańska 21 

315 
(314 945,92) 

Remont elewacji, przebudowa kominów, wymiana pokrycia 
dachowego, remont klatki schodowej, wykonanie instalacji 
C.O. Wykonanie monitoringu. 

15. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Wodna 7 
Os. STARE MIASTO 

Renowacja i modernizacja XIX-wiecznej kamienicy 
znajdującej się w strefie objętej ochroną 
konserwatorską, przy ul. Wodna 7 

626 
(626 144,85) 

Remont dachu i kominów (zbudowanie kanałów 
wentylacyjnych), osuszenie budynku, remont klatki 
schodowej wraz z instalacją elektryczną, 
odnowienie elewacji zewnętrznej i wewnętrznej.  
Wykonanie monitoringu. 
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16. 
Gmina Miejska Przemyśl  
Os. STARE MIASTO 

Remont budynków wpisanych do rejestru zabytków 
oraz objętych ochroną zabudowy w strefie 
staromiejskiej miasta Przemyśla  przy ulicach: 
Jagiellońska 6,  Kazimierza Wielkiego 8,   
Bp. J. Śnigurskiego 14 i Tatarska 1 

2 580 
Remont elewacji i dachu. Wymiana instalacji elektrycznej  
i wod.- kan. Wymiana stolarki okiennej, remont  klatki 
schodowej oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowych.  

17. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Królowej Jadwigi 6 
Os. STARE MIASTO 

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy 
ul. Królowej Jadwigi 6 

350 

Remont elewacji z zachowaniem pierwotnej formy   
i dekoracji bogatych ozdób architektonicznych, wykonanie 
izolacji poziomej ścian metodą iniekcji ciśnieniowej, remont 
klatki schodowej. 

18. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Śnigurskiego 16 i 18 
Os. STARE MIASTO 

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy 
ul. Śnigurskiego 16 i 18 

411 
(411 083,81) 

Remont elewacji z zachowaniem pierwotnej formy  
i dekoracji bogatych ozdób architektonicznych,  wraz 
 z wymianą stolarki, wykonanie izolacji pionowej ścian 
piwnicznych oraz remont klatki schodowej. Wykonanie 
monitoringu. 

19. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Ratuszowa 2 
Os. STARE MIASTO 

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy 
ul. Ratuszowa 2 

250 Remont elewacji oraz przebudowa kominów. 

20. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Ratuszowa 3 
Os. STARE MIASTO 

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy 
ul. Ratuszowa 3 

250 Remont elewacji budynku. 

21. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Wałowa 5 
Os. STARE MIASTO 

Remont wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy 
ul. Wałowa 5 

300 

Remont elewacji, dachu i kominów, wymiana instalacji 
wodno – kanalizacyjnej i elektrycznej, remont klatki 
schodowej, wykonanie izolacji poziomej metodą iniekcji 
ciśnieniowej. 

22. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
Rynek 26 
Os. STARE MIASTO 

Remont wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy 
Rynek 26 

350 

Remont elewacji frontowej, bocznej i wewnętrznej, remont 
balkonów z zachowaniem pierwotnej formy 
 i dekoracji, przyłączenie budynku do miejskiej sieci 

ciepłowniczej oraz zagospodarowanie podwórza. 

23. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Grodzka 1 
Os. STARE MIASTO 

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy 
ul. Grodzka 1 

400 
Remont elewacji i balkonów z zachowaniem pierwotnej 
formy i dekoracji oraz wykonanie izolacji poziomej ścian 
metodą iniekcji ciśnieniowej. 
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24. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Grodzka 3 
Os. STARE MIASTO 

Remont wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy  
ul. Grodzka 3 

400 
Remont elewacji i balkonów z zachowaniem pierwotnej 
formy i dekoracji oraz wykonanie izolacji poziomej metodą 
iniekcji ciśnieniowej. 

25. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Sanocka 1 
Os. STARE MIASTO 

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy 
ul. Sanocka 1 

400 
Remont elewacji i balkonów, przebudowa kominów, 
wykonanie izolacji poziomej ścian metodą iniekcji 
ciśnieniowej, wymiana pokrycia dachowego. 

26. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Kościuszki 3 
Os. STARE MIASTO 

Remont wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy 
ul. Kościuszki 3 

350 

Remont elewacji – naprawa i uzupełnienie tynków oraz 
elementów dekoracyjnych  elewacji, pomalowanie elewacji 
zgodnie z zatwierdzoną kolorystyką; remont balkonów  
z zachowaniem pierwotnej formy i dekoracji, remont stolarki 
okiennej i drzwiowej, malowanie pokrycia dachowego, 
remont klatki schodowej i korytarzy oraz wykonanie izolacji 
poziomej ścian metodą iniekcji ciśnieniowej. 

27. 

Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Kościuszki 7/ Wybrzeże 
Marszałka J. Piłsudskiego 1 
Os. STARE MIASTO 

Remont budynku przy ul. Kościuszki 7 350 
Remont elewacji, wymiana stolarki zewnętrznej, remont 
instalacji. 

28. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Słowackiego 23 i 23a 
Os. PRZEMYSŁAWA 

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy 
ul. Słowackiego 23 i 23a 

500 Remont dachu i kominów oraz zabytkowej elewacji. 

29. 

Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Wybrzeże Marszałka  
J. Piłsudskiego 3 
Os. STARE MIASTO 

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy 
Wybrzeże Marszałka J. Piłsudskiego 3 

413 
(413 135,95) 

Remont elewacji i balkonów z zachowaniem pierwotnej 
formy oraz dekoracji, remont kominów, wykonanie izolacji 
pionowej ścian podziemia, wymiana pokrycia dachowego, 
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania  w budynku, 
remont drzwi wejściowych. Wykonanie monitoringu. 

30. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Jagiellońska 11 
Os. STARE MIASTO 

Remont wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy 
ul. Jagiellońska 11 

350 
Remont elewacji, przebudowa kominów oraz wymiana 
pokrycia dachowego. 

31. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Jagiellońska 27 
Os. STARE MIASTO 

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy 
ul. Jagiellońska 27 

724 
(723 593,75) 

Remont elewacji i balkonów z zachowaniem pierwotnej 
formy i dekoracji wraz z wymianą stolarki okiennej oraz 
drzwiowej, wymiana pokrycia dachowego, przebudowa 
kominów, wykonanie izolacji poziomej ścian metodą iniekcji 
ciśnieniowej, remont klatki schodowej oraz instalacji wodno – 
kanalizacyjnej. Wykonanie monitoringu. 
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32. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Puszkina 10 
 Os. ŁUKASIŃSKIEGO 

Rewitalizacja i modernizacja zabytkowej kamienicy 
przy ul. Puszkina 10 

400 
Remont elewacji, dachu, balkonów, klatki schodowej, 
piwnic, stolarki okiennej i odwilgocenie budynku. 

33. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Moniuszki 8 
 Os. ŁUKASIŃSKIEGO 

Remont i renowacja elewacji zabytkowego 
wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy 
ul. Moniuszki 8  

540 Remont elewacji. 

34. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Moniuszki 10 
 Os. ŁUKASIŃSKIEGO 

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy 
ul. Moniuszki 10 

250 
Remont elewacji, balkonów, wymiana pokrycia 
dachowego, stolarki, remont klatki schodowej. 

35. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Dworskiego 38 
Os. ŁUKASIŃSKIEGO 

Remont wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy 
ul. Dworskiego 38  

260 Remont elewacji oraz wymiana pokrycia dachowego. 

36. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
 ul. Dworskiego 20 
Os. ŁUKASIŃSKIEGO 

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy 
ul. Dworskiego 20 

295 
(294 555,10) 

Remont elewacji wraz z balkonami, wymiana pokrycia 
dachowego. Wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian 
budynku. Wymiana instalacji elektrycznej oraz malowanie na 
klatce schodowej. Wymiana stolarki okiennej na klatce 
schodowej, drzwi wejściowych do budynku oraz wykonanie 
monitoringu.  

37. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
 ul. Smolki 13 
Os. ŁUKASIŃSKIEGO 

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy 
ul. Smolki 13 

1 486 
(1 486 430,64) 

Remont ciągów komunikacyjnych – klatki schodowej, 
korytarzy i przejazdu, remont elewacji wraz z wymianą 
stolarki, przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej i do sieci 
gazowej, remont instalacji elektrycznej, wykonanie izolacji 
pionowej i poziomej ścian fundamentowych,  remont 
kominów ponad dachem, wykonanie monitoringu. 

38. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Łukasińskiego 1 
Os. ŁUKASIŃSKIEGO 

Remont zabytkowego wielorodzinnego budynku 
mieszkalnego przy ul. Łukasińskiego 1 

300 
Remont pokrycia dachowego, kominów,  elewacji  
 i balkonów. 

39. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Niewiadomskiego 2 
Os. ŁUKASIŃSKIEGO 

Remont wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy 
ul. Niewiadomskiego 2 

260 Remont dachu i kominów. 

40. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Tarnawskiego 3 
Os. ŁUKASIŃSKIEGO 

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy 
ul. Tarnawskiego 3 

270 Remont dachu i kominów oraz klatki schodowej 
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41. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Tarnawskiego 7 
Os. ŁUKASIŃSKIEGO 

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy 
ul. Tarnawskiego 7 

350 
Remont dachu i kominów oraz zabytkowej elewacji wraz 
 z balkonami i ozdobną attyką, a także remont bram 
wejściowych. 

42. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Tarnawskiego 5 
Os. ŁUKASIŃSKIEGO 

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy 
ul. Tarnawskiego 5 

300 
Remont dachu i kominów oraz zabytkowej elewacji, a także 
odnowienie bram wejściowych. 

43. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Tarnawskiego 18 i 20 
Os. ŁUKASIŃSKIEGO 

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy 
ul. Tarnawskiego 18 i 20 

250 Remont dachu i docieplenie elewacji. 

44. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
Plac Legionów 7 
Os. MICKIEWICZA 

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy 
Plac Legionów 7 

300 
Remont dachu i kominów oraz elewacji wraz z jej 
dociepleniem, odwilgocenie fundamentów. 

45. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
 ul. Sportowa 12 
Os. KOPERNIKA 

Remont budynku mieszkalnego przy ul. Sportowa 12 550 

Wymiana dachu z nową konstrukcją, wymiana rur   
w kominach na kwasoodporne, wymiana obróbki 
blacharskiej, instalacji elektrycznej, wymiana okien  
w klatkach schodowych i malowanie klatek schodowych, 
ocieplenie budynku, zmiana ogrzewania z piecowych na 
CO z MPEC - u, zagospodarowanie placu przy budynku  
i odnowienie zieleni. 
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46. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„METALOWIEC” 
w Przemyślu 
 
Oś. KOPERNIKA 
 
 
 
Oś. WINNA GÓRA 
 
Oś. RYCERSKIE 

Termomodernizacja zespołów budynków 
mieszkalnych w Przemyślu wraz z renowacją terenów 
zielonych wokół budynków i remontem nawierzchni 
dróg wewnątrzosiedlowych i chodników 
 

ul. Bohaterów Getta 17 i 17A 
ul. Reymonta 22 i 30 
ul. Bogusławskiego 10 i 12 
ul. Konopnickiej 3  
 

ul. St. Augusta 18A, 20A i 20 
 

ul. Swobodna 17 i 19 
ul. Malawskiego 1, 3, 5, 7, 11, 11A, 11B, 13, 15, 17, 19, 
21, 23, 25 

4 483 
(4 482 604,90) 

 

Rewitalizacja polegająca na: 
- ociepleniu ścian elewacyjnych z cokołami, 
--wymianie okien klatki schodowej i piwnic, 
- modernizacji systemu grzewczego, 
- zabezpieczeniu obiektów i otoczenia na wypadek 
zagrożeń wraz z ich oznakowaniem na zewnątrz i wewnątrz, 
- renowacji terenów zielonych wokół budynków wraz 
z remontem nawierzchni dróg wewnątrzosiedlowych 
i chodników. 
Ponadto, w budynkach przy ul.: 
Bohaterów Getta 17 i 17A 
Reymonta 22 
Bogusławskiego 10 i 12 
Konopnickiej 3 , Reymonta 30 
- wymiana drzwi wejściowych wewnętrznych, 
- montaż zaworów termostatycznych na grzejniki klatki 
schodowej; 
St. Augusta 18A, 20 i 20A: 
- docieplenie stropodachu, 
- obudowa szybów windowych, 
- wymiana instalacji alarmowych, kaset sterowniczych, 
sprzęgieł, ograniczników prędkości itp.; 
Swobodna 17 i 19 
Malawskiego 1, 3, 5, 7, 11, 11A, 11B, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25: 
- wymiana drzwi wejściowych wewnętrznych. 
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(w tys. zł.) 
Zakres rzeczowy projektu 

47. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
Rynek 10 
Oś. STARE MIASTO 

Modernizacja i rewaloryzacja kamienicy mieszkalnej 
zlokalizowanej w Przemyślu przy Rynek 10 – w pierzei 
wschodniej Rynku Przemyskiego 

344 

Przygotowanie dokumentacji projektowo-technicznej. 
Remont: 
- elewacji kamienicy wraz z kolorystyką, 
-  muru przypory w elewacji wschodniej kamienicy wraz 
   z pokryciem, 
- klatki schodowej, 
- muru granicznego wraz z zagospodarowaniem terenu. 
Wymiana pokrycia dachowego z naprawą ścian 
szczytowych, ich osuszenie oraz naprawa kominów. 
Wykonanie świetlika dachowego. 
Wykonanie bramy wjazdowej wraz z monitoringiem.  
Osuszenie ścian piwnic wraz z odprowadzeniem wód 
podskórnych. 
Nadzór inwestorski.  

RAZEM     30 603 930,43  
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Działania przestrzenne zlokalizowane na obszarze nr 2 - rewitalizowanym w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych, za wyjątkiem działań 
dotyczących mieszkalnictwa, zawierającym osiedla: Stare Miasto (za wyjątkiem wydzielonego powojskowego obszaru nr 3), Słowackiego, 
Zielonka, Kmiecie, Przemysława, Łukasińskiego, Mickiewicza, Kopernika, Salezjańskie i Krasińskiego.  
 

Projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich 

Lp. Wnioskodawca Tytuł projektu 
Wartość projektu 

(w tys. zł.) 
Zakres rzeczowy projektu 

1. 

Gmina Miejska Przemyśl 
Os. PRZEMYSŁAWA 
Os. KMIECIE 
Os. SALEZJAŃSKIE 

Budowa i modernizacja miejskich placów zabaw. 
(Zniesienie, ul. Przemysława, Wyb. Ojca Św. JP II, 
ul. Obrońców Westerplatte) 

560 

Zniesienie, ul. Przemysława –budowa nowych placów 
zabaw.  
Wyb. Ojca Św. JP II, ul. Obrońców Westerplatte - demontaż 
starych urządzeń zabawowych, w miejsce których 
montowane będą nowe urządzenia. 

2. 

Gmina Miejska Przemyśl 
Os. STARE MIASTO 
Os. KMIECIE 
Os. SALEZJAŃSKIE 
Os. KRASIŃSKIEGO 
Os. KOPERNIKA 
Os. ŁUKASIŃSKIEGO 
Os. PRZEMYSŁAWA 
Oś. SŁOWACKIEGO 
Os. MICKIEWICZA 
Os. ZIELONKA 

Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego  
na terenie miasta 

2 473 

Wymiana energochłonnych opraw rtęciowych na 
energooszczędne oprawy sodowe. 
Wymiana tabliczek bezpiecznikowych na izolowane złącza 
kablowe IZK. 
Wymiana wewnętrznych linii zasilających (WLZ). 

3. 
Gmina Miejska Przemyśl   
Os. PRZEMYSŁAWA 

Budowa oświetlenia ulic: Akacjowa, Ks. Balickiego, 
Bławatkowa, Chocimska, Czerwieńska, Domowa, 
Rodzinna, Skalna, Majora Sucharskiego, Wandy, 
Żwirowa 

365 
Budowa linii kablowej i napowietrznej oświetlenia. Montaż 
słupów i opraw oraz szaf oświetleniowych. 
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Lp. Wnioskodawca Tytuł projektu 
Wartość projektu 

(w tys. zł.) 
Zakres rzeczowy projektu 

4. 

Gmina Miejska Przemyśl  
Os. KMIECIE 
Os. MICKIEWICZA 
Os. STARE MIASTO 
Os. PRZEMYSŁAWA 

Rewitalizacja obiektów kulturalno – oświatowych na 
terenie miasta Przemyśla. 
(Gm Nr 5, PM Nr 3, MDK, SP Nr 1, SP Nr 5, Gm Nr 2, 
I LO) 

10 600 

Gm Nr 5 – wykonanie elewacji, osuszenie piwnic, remont 
dachu i renowacja boiska szkolnego oraz ogrodzenia  
i chodników. 
PM Nr 3 – remont dachu, wymiana stolarki drzwiowej, remont 
węzłów łazienkowych, modernizacja kanalizacji sanitarnej, 
remont placu zabaw i ogrodzenia oraz dojazdu do budynku, 
renowacja zabytkowej elewacji oraz budynku 
gospodarczego. 
MDK – remont balkonów zewnętrznych, adaptacja strychu 
dla pracowni do zajęć pozaszkolnych, wymiana instalacji 
elektrycznej i co., oraz stolarki okiennej i drzwiowej, 
malowanie pomieszczeń , remont posadzki w pracowniach, 
osuszenie piwnic i renowacja elewacji. 
SP Nr 1 – wymiana instalacji elektrycznej, drzwi 
wewnętrznych, remont klatki schodowej, odtworzenie trzech 
zabytkowych ścianek działowych drewnianych, malowanie 
pomieszczeń oraz remont i przebudowa muru oporowo-
ogrodzeniowego. 
SP Nr 5 – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie 
ścian i wykonanie elewacji od strony podwórza. 
Gm Nr 2 – docieplenie budynku, wykonanie elewacji, 
remont ogrodzenia, schodów zewnętrznych i boisk. 
ILO (budynek dawnego gimnazjum polskiego) -dokończenie 
wymiany stolarki okiennej, remont i renowacja drzwi 
zewnętrznych i wewnętrznych, wymiana instalacji 
elektrycznej, remont i wymiana podłóg parkietowych, 
renowacja elewacji, remont ogrodzenia, boisk szkolnych  
i wykonanie drogi pożarowej oraz oświetlenie terenu. 

5. 
Gmina Miejska Przemyśl  
Os. PRZEMYSŁAWA 

Remont budynku Przedszkola Nr 20 przy 
ul. Słowackiego 101 

1 500 

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz posadzek 
parkietowych. Osuszenie budynku. Remont więźby 
dachowej i wymiana pokrycia. Modernizacja węzłów 
sanitarno – łazienkowych i kuchni, wymiana instalacji wod. – 
kanalizacyjnej i co. oraz elektrycznej. Docieplenie budynku 
i wykonanie nowej elewacji. Wykonanie drogi dojazdowej  
i chodników oraz renowacja ogrodzenia i urządzenia placu 
zabaw. 
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Lp. Wnioskodawca Tytuł projektu 
Wartość projektu 

(w tys. zł.) 
Zakres rzeczowy projektu 

6. 
Gmina Miejska Przemyśl  
Os. ŁUKASIŃSKIEGO 

Remont obiektów oświatowych zlokalizowanych  
w zabudowie ulicy Dworskiego objętej ochroną 
konserwatorską. 
(Zespół Szkół Mechanicznych i Drzewnych przy  
ul. Dworskiego 97  i 99 oraz Centrum Kształcenia 
Praktycznego przy ul. Dworskiego 97A). 

3 384 

ZSMiD – wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, 
remont dachu wraz z dociepleniem oraz renowacja 
elewacji. 
CKP –remont i przebudowa budynku administracyjno –
dydaktycznego i przystosowanie na pracownie do 
praktycznej nauki  zawodu (3 pracownie i zaplecze 
szatniowo-sanitarne) poprzez wykonanie robót konstrukcyjno 
–instalacyjnych, wymianę stolarki okiennej, remont dachu, 
docieplenie budynku i wykonanie elewacji. 

7. 
Gmina Miejska Przemyśl  
Os. STARE MIASTO 
Os. KOPERNIKA 

Remont budynków SOSW: 
Nr 1 przy ul. Basztowa 34 
Nr 1 przy ul. Kopernika 14 
Nr 2 przy ul. Czarnieckiego 27 
Nr 3 przy ul. Kapitulnej 4 w Przemyślu 

6 715 

SOSW Nr 1 
ul. Basztowa 34 – przebudowa pionów kanalizacyjnych  
i węzłów sanitarnych oraz likwidacja barier 
architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. 
ul. Kopernika 14 – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 
budowa łącznika do sali gimnastycznej wraz z zapleczem, 
wymiana instalacji co., renowacja elewacji budynku 
ośrodka i sali gimnastycznej, zagospodarowanie terenu 
działki szkolnej (boisk i placów zabaw). 
SOSW Nr 2 – budynek szkoły zawodowej - wymiana stolarki 
okiennej, remont elewacji, docieplenie stropodachu  
i wymiana pokrycia dachowego oraz modernizacja 
instalacji co. 
SOSW Nr 3 – modernizacja sanitariatów z przystosowaniem 
dla osób niepełnosprawnych w części dydaktycznej, 
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku szkoły, 
wymiana instalacji co. I elekt., malowanie pomieszczeń, 
remont elewacji budynku szkoły i termomodernizacja 
budynku internatu w raz z wykonaniem elewacji, 
modernizacją sali gimnastycznej, remont klatki schodowej, 
zaplecza żywieniowego w internacie, wykonanie 
parkingu, renowacja schodów zewnętrznych i chodników, 
modernizacja ogrodzenia, zagospodarowanie działki 
szkolnej. 

8. 
Gmina Miejska Przemyśl 
Os. STARE MIASTO 
Os. PRZEMYSŁAWA 

Rewaloryzacja średniowiecznych murów obronnych 
miasta Przemyśla 

2 500 

Wzmocnienie konstrukcji muru. Odprowadzenie wilgoci 
z osuszeniem muru. Przemurowanie osłabionych 
konstrukcyjnie fragmentów muru. Wykonanie prac 
konserwatorskich w zakresie technologicznym i estetycznym. 
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Lp. Wnioskodawca Tytuł projektu 
Wartość projektu 

(w tys. zł.) 
Zakres rzeczowy projektu 

9. 
Gmina Miejska Przemyśl 
 Os. STARE MIASTO 

Rewitalizacja terenu Rynku Starego Miasta  
w Przemyślu 

11 587 
(11 587 174,48) 

Lider  projektu: Gmina Miejska Przemyśl 
Badania archeologiczne. 
Przebudowa nawierzchni płyty Rynku Starego Miasta i placu 
ratuszowego wraz z odtworzeniem zarysu XVI-wiecznego 
ratusza poprzez: 
-  wykonanie nawierzchni płyty Rynku z kostki granitowej, płyt 
granitowych i kamienia naturalnego. 
-  oznaczenie linii pierwotnej zabudowy pierzei przyrynkowej,  
-  oznaczenie narysu lokalizacji dawnego ratusza, 
-  przebudowę dotychczasowej fontanny, 
-  przebudowę i wykonanie nowych elementów sieci  
   infrastruktury technicznej, 
-  wykonanie elementów małej architektury płyty Rynku  
   i placu ratuszowego wraz z zielenią ozdobną, 
-  wykonanie nowego oświetlenia.  
Zabezpieczenie skarpy w południowo-zachodniej części 
Rynku poprzez budowę: 
- kaskady wodnej , 
- dwóch skarp kaskadowych, 
- tarasu widokowego w poziomie ul. Grodzkiej, 
- podium sceny z ruchomym zadaszeniem, 
- obiektu kubaturowego. 
Budowa podziemnej trasy turystycznej poprzez 
zagospodarowanie piwnic pod budynkiem Rynek 1  
w postaci: 
-  wykonania hollu wejściowego z szatnią i pomieszczeniem  
   gospodarczym, 
-  wykonania sali promocji , sal ekspozycji oraz bufetu, 
-  wykonanie pomieszczeń sanitarnych, 
-  wyposażenie pomieszczeń. 
Wykonanie przejścia podziemnego łączącego budynek 
Rynek 1 z budynkiem Rynek 11 z wyjściem na płycie rynku, 
 z częściowym wykorzystaniem historycznego kolektora 
kanalizacyjnego. 
Partner projektu: Starostwo Powiatowe w Przemyślu 
Uzupełnienie ubytków tynku elewacji zewnętrznej, likwidacja 
zawilgocenia, malowanie elewacji , wymiana stolarki 
okiennej i drzwi zewnętrznych w budynku przy ul. Plac 
Dominikański 3 oraz instalacja monitoringu. 
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Zakres rzeczowy projektu 

10. 
Gmina Miejska Przemyśl 
Os. KOPERNIKA 

Modernizacja Targowiska „Zielony Rynek” 400 
Rewitalizacja nawierzchni Targowiska.  
Modernizacja zasilania elektrycznego. 

11. 

Przemyska Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A. 
ul. Piotra Skargi 7 
Os. KMIECIE 

Rewitalizacja dawnego budynku gimnazjum im. prof. 
K. Morawskiego przy ul. Ks. P. Skargi 7 na potrzeby 
ośrodka wspierania przedsiębiorczości i rozwoju 
zasobów ludzkich PARR S.A. 

3 500 

Wykonanie izolacji budynku, elewacji zewnętrznych, 
wymiana stolarki okiennej i pokrycia dachowego, kominów 
wentylacyjnych, wymiana  co., instalacji elektrycznej  
i wodno – kanalizacyjnej, wykonanie ogrodzenia, montaż 
solarów. 

12. 
Gmina Miejska Przemyśl 
Os. ZIELONKA 
Os. PRZEMYSŁAWA  

Fort Aktywny Twierdzy Przemyśl 6 000 
Budowa pawilonu przy stacji górnej wyciągu narciarskiego  
z parkingiem. 
Prace rewitalizacyjne na Forcie XVI i Zniesienie. 

13. 

Opactwo Sióstr Benedyktynek  
w Przemyślu 
Plac Konstytucji  3-go Maja 8 
OS. KRASIŃSKIEGO 

Rewitalizacja obiektów Opactwa  Sióstr 
Benedyktynek w Przemyślu 

2 637 
(2 636 998,76) 

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej 
fundamentów budynku klasztornego i kościoła. 
Prace remontowo-konserwatorskie elewacji budynku 
klasztornego i kościoła. Wykonanie instalacji 
przeciwpożarowej budynku klasztornego i kościoła, 
adaptacja pomieszczeń w budynku przyklasztornym na 
Młodzieżowy Klub „Nad Sanem”. 



 162 

Lp. Wnioskodawca Tytuł projektu 
Wartość projektu 
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Zakres rzeczowy projektu 

14. 

Klasztor Św. Marii Magdaleny 
Zakon Braci Mniejszych 
Konwentualnych 
(Franciszkanów) 
Os. STARE MIASTO 

Kompleksowa konserwacja, rewitalizacja i 
modernizacja obiektów i otoczenia wraz z renowacją 
wnętrz zabytkowego Zespołu Klasztornego 
Franciszkanów  w Przemyślu  

10 000 

Odnowienie elewacji zewnętrznych i wewnętrznych 
budynków zespołu klasztornego i muru od strony  
ul. Śnigurskiego oraz kościoła. 
Rewitalizacja oficyny i przywrócenie łącznika oficyny  
z budynkiem klasztoru. 
Odnowienie konstrukcji i pokrycia dachów budynków 
zespołu klasztornego wraz z systemem rynien spustowych 
oraz z montażem inst. odgromowej. 
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach zespołu 
klasztornego.  
Modernizacja gospodarki energetycznej zespołu 
klasztornego z likwidacją dwóch kotłowni koksowo - 
węglowych i utworzeniem jednej - ekologicznej  
Wymiana inst. elektrycznych. 
Modernizacja instalacji wodno– kanalizacyjnej w budynkach 
zespołu klasztornego. 
Odnowienie bramki do klasztoru wraz z historyczną 
aranżacją ogrodu klasztornego i przywróceniem zabytkowej 
studni od strony ulicy Śnigurskiego. 
Modernizacja podwórca klasztornego wraz z wejściem do 
kościoła i przejściem miedzy ulicami: Franciszkańską 
a Śnigurskiego. 
Adaptacja kościoła dolnego na potrzeby multimedialnej sali 
wystawienniczo – spotkaniowej. 
System monitorowania dolnego kościoła i podwórca 
klasztornego.  
Oznakowanie obiektu z informacją o jego walorach 
historycznych.  
Prace konserwatorskie w kościele klasztornym (polichromia,  
posadzki, ołtarze). 
Odnowienie schodów i drzwi wejściowych do kościoła od 
ul. Franciszkańskiej. 
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15. 

Archidiecezja Przemyska 
Obrządku Łacińskiego 
Pl. Katedralny 4A 
Os. STARE MIASTO 

Rewitalizacja zespołu klasztornego  i parkowego na 
cele społeczne i edukacyjno-kulturalne oraz remont i 
modernizacja budynku przy ul. Grodzkiej 11. 

10 000 
(10 000 000,00) 

Rewitalizacja budynków przy ul.: 
Ks. J. Popiełuszki 5 - przeprowadzenie kapitalnego, 
całościowego remontu budynku z adaptacją i 
zagospodarowaniem jego otoczenia oraz niwelacją barier 
architektonicznych. 
J. S. Pelczara 4 – adaptacja pomieszczeń na cele 
edukacyjne i niwelacja barier architektonicznych oraz 
zagospodarowanie terenu – urządzenie Parku Edukacyjno-
Wychowawczego. 
Grodzka 11 – likwidacja barier architektonicznych, 
adaptacja Sali na cele kulturalne. 

16. 
Cech Rzemiosł Różnych 
ul. Katedralna 6 
Os. STARE MIASTO 

Modernizacja i rewitalizacja zabytkowego budynku 
rzemiosła przy ul. Katedralnej 6 w Przemyślu 

423 
(422 778,85) 

Remont pokrycia dachowego, wymiana stolarki okiennej , 
docieplenie elewacji tylnej i bocznej, remont elewacji i 
rewitalizacja zabudowy werandowej od strony podwórza, 
remont balkonu od ulicy Katedralnej, remont konserwatorski 
zabytkowej bramy wejściowej, remont piwnic, ocieplenie 
stropu pomiędzy I piętrem a strychem, remont kominów, 
odtworzenie izolacji pionowej od ulicy Katedralnej. 

17. 

Archidiecezja Przemysko – 
Warszawska Obrządku 
Greckokatolickiego  
w Przemyślu   
ul. Basztowa 134 
Os. STARE MIASTO 

Rewitalizacja Zespołu budynków wraz z otoczeniem 
dawnej siedziby biskupów greckokatolickich 

7 850 

Remont elewacji zewnętrznej z wymianą stolarki okiennej  
i drzwiowej. Wymiana i modernizacja kotłowni, instalacji co., 
elektrycznej i wod – kan. 
Odtworzenie zabytkowych wnętrz, parkietów i pieców 
kaflowych. Zagospodarowanie terenu wokół budynku 
poprzez remont ogrodzenia, nasadzenia drzew i krzewów 
oraz wybrukowanie placu. 

18. 

Przemyska Kapituła 
Metropolitarna Obrządku 
Łacińskiego 
ul. Kapitulna 2 
Os. STARE MIASTO 

Rewitalizacja budynku przemyskiej Kapituły 
Metropolitarnej obrządku łacińskiego  
- ul. Kapitulna 2 

1 336 
(1 336 051,89) 

Rewitalizacja budynku przy ul. Kapitulnej 2: 
osuszanie fundamentów, remont i malowanie elewacji, 
wykonanie windy, monitoringu i instalacji przeciwpożarowej 
oraz adaptacja poddasza z przeznaczeniem na cele 
społeczno – kulturalne. 

19. 
Klasztor OO. Karmelitów Bosych  
ul. Karmelicka 1 
Os. STARE MIASTO 

Rewitalizacja klasztoru OO. Karmelitów Bosych  
w Przemyślu 

2 250 

Wymiana więźby dachowej wraz z pokryciem nawy bocznej 
kościoła, remont elewacji nawy bocznej, wymiana pokrycia 
i remont konstrukcji dachowej segmentu południowego 
klasztoru, remont murów ogrodzeniowych zespołu 
klasztornego od strony starego miasta oraz w części 
przyległej do średniowiecznych murów obronnych miasta, 
wykonanie instalacji alarmowej oraz monitoringu, iluminacja 
zabytkowego zespołu klasztornego. 
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20. 

Związek Ukraińców w Polsce 
Oddział w Przemyślu 
il. Kościuszki 5 
Os. STARE MIASTO 

Renowacja i adaptacja zabytkowego budynku przy 
ul. T. Kościuszki 5  – z przeznaczeniem na cele 
kulturalne 

3 000 

Remont dachu i stropodachu, chemiczne oczyszczenie 
elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana  
instalacji elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej oraz 
centralnego ogrzewania, wykonanie wentylacji 
mechanicznej, wymiana parapetów wewnętrznych, 
budowa szybu windowego i montaż windy, remont 
posadzek z wymianą zniszczonych elementów, remont 
tynków i nowe powłoki malarskie ścian. 

21. 

Towarzystwo Salezjańskie Dom 
Zakonny  
ul. Św. Jana 3 
Os. SALEZJANSKIE 

Rewitalizacja terenów wokół i pomieszczeń pod 
Salezjańskim Kościołem Parafialnym Św. Józefa  
w Przemyślu, w celu aktywizacji młodzieży  
w sferze kulturalno-sportowej 

2 591 

Prace przy budynku kościoła: 
-likwidacja zawilgocenia poprzez izolację pionową  
i poziomą, 
-uzupełnienie ubytków tynku elewacji zewnętrznej 
południowej, 
-wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach pod 
kościołem, 
-renowacja drzwi głównych i bocznych oraz instalacja 
monitoringu. 
 Prace związane z boiskiem: 
- wyburzenie starego budynku gospodarczego,  
- roboty ziemne, 
- odwodnienie terenu, 
- przebudowa pod nawierzchnię,  
- położenie nawierzchni sportowej z tworzywa sztucznego, 
-zamontowanie urządzeń sportowych (bramki, słupki, 
piłkochwyty itd.) 

22. 

Towarzystwo Salezjańskie Dom 
Zakonny  
ul. Św. Jana 3 
Os. SALEZJANSKIE 

Międzynarodowe Centrum Aktywności Salezjańskiej – 
etap I przy ul. Św. Jana Nepomucena 3 

7 740 

Prace budowlano-remontowe przy budynkach szkolnych. 
Budowa sali gimnastycznej z zapleczem z przewiązką 
pomiędzy salą a budynkiem liceum. Zagospodarowanie 
terenu wokół szkoły poprzez wykonanie drogi wewnętrznej, 
chodników, parkingu, kompleksu boisk.  

23. 

Związek Ukraińców w Polsce 
Oddział w Przemyślu 
ul. Kościuszki 5 
Os. SŁOWACKIEGO 

Adaptacja, ochrona i konserwacja obiektu - Ukraiński 
Cmentarz Wojskowy w Przemyślu   

900 
Oczyszczenie z otaczających zakrzaczeń na działce nr 973, 
stworzenie zaplecza sanitarnego, doprowadzenie wody oraz 
energii elektrycznej. 

24. 

Zgromadzenie Służebnic 
Najświętszego Serca 
Jezusowego 
ul. Pelczara 2 
Os. PRZEMYSŁAWA 

Renowacja zabytkowego budynku klasztornego Sióstr 
Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca 
Jezusowego  w Przemyślu 

871 

Osuszenie i odnowienie fundamentów,  wykonanie 
kanalizacji deszczowej, renowacja elewacji i stolarki 
drzwiowej zewnętrznej oraz konserwacja dachu i obróbek 
blacharskich. 
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Lp. Wnioskodawca Tytuł projektu 
Wartość projektu 

(w tys. zł.) 
Zakres rzeczowy projektu 

25. 

Związek Gmin Fortecznych 
Twierdzy Przemyśl  
ul. Kościuszki 7 
Os. PRZEMYSŁAWA 

Zagospodarowanie obiektów fortyfikacyjnych 
Twierdzy Przemyśl w granicach miasta (Szaniec Fortu 
XVI ZNIESIENIE, Brama Dobromilska, Bateria XXI A 
JAMKI wraz z obiektami bojowymi Linii Mołotowa 

300 
Wykonanie tablic edukacyjnych i prezentacja makiety Fortu 
oraz powiązań widokowych pomiędzy pozostałymi Fortami 
Twierdzy. 

26. 

Państwowa Wyższa Szkoła 
Wschodnioeuropejska 
w Przemyślu 
ul. Terleckiego 6 
Os. ŁUKASIŃSKIEGO 

Rewitalizacja zabytkowego Zespołu Pałacowo – 
Parkowego Lubomirskich w Przemyślu 

2 826 

Odnowienie elewacji, remont tarasów oraz zabezpieczenie 
przeciwwilgociowe Pałacu Lubomirskich. 
Rewitalizacja zabytkowych stawów parkowych oraz 
uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie 
parku. 
Zagospodarowanie terenu i małej architektury Parku 
Lubomirskich. 
Regulacja szaty roślinnej parku. 
Monitoring terenu parkowego. 

27. 
Ziemia Przemyska Sp. z o.o.  
ul. Barska 15 
Os. KMIECIE 

Przebudowa i remont pomieszczeń redakcji „Życia 
Podkarpackiego” 

550 

Uzupełnienie i wymiana parkietu, wymiana stolarki okiennej  
i drzwiowej, remont toalet, przebudowa świetlika, wykonanie 
gładzi i malowanie ścian i sufitów. Wymiana instalacji elektr. 
oraz wykonanie klimatyzacji pomieszczeń i instalacji 
teleinformatycznej. 

28. 

Polskie Towarzystwo Walki  
z Kalectwem Oddział  
w Przemyślu  
ul. Barska 15 
Os. KMIECIE 

Adaptacja i remont pomieszczeń Polskiego 
Towarzystwa Walki  z Kalectwem Oddział w Przemyślu 

250 

Uzupełnienie parkietów z cyklinowaniem i lakierowaniem. 
Gładzenie i malowanie ścian i sufitów oraz zabudowanie 
świetlika. Demontaż ścian działowych, wymiana stolarki 
okiennej i wstawienie drzwi oraz obniżenie sufitów. Wymiana 
instalacji elektrycznej i teletechnicznej. Instalacja podjazdów 
i platform dla niepełnosprawnych do I piętra. 

29. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
 ul. Barska 15 
Os. KMIECIE 

Przebudowa i remont części budynku biurowego przy  
ul. Barskiej 15 

1100 

Remont przewodów wentylacyjnych i kominowych, 
renowacja klatki schodowej i balustrad, wymiana stolarki 
okiennej i drzwi na klatce schodowej, remont instalacji  
ppoż., co., elektr., domofonowej i teleinformatycznej. 
Instalacja monitoringu, wykonanie izolacji ścian 
fundamentowych oraz remont elewacji budynku.  
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Lp. Wnioskodawca Tytuł projektu 
Wartość projektu 

(w tys. zł.) 
Zakres rzeczowy projektu 

30. 
Wyższa Szkoła Gospodarcza 
ul. Rolnicza 10 
Os. SŁOWACKIEGO 

Rewitalizacja Zespołu Dworskiego w Przemyślu 5 704 

Przebudowa i adaptacja budynku gospodarczego ze 
zmianą użytkowania na bibliotekę szkolną i czytelnię. 
Czyszczenie i zalesienie parku. 
Przebudowa i adaptacja dworskiego baraku mieszkalnego 
na budynek szkolny. 
Wymiana poszycia dachowego na budynku 
administracyjnym. 
Odbudowa ogrodzenia. 

31. 

Zespół Państwowych  Szkół 
Muzycznych  
 im. A. Malawskiego 
ul. Słowackiego 91 
Os. PRZEMYSŁAWA 

Rewitalizacja budynków przy  ul. Słowackiego 91 na 
cele dydaktyczne  

2 628 

1.Wymiana poszycia dachu, więźby, kominów, instalacji 
odgromowej  w budynku nr 3. 
2.Wykonanie osuszenia izolacji pionowej i poziomej 
budynków nr 3, 4, 5. 
3.Całkowity remont elewacji i przywrócenie do stanu 
pierwotnego budynków nr 3, 4, 5. 
4.Wymiana stolarki okiennej zgodnie z zaleceniem 
konserwatora zabytków w budynkach nr 3,4, 5. 

32. 
Gmina Miejska Przemyśl  
Os.  MICKIEWICZA 

Rewitalizacja budynku hali sportowej przy 
 ul. Mickiewicza 30 

8 303 

Przygotowanie dokumentacji projektowej. Wykonanie 
izolacji ścian fundamentowych i docieplenie ścian 
zewnętrznych. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz 
wymiana dachu części hotelowej, zaplecza kuchennego. 
Wymiana pokrycia dachowego hali sportowej i części 
administracyjnej. Remont części hotelowej i rozbudowa hali 
sportowej. Wyburzenie budynku zaplecza hali sportowej  
i wykonanie nowego na potrzeby bieżni. 

33. 

Wyższa Szkoła Prawa i 
Administracji w Przemyślu 
ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana 
Pawła II  2 
Os. KMIECIE 

Rewitalizacja zabytkowego budynku dydaktycznego 
WSPiA. 

5 000 

Prace zabezpieczające: osuszanie ścian, wykonanie 
hydroizolacji ścian, piwnic i izolacji przeciwwilgociowych 
oraz pokrycia dachu. 
Prace elewacyjne: odtworzenie elementów gzymsów, okien, 
wystroju balkonów, renowacja całej elewacji, w tym 
uzupełnienie ubytków i kolorów. 
Prace remontowe wewnętrzne: przywrócenie świetności sali 
teatralnej, podniesienie standardu wnętrza, adaptacja na 
cele użytkowe piwnic i poddasza  oraz wymiana instalacji.  
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Lp. Wnioskodawca Tytuł projektu 
Wartość projektu 

(w tys. zł.) 
Zakres rzeczowy projektu 

34. 

Wyższa Szkołą Informatyki  
i Zarządzania w Przemyślu 
ul. Słowackiego 85 
Os. PRZEMYSŁAWA 

Rewitalizacja zabytkowych budynków 
pokoszarowych na obiekty naukowo-badawcze  
i dydaktyczne dla szkolnictwa wyższego 

6 728 

Wykonanie pełnej dokumentacji technicznej do 
modernizacji budynków i ogrodzeń. 
Wyburzenie ścian i uzupełnienie tynków wewnętrznych. 
Wykonanie: 
- instalacji elektrycznej, teletechnicznej, wodno - 
kanalizacyjnej, c.o. i c.c.w, 
- kotłowni wraz z instalacją konwektorów słonecznych  
i pomp ciepła, 
-  dojazdów, parkingów oraz ogrodzenia. 
Dobudowa klatki schodowej, szybu windowego, auli i sal 
wykładowych. 
Adaptacja poddasza i piwnic na pomieszczenia badawczo-
naukowe i sale dydaktyczne. 
wymiana dachu i pokrycia dachowego, rynien spadowych 
(pion i poziom).  
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłóg. 
Malowanie wnętrz, ocieplenie i wykonanie elewacji 
budynków. 
Renowacja tarasu i jego podpiwniczenia. 
Remont, konserwacja i malowanie muru ogrodzeniowego.  

RAZEM   132 571 003,98  
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Działania zlokalizowane na obszarze nr 3 – obejmującym teren powojskowy położony w prawobrzeżnej części miasta, w północno-wschodniej 
części osiedla STARE MIASTO, pomiędzy ulicami: Plac Dominikański, Rynek i Grodzka 

 

Lp. Wnioskodawca Tytuł wniosku 
Wartość projektu 

(w tys. zł.) 
Zakres rzeczowy projektu 

1 Gmina Miejska Przemyśl 
Rewitalizacja kompleksu powojskowego przy 
 ul. Grodzkiej  w Przemyślu 

10 259 
(10 258 781,09) 

1. Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Grodzkiej  
wraz z rozbudową dobudówki z przeznaczeniem na 
bibliotekę  publiczną.  

2. Rewitalizacja „Bramy Rycerskiej” z przeznaczeniem na 
Punkt Informacji Turystycznej oraz odtworzenie dawnego 
przejścia na Starówkę.  

RAZEM             10 258 781,09 
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4. Kryteria wyboru pilotażu i kolejność realizacji 
 
Podczas wyznaczania obszarów wymagających rewitalizacji kierowano się następującymi 
kryteriami wyboru określonymi w art. 47 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 
8 grudnia 2006 r. tj.: 
1. wysokim poziomem ubóstwa i wykluczenia, 
2. wysoką stopą długotrwałego bezrobocia, 
3. niekorzystnymi trendami demograficznymi, 
4. niskim poziomem wykształcenia, wyraźnym deficytem kwalifikacji i wysokim wskaźnikiem 

przerywania kształcenia, 
5. wysokim poziomem przestępczości i wykroczeń, 
6. szczególnie wysokim stopniem degradacji środowiska, 
7. niskim wskaźnikiem prowadzenia działalności gospodarczej, 
8. wysoką liczbą imigrantów, grup etnicznych i mniejszościowych lub uchodźców, 
9. porównywalnie niskim poziomem wartości zasobu mieszkaniowego, 
10. niskim poziomem wydajności energetycznej budynków. 

Zgodnie z tym rozporządzeniem obszary objęte operacjami w zakresie mieszkalnictwa, w tym 
oczywiście rewitalizacji muszą spełniać co najmniej trzy z następujących kryteriów, w tym 
dwa kryteria spośród tych wymienionych w lit. od a) do h). 
Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie programowania działań 
dotyczących mieszkalnictwa z dnia 13 sierpnia 2008 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym 
Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 dokonała 
wyboru kryteriów wraz ze wskaźnikami obowiązującymi w odniesieniu do wyznaczania 
obszarów wsparcia, na których będzie możliwa realizacja działań z zakresu mieszkalnictwa.  
W poniższej tabeli zostały przedstawione kryteria zatwierdzone w drodze uchwały przez 
Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na 
lata 2007-2013. Inwestycje w zakresie mieszkalnictwa mogą być realizowane wyłącznie na 
wyznaczonych (wyodrębnionych) obszarach wsparcia spełniających co najmniej trzy  
z pięciu kryteriów przedstawionych w poniższej tabeli. W przypadku kryteriów: Wysoki poziom 
przestępczości i wykroczeń oraz Porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego 
opisywanych przez dwa wskaźniki, beneficjent dokonuje wyboru przynajmniej jednego 
wskaźnika. 
 

5. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć 
 
Cel nadrzędny programu rewitalizacji:  
 

Wzmocnienie potencjału miasta Przemyśla poprzez stworzenie przestrzennych warunków do 
zrównoważonego rozwoju pod względem funkcjonalnym, technicznym i społecznym dzięki 
eliminacji problemów w przestrzeni publicznej. 
 
Cele szczegółowe programu rewitalizacji: 
1. Stworzenie odpowiednich warunków sprzyjających wzmocnieniu poczucia tożsamości 

lokalnej mieszkańców poprzez remont, modernizację lub adaptację budynków oraz 
zagospodarowanie przestrzeni użyteczności publicznej na cele turystyczne, kulturalne  
i społeczne. 

2. Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez prace remontowo – konserwatorskie 
budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym znajdujących się  
w strefie zabytków wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. 

3. Poprawa warunków życiowych poprzez rewitalizację istniejących zasobów 
mieszkaniowych. 

4. Wzrost bezpieczeństwa w mieście poprzez tworzenie stref bezpieczeństwa  
i zapobiegania przestępczości w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach. 

5. Zapobieganie patologiom społecznym poprzez sprawny system edukacji oraz 
pobudzenie aktywności kulturalnej. 
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Odzwierciedleniem osiągnięcia zamierzonych celów będą wskaźniki produktu, rezultatu oraz 
oddziaływania. Zgodnie z wymogami UE  każdy projekt musi mieć precyzyjnie określone 
wskaźniki monitorowania. Wskaźniki te służą do oceny każdego projektu w trzech fazach:  
I faza – realizacji,  
II faza – zamknięcia inwestycji,  
III faza – w ciągu 2 lat po jej zakończeniu. 
 
Dla oceny „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2010-2015” przyjęto  
19 wskaźników w tym: 
 

A) 8 wskaźników produktu: 
 

1. Liczba wybudowanych kompleksów turystycznych – 1 szt. 
2. Liczba zmodernizowanych budynków mieszkalnych – 96 szt. 
3. Liczba zmodernizowanych obiektów sakralnych – 10 szt. 
4.  Liczba zrewitalizowanych parków miejskich i placów zabaw – 4 szt. 
5.  Liczba zmodernizowanych obiektów oświatowych i edukacyjnych – 18 szt. 
6.  Liczba ulic, na których zostało zmodernizowane oświetlenie uliczne – 27 szt. 
7. Liczba ulic, na których zostało wybudowane oświetlenie uliczne – 11 szt. 
8. Liczba wyremontowanych zabytków – 27 szt. 

 
B) 3 wskaźniki rezultatu: 

 
1. Wzrost liczby jednostek gospodarczych – 5%, 
2. Wzrost ofert programowych w zakresie kultury i turystyki – 15%, 
3. Wzrost miejsc pracy – 15%, 
 

C) 8 wskaźników oddziaływania: 
 

1. Spadek stopy bezrobocia – 15 %, 
2. Wzrost liczby turystów odwiedzających miasto – 30%, 
3. Wzrost dochodów na gospodarstwo domowe – 20%, 
4. Zmniejszenie liczby osób korzystających z pomocy społecznej – 10%, 
5. Zmniejszenie patologii społecznych (w tym szczególnie ograniczenie zagrożeń 

patologicznych wśród dzieci i młodzieży) – 15%, 
6. Zmniejszenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego – 30%, 
7. Zmniejszenie liczby osób zagrożonych marginalizacją – 20%. 
8. ograniczenie niekorzystnych trendów migracyjnych – 20% 

 



 171 

 

Rozdział 5 
Plany działa ń w okresie 2010-2015 

Rozdział 5a 
 Plan działa ń przestrzennych 

 
1. Działania dotyczące remontu i modernizacji istniejących zasobów 
mieszkaniowych. 
 
Zadania z zakresu mieszkalnictwa w obszarze nr 1 na osiedlach: Stare Miasto (za wyjątkiem 
wydzielonego powojskowego obszaru nr 3), Lwowskie, Słowackiego, Zielonka, Za Wiarem, 
Kmiecie, Warneńczyka, Lipowica, Rycerskie, Winna Góra, Rogozińskiego, Przemysława, 
Łukasińskiego, Mickiewicza, Kopernika, Konopnickiej. 
 

Termin realizacji projektu 
 

Lp. 
Wnioskodawca Tytuł projektu 

Wartość 
projektu 
(w tys. 

zł.) rozpoczęcia  zakończenia 

1. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Barska 11 
Os. KMIECIE 

Remont i modernizacja elewacji 
budynku od strony ul. Barskiej i Ks. P. 
Skargi 

260 2010 2011 

2. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
 ul. Kmity 4 
Os. STARE MIASTO 

Rewitalizacja budynku przy ul. Kmity 4 
położonego  w zabytkowej części 
miasta Przemyśla 

366 2010 2012 

3. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Długosza 6 
Os. KMIECIE 

Remont i modernizacja budynku od 
strony  ul. Długosza 6  

310 2010 2011 

4. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Dworskiego 60 
Os. ŁUKASIŃSKIEGO 

Remont budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego 

451 
(450 620,

76) 
2010 2011 

5. 

Zrzeszenie Właścicieli  
i Zarządców Domów 
ul. Sowińskiego 1 
 
 Os. KMIECIE 
  
 
 
 
Os. STARE MIASTO 
 
 
 
Os. ŁUKASIŃSKIEGO 
  
 
 
 
Os. MICKIEWICZA 
 
 
 
 
 
Os. PRZEMYSŁAWA 

Rewitalizacja zabytkowych budynków 
w obrębie starego miasta Przemyśla 
 
ul. Grunwaldzka 3 i 3a, 
ul. Kasprowicza 24, 
Plac Konstytucji 5, 
Piotra Skargi 10 
 
ul. Franciszkańska 27, 
, 
ul. Serbańska 13 
Rynek 19 
 
ul. Dworskiego 3,  
ul. Dworskiego 10, 
ul. Dworskiego 36, 
ul. Dworskiego 56, 
ul. Rejtana 4 
ul. Tarnawskiego 2 
 
ul. Jagiellońska 12 
ul. Mickiewicza 17, 
ul. Mickiewicza 19, 
ul. Mickiewicza 23, 
ul. Mickiewicza 40 
  
ul. Słowackiego 18 

7 111 
(7 110 
514,75) 

2011 2013 
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Termin realizacji projektu 
 

Lp. 
Wnioskodawca Tytuł projektu 

Wartość 
projektu 
(w tys. 

zł.) rozpoczęcia  zakończenia 

6. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
Pl. Dominikański 4 
Os. STARE MIASTO 

Remont wielorodzinnego budynku 
mieszkalnego przy  
Placu Dominikańskim 4 

400 2010 2013 

7. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Kazimierza Wielkiego 1 
Os. STARE MIASTO 

Remont wielorodzinnego budynku 
mieszkalnego przy 
ul. Kazimierza Wielkiego 1 

250 2010 2013 

8. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Kazimierza Wielkiego 11 
Os. STARE MIASTO 

Remont wielorodzinnego budynku 
mieszkalnego przy 
ul. Kazimierza Wielkiego 11 

250 2010 2013 

9. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Kazimierza Wielkiego 15 
Os. STARE MIASTO 

Remont wielorodzinnego budynku 
mieszkalnego przy 
ul. Kazimierza Wielkiego 15 

350 2010 2013 

10. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Kazimierza Wielkiego 18 
Os. STARE MIASTO 

Remont wielorodzinnego budynku 
mieszkalnego przy 
ul. Kazimierza Wielkiego 18 

300 2010 2013 

11. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Kazimierza Wielkiego 20 
Os. STARE MIASTO 

Remont wielorodzinnego budynku 
mieszkalnego przy 
ul. Kazimierza Wielkiego 20 

300 2010 2011 

12. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Franciszkańska 8 
Os. STARE MIASTO 

Remont kamienicy przy  
ul. Franciszkańskiej 8  

300 2010 2013 

13. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Franciszkańska 19 
Os. STARE MIASTO 

Remont wielorodzinnego budynku 
mieszkalnego przy 
ul. Franciszkańskiej 19  

300 2010 2013 

14. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Franciszkańska 21 
Os. STARE MIASTO 

Remont wielorodzinnego budynku 
mieszkalnego przy 
ul. Franciszkańska 21 

315 
(314 945,

92) 
2008 2012 

15. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Wodna 7 
Os. STARE MIASTO 

Renowacja i modernizacja XIX-wiecznej 
kamienicy znajdującej się w strefie 
objętej ochroną konserwatorską, przy 
ul. Wodna 7 

626 
(626 144,

85) 
2008 2012 

16. 
Gmina Miejska Przemyśl  
Os. STARE MIASTO 

Remont budynków wpisanych do 
rejestru zabytków oraz objętych 
ochroną zabudowy w strefie 
staromiejskiej miasta Przemyśla  przy 
ulicach: Jagiellońska 6,  Kazimierza 
Wielkiego 8, Bp. J. Śnigurskiego 14 
i Tatarska 1 

2 580 2010 2012 

17. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Królowej Jadwigi 6 
Os. STARE MIASTO 

Remont budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy 
ul. Królowej Jadwigi 6 

350 2010 2010 

18. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Śnigurskiego 16,18 
Os. STARE MIASTO 

Remont budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy  
ul. Śnigurskiego 16, 18 

411 
(411 083,

81) 
2009 2012 
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Termin realizacji projektu 
 

Lp. 
Wnioskodawca Tytuł projektu 

Wartość 
projektu 
(w tys. 

zł.) rozpoczęcia  zakończenia 

19. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Ratuszowa 2 
Os. STARE MIASTO 

Remont budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy ul. Ratuszowa 2 

250 2010 2013 

20. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Ratuszowa 3 
Os. STARE MIASTO 

Remont budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy ul. Ratuszowa 3 

250 2010 2013 

21. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Wałowa 5 
Os. STARE MIASTO 

Remont wielorodzinnego budynku 
mieszkalnego przy ul. Wałowa 5 

300 2010 2013 

22. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
Rynek 26 
Os. STARE MIASTO 

Remont wielorodzinnego budynku 
mieszkalnego przy Rynek 26 

350 2010 2012 

23. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Grodzka 1 
Os. STARE MIASTO 

Remont budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy ul. Grodzka 1 

400 2010 2013 

24. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Grodzka 3 
Os. STARE MIASTO 

Remont wielorodzinnego budynku 
mieszkalnego przy  ul. Grodzka 3 

400 2010 2013 

25. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Sanocka 1 
Os. STARE MIASTO 

Remont budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy ul. Sanocka 1 

400 2010 2012 

26. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Kościuszki 3 
Os. STARE MIASTO 

Remont wielorodzinnego budynku 
mieszkalnego przy ul. Kościuszki 3 

350 2010 2011 

27. 

Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Kościuszki 7/ Wybrzeże 
Marszałka J. Piłsudskiego 1 
Os. STARE MIASTO 

Remont budynku przy ul. Kościuszki 7/ 
Wybrzeże Marszałka  
J. Piłsudskiego 1 

350 2010 2011 

28. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Słowackiego 23 i 23a 
Os. PRZEMYSŁAWA 

Remont budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy 
ul. Słowackiego 23 i 23a 

500 2010 2011 

29. 

Wspólnota Mieszkaniowa 
Wybrzeże Marszałka 
J. Piłsudskiego 3 
Os. STARE MIASTO 

Remont budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy 
Wybrzeże Piłsudskiego 3 

413 
(413 135,

95) 
2009 2012 

30. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Jagiellońska 11 
Os. STARE MIASTO 

Remont wielorodzinnego budynku 
mieszkalnego przy 
ul. Jagiellońska 11 

350 2010 2013 

31. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Jagiellońska 27 
Os. STARE MIASTO 

Remont budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy 
ul. Jagiellońska 27 

724 
(723 593,

75) 
2009 2012 

32. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Puszkina 10 
 Os. ŁUKASIŃSKIEGO 

Rewitalizacja i modernizacja 
zabytkowej kamienicy przy  
ul. Puszkina 10 

400 2010 2013 
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Termin realizacji projektu 
 

Lp. 
Wnioskodawca Tytuł projektu 

Wartość 
projektu 
(w tys. 

zł.) rozpoczęcia  zakończenia 

33. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Moniuszki 8 
 Os. ŁUKASIŃSKIEGO 

Remont i renowacja elewacji 
zabytkowego wielorodzinnego 
budynku mieszkalnego przy 
ul. Moniuszki 8  

540 2011 2011 

34. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Moniuszki 10 
 Os. ŁUKASIŃSKIEGO 

Remont budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy 
ul. Moniuszki 10 

250 2010 2011 

35. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Dworskiego 38 
Os. ŁUKASIŃSKIEGO 

Remont wielorodzinnego budynku 
mieszkalnego przy 
ul. Dworskiego 38  

260 2010 2010 

36. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
 ul. Dworskiego 20 
Os. ŁUKASIŃSKIEGO 

Remont budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy  
ul. Dworskiego 20 

295 
(294 555,

10) 
2009 2011 

37. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
 ul. Smolki 13 
Os. ŁUKASIŃSKIEGO 

Remont budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy ul. Smolki 13 

1 486 
(1 486 43

0,64) 
2008 2012 

38. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Łukasińskiego 1 
Os. ŁUKASIŃSKIEGO 

Remont zabytkowego wielorodzinnego 
budynku mieszkalnego przy  
ul. Łukasińskiego 1 

300 2010 2009 

39. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Niewiadomskiego 2 
Os. ŁUKASIŃSKIEGO 

Remont wielorodzinnego budynku 
mieszkalnego przy 
ul. Niewiadomskiego 2 

260 2010 2010 

40. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Tarnawskiego 3 
Os. ŁUKASIŃSKIEGO 

Remont budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy 
ul. Tarnawskiego 3 

270 2010 2009 

41. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Tarnawskiego 7 
Os. ŁUKASIŃSKIEGO 

Remont budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy 
ul. Tarnawskiego 7 

350 2010 2010 

42. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Tarnawskiego 5 
Os. ŁUKASIŃSKIEGO 

Remont budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy 
ul. Tarnawskiego 5 

300 2010 2010 

43. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Tarnawskiego 18 i 20 
Os. ŁUKASIŃSKIEGO 

Remont budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy 
ul. Tarnawskiego 18 i 20 

250 2010 2009 

44. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
Plac Legionów 7 
Os. MICKIEWICZA 

Remont budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy 
Plac Legionów 7 

300 2010 2010 

45. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
 ul. Sportowa 12 
Os. KOPERNIKA 

Remont budynku mieszkalnego przy  
ul. Sportowa 12 

550 2010 2013 
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Termin realizacji projektu 
 

Lp. 
Wnioskodawca Tytuł projektu 

Wartość 
projektu 
(w tys. 

zł.) rozpoczęcia  zakończenia 

46. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„METALOWIEC” 
w Przemyślu 
 
 
 
Os. KOPERNIKA 
 
 
 
Os. WINNA GÓRA 
 
Os. RYCERSKIE 

Termomodernizacja zespołów 
budynków mieszkalnych w Przemyślu 
wraz z renowacją terenów zielonych 
wokół budynków i remontem 
nawierzchni dróg 
wewnątrzosiedlowych i chodników 
 

ul. Bohaterów Getta 17 i 17A 
ul. Reymonta 22 i 30 
ul. Bogusławskiego 10 i 12 
ul. Konopnickiej 3 
 

ul. Sta. Augusta 18A, 20 i 20A 
 

ul. Swobodna 17 i 19 
ul. Malawskiego 1, 3, 5, 7, 11, 11A, 11B, 
13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 

 
4 483 

(4 482 60
4,90) 

2011 2013 

47. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
Rynek 10 
Os. STARE MIASTO 

Modernizacja i rewaloryzacja 
kamienicy mieszkalnej zlokalizowanej  
w Przemyślu przy Rynek 10 – w pierzei 
wschodniej Rynku Przemyskiego 

344 2010 2012 

RAZEM   
     
30 903 63
0,43 

  

 
Wartość zadań z zakresu mieszkalnictwa wynosi 30 903 630,43zł. 
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2. Działania dotyczące rozwoju infrastruktury technicznej, społecznej, 
kulturalnej i turystycznej. 
 
Projekty na rzecz rewitalizacji obszaru nr 2 - na osiedlach: Stare Miasto (za wyjątkiem 
wydzielonego powojskowego obszaru nr 3), Słowackiego, Zielonka, Kmiecie, Przemysława, 
Łukasińskiego, Mickiewicza, Kopernika, Salezjańskie  i Krasińskiego.  
 

Termin realizacji projektu 

Lp. Wnioskodawca Tytuł projektu 
Wartość 
projektu 

(w tys. zł.) rozpoczęcia  zakończenia 

1. 

Gmina Miejska 
Przemyśl 
Os. PRZEMYSŁAWA 
Os. KMIECIE 
Os. SALEZJAŃSKIE 

Budowa i modernizacja miejskich 
placów zabaw. 
(Zniesienie, ul. Przemysława, Wyb. Ojca 
Św. JP II, ul. Obrońców Westerplatte) 

560 2010 2013 

2. 

Gmina Miejska 
Przemyśl 
Os. STARE MIASTO 
Os. KMIECIE 
Os. SALEZJAŃSKIE 
Os. KRASIŃSKIEGO 
Os. KOPERNIKA 
Os. ŁUKASIŃSKIEGO 
Os. PRZEMYSŁAWA 
Oś. SŁOWACKIEGO 
Os. MICKIEWICZA 
Os. ZIELONKA 

Kompleksowa modernizacja 
oświetlenia ulicznego na terenie miasta 

2 473 2010 2011 

3. 
Gmina Miejska 
Przemyśl   
Os. PRZEMYSŁAWA 

Budowa oświetlenia ulic: Akacjowa,  
Ks. Balickiego, Bławatkowa, 
Chocimska, Czerwieńska, Domowa, 
Rodzinna, Skalna, Majora H. 
Sucharskiego, Wandy, Żwirowa 

365 2010 2011 

4. 

Gmina Miejska 
Przemyśl  
Os. KMIECIE 
Os. MICKIEWICZA 
 Os. STARE MIASTO 
Os. PRZEMYSŁAWA 

Rewitalizacja obiektów kulturalno – 
oświatowych na terenie miasta 
Przemyśla. 
(Gm Nr 5, PM Nr 3, MDK, SP Nr 1, SP Nr 5, 
Gm Nr 2, I LO) 

10 600 2010 2014 

5. 
Gmina Miejska 
Przemyśl  
Os. PRZEMYSŁAWA 

Remont budynku Przedszkola Nr 20 przy  
ul. Słowackiego 101 

1 500 2011 2012 

6. 
Gmina Miejska 
Przemyśl  
Os. ŁUKASIŃSKIEGO 

Remont obiektów oświatowych 
zlokalizowanych w zabudowie ulicy 
Dworskiego objętej ochroną 
konserwatorską. 
(Zespół Szkół Mechanicznych  
i Drzewnych przy ul. Dworskiego 97  i 99 
oraz Centrum Kształcenia Praktycznego 
przy ul. Dworskiego 97A). 

3 384 2010 2014 

7. 

Gmina Miejska 
Przemyśl  
Os. STARE MIASTO 
Os. KOPERNIKA 

Remont budynków SOSW: 
Nr 1 przy ul. Basztowa 34 
Nr 1 przy ul. Kopernika 14 
Nr 2 przy ul. Czarnieckiego 27 
Nr 3 przy ul. Kapitulnej 4 w Przemyślu 

6 715 2010 2014 
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Termin realizacji projektu 

Lp. Wnioskodawca Tytuł projektu 
Wartość 
projektu 

(w tys. zł.) rozpoczęcia  zakończenia 

8. 

Gmina Miejska 
Przemyśl 
Os. STARE MIASTO 
Os. PRZEMYSŁAWA 

Rewaloryzacja średniowiecznych 
murów obronnych miasta Przemyśla 

2 500 2010 2012 

9. 
Gmina Miejska 
Przemyśl 
 Os. STARE MIASTO 

Rewitalizacja terenu Rynku Starego 
Miasta w Przemyślu 

11 587 
(11 587 174,48) 

2010 2013 

10. 
Gmina Miejska 
Przemyśl 
Os. KOPERNIKA 

Modernizacja Targowiska „Zielony 
Rynek” 

400 2010 2011 

11. 

Przemyska Agencja 
Rozwoju 
Regionalnego S.A. 
Os. KMIECIE 

Rewitalizacja dawnego budynku 
gimnazjum im. prof. K. Morawskiego 
przy ul. Ks. P. Skargi 7 na potrzeby 
ośrodka wspierania przedsiębiorczości i 
rozwoju zasobów ludzkich PARR S.A. 

3 500 2010 2011 

12. 

Gmina Miejska 
Przemyśl 
Os. ZIELONKA 
Os. PRZEMYSŁAWA 

Fort Aktywny Twierdzy Przemyśl 6 000 2010 2010 

13. 

Opactwo Sióstr 
Benedyktynek  
w Przemyślu 
Plac Konstytucji  3-go 
Maja 8 
OS. KRASIŃSKIEGO 

Rewitalizacja obiektów Opactwa  Sióstr 
Benedyktynek w Przemyślu 

2 637 
(2 636 998,76) 

2011 2012 

14. 

Klasztor Św. Marii 
Magdaleny Zakon 
Braci Mniejszych 
Konwentualnych 
(Franciszkanów) 
Os. STARE MIASTO 

Kompleksowa konserwacja, 
rewitalizacja i modernizacja obiektów i 
otoczenia wraz z renowacją wnętrz 
zabytkowego Zespołu Klasztornego 
Franciszkanów   
w Przemyślu  

10 000 2010 2012 

15. 

Archidiecezja 
Przemyska Obrządku 
Łacińskiego Pl. 
Katedralny 4A 
Os. STARE MIASTO 

Rewitalizacja zabytkowego zespołu 
klasztornego przy ul. Ks. Popiełuszki 5, 
zespołu parkowego przy ul. J.S. 
Pelczara 4 na cele społeczne i 
edukacyjno-kulturalne oraz remont i 
modernizacja budynku przy ul. 
Grodzkiej 11. 

10 000 
(10 000 000,00) 

2010 2012 

16. 

Cech Rzemiosł 
Różnych 
ul. Katedralna 6 
Os. STARE MIASTO 

Modernizacja i rewitalizacja 
zabytkowego budynku rzemiosła przy  
ul. Katedralnej 6 w Przemyślu 

423 
(422 778,85) 

2011 2013 

17. 

Archidiecezja 
Przemysko – 
Warszawska 
Obrządku 
Greckokatolickiego  
w Przemyślu   
ul. Basztowa 134 
Os. STARE MIASTO 

Rewitalizacja Zespołu budynków wraz 
z otoczeniem dawnej siedziby biskupów 
greckokatolickich 

7 850 2010 2013 
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Termin realizacji projektu 

Lp. Wnioskodawca Tytuł projektu 
Wartość 
projektu 

(w tys. zł.) rozpoczęcia  zakończenia 

18. 

Przemyska Kapituła 
Metropolitarna 
Obrządku 
Łacińskiego 
ul. Kapitulna 2 
Os. STARE MIASTO 

Rewitalizacja budynku przemyskiej 
Kapituły Metropolitarnej obrządku 
łacińskiego – ul. Kapitulna 2  

1 336 
(1 336 051,89) 

2010 2011 

19. 

Klasztor OO. 
Karmelitów Bosych  
ul. Karmelicka 1 
Os. STARE MIASTO 

Rewitalizacja klasztoru OO. Karmelitów 
Bosych  w Przemyślu 

2 250 2010 2013 

20. 

Związek Ukraińców  
w Polsce Oddział  
w Przemyślu 
Os. STARE MIASTO 

Renowacja i adaptacja zabytkowego 
budynku przy ul. T. Kościuszki 5  –  
z przeznaczeniem na cele kulturalne 

3 000 2010 2012 

21. 

Towarzystwo 
Salezjańskie Dom 
Zakonny  
ul. Św. Jana 3 
Os. SALEZJANSKIE 

Rewitalizacja terenów wokół i 
pomieszczeń pod Salezjańskim 
Kościołem Parafialnym Św. Józefa  
w Przemyślu, w celu aktywizacji 
młodzieży w sferze kulturalno-sportowej 

2 591 2011 2013 

22. 

Towarzystwo 
Salezjańskie Dom 
Zakonny  
ul. Św. Jana 3 
Os. SALEZJANSKIE 

Międzynarodowe Centrum Aktywności 
Salezjańskiej – etap I przy ul. Św. Jana 3 

7 740 2010 2012 

23. 

Związek Ukraińców  
w Polsce Oddział  
w Przemyślu 
Os. SŁOWACKIEGO 

Adaptacja, ochrona i konserwacja 
obiektu - Ukraiński Cmentarz Wojskowy  
w Przemyślu   

900 2010 2011 

24. 

Zgromadzenie 
Służebnic 
Najświętszego Serca 
Jezusowego  
ul. Pelczara 2 
Os. PRZEMYSŁAWA 

Renowacja zabytkowego budynku 
klasztornego Sióstr Zgromadzenia 
Służebnic Najświętszego Serca 
Jezusowego  w Przemyślu 

871 2010 2012 

25. 

Związek Gmin 
Fortecznych Twierdzy 
Przemyśl  
ul. Kościuszki 7 
Os. PRZEMYSŁAWA 

Zagospodarowanie obiektów 
fortyfikacyjnych Twierdzy Przemyśl  
w granicach miasta (Szaniec Fortu XVI 
ZNIESIENIE, Brama Dobromilska, Bateria 
XXI A JAMKI wraz z obiektami 
bojowymi Linii Mołotowa 

300 2010 2011 

26. 

Państwowa Wyższa 
Szkoła 
Wschodnioeuropejska 
Os. ŁUKASIŃSKIEGO 

Rewitalizacja zabytkowego Zespołu 
Pałacowo – Parkowego Lubomirskich  
w Przemyślu 

2 826 2010 2012 

27. 
Ziemia Przemyska  
Sp. z o.o.  ul. Barska 15 
Os. KMIECIE 

Przebudowa i remont pomieszczeń 
redakcji „Życia Podkarpackiego” 

550 2010 2009 
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Termin realizacji projektu 

Lp. Wnioskodawca Tytuł projektu 
Wartość 
projektu 

(w tys. zł.) rozpoczęcia  zakończenia 

28. 

Polskie Towarzystwo 
Walki z Kalectwem 
Oddział w Przemyślu  
ul. Barska 15 
Os. KMIECIE 

Adaptacja i remont pomieszczeń 
Polskiego Towarzystwa Walki  
z Kalectwem Oddział w Przemyślu 

250 2010 2010 

29. 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
 ul. Barska 15 
Os. KMIECIE 

Przebudowa i remont części budynku 
biurowego przy  ul. Barskiej 15 

1 100 2010 2011 

30. 

Wyższa Szkoła 
Gospodarcza 
ul. Rolnicza 10 
Os. SŁOWACKIEGO 

Rewitalizacja Zespołu dworskiego  
w Przemyślu 

5 704 2011 2012 

31. 

Zespół Państwowych  
Szkół Muzycznych   
im. A. Malawskiego 
ul. Słowackiego 91 
Os. PRZEMYSŁAWA 

Rewitalizacja budynków przy  
ul. Słowackiego 91 na cele 
dydaktyczne 

2 628 2011 2013 

32. 
Gmina Miejska 
Przemyśl  
Os. MICKIEWICZA 

Rewitalizacja budynku hali sportowej 
przy ul. Mickiewicza 30 

8 303 2010 2012 

33. 

Wyższa Szkoła Prawa  
i Administracji 
w Przemyślu 
ul. Wybrzeże Ojca Św. 
Jana Pawła II 2 
Os. KMIECIE 

Rewitalizacja zabytkowego budynku 
dydaktycznego WSPiA 

5 000 2011 2013 

34. 

Wyższa Szkoła 
Informatyki  
i Zarządzania w 
Przemyślu 
ul. Słowackiego 85 
Os. PRZEMYSŁAWA 

Rewitalizacja zabytkowych budynków 
pokoszarowych na obiekty naukowo-
badawcze i dydaktyczne dla 
szkolnictwa wyższego 

6 728 2010 2013 

RAZEM  132 571 003,98   
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Działania na obszarze nr 3 – obejmującym teren powojskowy położony w prawobrzeżnej 
części miasta, pomiędzy ulicami: Plac Dominikański, Rynek i Grodzka. 

 

Termin realizacji projektu 

Lp. Wnioskodawca Tytuł wniosku 
Wartość 
projektu 

(w tys. zł.) 
rozpoczęcia  Zakończenia 

1 Gmina Miejska Przemyśl  
Rewitalizacja kompleksu 
powojskowego przy  
ul. Grodzkiej w Przemyślu 

 10 259 
(10 258 781,09) 

2011 2013 

RAZEM  10 258 781,09   
 
 

Wartość zaplanowanych zadań w zakresie przedsięwzięć nie dotyczących mieszkalnictwa 
wynosi 142 829 785,07 zł.  
 
Całkowita wartość zaplanowanych zadań wynosi 173 732 914,50 zł. 
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3. Działania dotyczące pozyskiwania lokali do mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Przemyśl.  
 

Lp Nazwa planowanego działania 
Czas realizacji 

działania 
Oczekiwane rezultaty 

Nakłady do 
poniesienia  

w tys. zł. 
realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

1 Remont mieszkań chronionych 2011-2012 
Poprawa stanu technicznego  zasobów - 
wyposażenie mieszkań w wentylacje, 
odwilgocenie 

100,0 

realizowane przez Gminę Miejską Przemyśl 

1 Remonty lokali mieszkalnych. 2009 - 2015 3 500,0 

2 
Remonty kapitalne budynków-wymiana stolarki 
okien 

2009 - 2011 2 600,0 

3 

Zmiana przeznaczenia nieruchomości 
zabudowanej budynkiem mieszkalnym 
wielorodzinnym na działalność użytkową – 
dochodową (ul. Kazimierza Wielkiego 9 8.)  

2009 - 2010 

Poprawa stanu technicznego i estetycznego 
obiektów usytuowanych w strefach objętych 
ochroną PWKZ. Zatrzymanie degradacji, 
poprawa estetyki budynku i całej ulicy oraz 
warunków, w których zamieszkują lokatorzy. 500,0 

4 
Remont kapitalny budynków mieszkalnych na 
terenie Gminy z przeznaczaniem na lokale socjalne 
lub komunalne (np. osiedle Herburtów). 

5 

Odzyskiwanie lokali o niepełnym standardzie (w 
budynkach-100% własność Gminy) poprzez 
wskazywanie zamiennych lokali  o podwyższonym 
standardzie i przeznacza-nie tych mieszkań na 
lokale socjalne. 

2009 - 2015 rocznie ok. 7 – 8 lokali mieszkalnych 3 500,0 

6 
Przeznaczenie terenów i nieruchomości Gminy pod 
budownictwo mieszkaniowe TBS Sp. z o.o.  

2009 
63 lokale mieszkalne budowane w systemie 
deweloperskim w tym 2 przekazane do 
dyspozycji Gminy 
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7 

Budowa budynku wielorodzinnego z mieszkaniami 
socjalnymi lub zamiennymi przy ul. Dworskiego 76-
80 (wykwaterowania i wyburzenie istniej. 
budynków), Droga Hurecka (Okrężna), Ofiar 
Katynia, Herburtów 

2008- 2015 
ok. 50 lokali mieszkalnych, w 2009r. 52 lokali 
mieszkalnych przy ul. Herburtów 

11 000,0 

8 

Opracowanie i wdrożenie zasad reprezentowania 
interesów Gminy Miejskiej Przemyśl i Skarbu Państwa 
w zarządzaniu budynkami z ułamkowym udziałem 
we własności 

2009- 2015 

Wyodrębnienie lokali mieszkalnych będących 
własnością Gminy. 
Zmniejszenie kosztów utrzymania 
nieruchomości do wysokości udziału 

 
350,0 

9 

Opracowanie i wdrożenie zasad reprezentowania 
interesów Gminy Miejskiej Przemyśl i innych 
właścicieli w zarządzie budynkami z własnością 
osób fizycznych 

2009- 2015 

Zmniejszenie wysokości wypłacanych 
odszkodowań, uregulowanie stanu prawne-
go, zwiększenie zasobu mieszkaniowego 
Gminy 

 
350,0 

 

 

4. Działania dotyczące zabezpieczenia puli mieszkań rotacyjnych i zamiennych 

Lp Nazwa planowanego działania 
Czas realizacji 

działania 
Oczekiwane rezultaty 

Nakłady do 
poniesienia  

w tys. zł. 
realizowane przez Gminę Miejską Przemyśl 

1 Wpłaty na fundusze remontowe przez Gminę 2009 - 2015 10 500,0 

2 
Remont kapitalny budynków stanowiących 
wspólnotę mieszkaniową 

2009 - 2013 13 300,0 

3 
Remont kapitalny budynków stanowiąc. własność 
osób fizycznych lub współwłasności osób 
fizycznych i Gminy 

2009 - 2013 

Wzrost ilości mieszkań rotacyjnych lub 
zamiennych, do których wprowadzane mogą 
być np. ofiary pożarów, ludzie, których trzeba 
przenieść z dotychczasowego miejsca 
zamieszkania ze względu na zagrażające 
życiu warunki czy też matki z dziećmi, 
doświadczające przemocy domowej. 

1 010,0 
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Rozdział 5b 
 Plan działa ń gospodarczych 

 

 

 

 

 

 

1. Działania wynikające z programów pomocowych dotyczących MŚP 

Lp Nazwa planowanego działania 
Czas 

realizacji 
działania 

Oczekiwane rezultaty 
Nakłady do 

poniesienia w 
tys. zł. 

realizowane przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S. A.  

1 
Szkolenia i warsztaty dotyczące możliwości 
skorzystania z programów pomocowych dla 
Przedsiębiorców 

I. 2009 - 
XII. 2013 

min. 10 spotkań, 
min. 300 przedsiębiorców.  

- 

 



 184 

2. Działania dotyczące wspierania przedsiębiorczości 

Lp Nazwa planowanego działania 
Czas 

realizacji 
działania 

Oczekiwane rezultaty 
Nakłady do 

poniesienia w 
tys. zł. 

realizowane przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S. A.  

1 

Projekt pn. ”Kapitał dla przedsiębiorczych”  
w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja 
przedsiębiorczości i samozatrudnienia Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. 

I.2009 - 
XII.2009 

90 osób przeszkolonych z zakresu prowadzenia 
działalności gospodarczej  45 osób - dotacja 
inwestycyjna na rozpoczęcie działalności 
gospodar.-40 tys. PLN. 585 godzin bezpłatnego 
doradztwa z prowadzenia działalności 
gospodarczej. 

2 600,0 

2 

Punkt Konsultacyjny dla przedsiębiorców i osób 
rozpoczynających działalność gospodarczej w 
ramach Działania 2.2 Wsparcie oraz promocja 
przedsiębiorczości i samozatrudnienia 
realizowanego w ramach Poddziałania 2.2.1 
„Poprawa jakości usług świadczonych przez 
instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości 
i innowacyjności” Program Operacyjny Kapitał 
Ludzki. 

I .2009 – 
III .2011 

1300 osób skorzysta z usług PK  550,0 
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Rozdział 5c 
 Plan działa ń społecznych 

 

1. Działania dotyczące przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu 

Lp. Nazwa planowanego działania 
Czas 

realizacji 
działania 

Oczekiwane rezultaty 
Nakłady do 
poniesienia 

realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu 

1 
Realizacja projektu systemowego „Czas na 
aktywność w mieście Przemyśl” 

2009-2013 
Nabycie kompetencji, zawodowe 
osobowych przez klientów MOPS 

800,0 rocznie 
środki EFS 

2 Osłona osób z zaburzeniami psychicznymi  2009-2015 
Integracja ze środowiskiem, wzrost 
kompetencji osobistych 

400,0 rocznie 
środki PUW 

3 Ośrodek Wsparcia Socjalnego 2009-2015 
Poszerzenie dostępu do specjalistycznego 
poradnictwa 

50,0 rocznie 

4 Budowa grup samopomocowych 2010-2015 Wspieranie osób zagrożonych problemami 5,0 rocznie 

realizowane przez Gminę Miejską Przemyśl 

1 
Wspieranie działań na rzecz reintegracji zawodowej 
osób uzależnionych – po programie terapii  
w zakładzie lecznictwa odwykowego 

2009- 2015 

Zwiększenie dostępności do rynku pracy dla 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 
ze wzgl. na uzależnienie od alkoholu lub 
substancji psychoaktywnych 

25,0 
rocznie. 
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2. Działania dotyczące walki z patologiami społecznymi 

Lp Nazwa planowanego działania 
Czas 

realizacji 
działania 

Oczekiwane rezultaty 
Nakłady do 
poniesienia 

realizowane przez Straż Miejską w Przemyślu 

Działania profilaktyczne 2009–2015  

Zajęcia edukacyjne w szkołach (pogadanki 
tematyczne) 

2009–2015  

Organizacja konkursu profilaktycznego „Bezpieczna 
szkoła” 

2009–2015 5,0 

Organizacja turniejów piłki hal. dla młodzieży 200 – 2015 2,0 

1 

Kolportaż materiałów informacyjnych dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych 

2009–2015 

Informowanie o zagrożeniach, promocja 
prawidłowych wzorców i postaw 

5,0 

Działania kontrolne 2009–2015 
Wzrost poczucia bezpieczeństwa 
mieszkańców 

 

1. Stop uzależnieniom 2009 -2015 

Eliminowanie: nadużywania alkoholu przez 
dorosłych, stosowania używek przez 
nieletnich, łamania przepisów przez 
sprzedawców  

 

2 

2. Jesteś bezpieczny 2009- 2015 
Zmniejszenie ilości drobnych czynów 
karalnych 
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realizowany przez Gminę Miejską Przemyśl 

1 

Bezpieczeństwo w miejscach publicznych  
i zamieszkania -obszar działania wynikający  
z Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości  
i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej” – 
zadanie: Wypracowanie skutecznych mechanizmów 
zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych  

Zadanie 
stałe 

Poprawa bezpieczeństwa i porządku 
publicznego poprzez koordynację działań 
związanych z przygotowaniem organizatorów 
i służb porządkowych do poszczególnych 
meczy na terenie miasta 

Bez nakładów 

2 

Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku 
Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli dla 
Przemyśla i Powiatu Przemyskiego – zadanie: 
tworzenie i aktualizacja mapy zagrożeń 

Zadanie 
stałe 

Zwalczanie przestępczości pospolitej  
(np. kradzieże mienia, samochodów, 
włamania) 

Bez nakładów 

3 

Zwiększanie dostępności i skuteczności 
profesjonalnej: terapii uzależnień i innych świadczeń 
dla osób uzależnionych i współuzależnionych, 
pomocy członkom rodzin, w których jest problem 
uzależnionych od alkoholu lub narkotyków oraz 
ofiarom przemocy dom. 

2009 -2015 

Ograniczanie: szkód zdrowotnych, skali 
zaburzeń życia rodzinnego i społecznego, 
przemocy domowej i innych czynów 
niszczących życie rodzinne i społeczne  
z powodu nadużywania napojów alkohol.   
i zażywania narkotyków oraz innych środków 
psychoaktywnych 

120,0 rocznie. 

4. 

Prowadzenie poradnictwa prawnego, socjalnego i 
terapeutycznego dla osób z problemem uzależnień i 
ich rodzin; organizowanie szkoleń, narad i konferencji 
dotyczących procedury i zjawiska przemocy w 
rodzinie oraz innych zagrożeń społecznych; szkolenie 
wybranych grup zawodowych w zakresie promocji 
zdrowia i profilaktyki uzależnień, w tym nauczycieli, 
pracowników pomocy społecznej, policjantów, 
strażników miejskich oraz pracowników służby 
zdrowia.  

Cały rok 

Ograniczanie rozmiarów zaburzeń życia 
rodzinnego i społecznego wywołanych 
nadużywaniem alkoholu i zażywaniem 
narkotyków oraz przemocą domową i innymi 
czynnikami niszczącymi życie rodzinne i 
społeczne poprzez zwiększanie dostępności   
i udzielaniem skutecznej - profesjonalnej 
pomocy członkom rodzin, w których ma 
miejsce problem uzależnienia od alkoholu lub 
narkotyków oraz ofiarom przemocy domowej. 
 

180,00 
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5 

Prowadzenie lokalnych i regionalnych kampanii 
edukacyjnych związanych z profilaktyką problemów 
alkoholowych i przeciwdziałaniem narkomanii. 
Organizowanie festynów, obchodów lokalnych dni 
np.: trzeźwości, ubóstwa, światowego dnia FAS 
(Płodowy Zespół Alkoholowy), happeningów, 
pikników, konferencji prasowych i innych lokalnych 
debat; współpraca w zakresie wspierania i 
prowadzenia działalności profilaktycznej w szkołach 
oraz stała współpraca z instytucjami krajowymi 
zajmującymi się przeciwdziałaniem narkomanii 
(Służby Celne, Policja i in.).  

Cały rok 

Ograniczanie spożywania napojów 
alkoholowych, zażywania narkotyków oraz 
innych środków psychoaktywnych, poprzez 
promocję zdrowia i działania profilaktyczne   
w zakresie problematyki uzależnień ze 
szczególnym uwzględnieniem dzieci i 
młodzieży. 
 

50,00 

realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu 

1 Zespół Interdyscyplinarny 2009-2015 
Analizowanie i rozwiązywanie problemów 
osób i rodzin 

10,0 rocznie 

2 
Konferencje tematyczne „Dzień Ubóstwa”  
i „Szczęście dzieci - naszym szczęściem” 

2009-2015 
Poszerzanie wiedzy o integracji i pomocy 
społecznej budowa kontaktów 
interpersonalnych 

10,0 edycja 

realizowane przez Komendę Miejską Policji w Przemyślu 

1 
Program prewencyjny „Stop Patologiom – Razem 
Bezpieczniej” 

IX 2008- XII 
2011 

Ograniczenie zjawisk patolog., poprawa 
świadomości prawno-wiktymologicznej 
społeczeństwa, podniesienie poziomu 
bezpieczeństwa, poszerzenie współpracy  
z podmiotami poza-policyjnymi. 

Środki finans. na 
ulotki, plakaty, 

media) -
podmioty 
realizujące 
program 

2 Program prewencyjny „ Pseudokibic”  
VI 2007- 
II 2010 

Eliminowanie pseudosolidarności w grupach 
„szalikowców”, poprawa bezpieczeństwa  
na obiekt. sport., zmniejszenie liczby 
przestępstw i wykrocz. chuligańskich 

Środki na ulotki, 
plakaty, media) – 

podmioty 
uczestniczące w 
realizacji progr. 
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3. Działania dotyczące tworzenia równych szans 

Lp Nazwa planowanego działania 
Czas 

realizacji 
działania 

Oczekiwane rezultaty 
Nakłady do 
poniesienia 

realizowane przez Gminę Miejską Przemyśl 

1 Organizacja masowych imprez sportowych cały rok 
Masowe uczestnictwo dzieci i młodzieży  
w imprezach sportowych i rekreacyjnych 

70 – 100,00 
rocznie 

2 Nieodpłatne udostępnianie obiektów sportowych 
w roku 

szkolnym 

Masowe uczestnictwo w zajęciach 
sportowych, nauki pływania i ułatwienie 
dostępu do obiektów sportowych 

POSiR – rocznie 
2 824,8 

3 
Dofinansowywanie sportu kwalifikowanego –
ogłaszanie konkursów projektów 

cały rok 
Podnoszenie poziomu sportowego, 
umożliwianie szerokiego dostępu do sportu 

2009-150,0 
i coroczne 
zwiększanie  

o 50,00, aż do 
2015-500,0 

4 

POKL działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 
dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic  
w jakości usług edukacyjnych 

2009-2013 
Objęcie maksymalnej liczby dzieci i młodzieży 
dodatkowymi zajęciami edukacyjnymi 

0,0 

5 
POKL działanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności  
w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej 

2009-2013 
Objęcie maksymalnej liczby dzieci w wieku 
przedszkolnym dodatkowymi zajęciami 
edukacyjnymi 

0,0 

6 
Organizowanie w przedszkolach wielooddziałowych 
bezpłatnych 5-godzin. oddziałów dla dzieci 4 i 5 – 
letnich 

corocznie 
Dostępność przedszkoli dla dzieci z różnych 
środowisk –wyrównywanie szans, możliwość 
wczesnej diagnozy i interwencji specjalistycznej 

stosownie do 
potrzeb , koszt 

jednego oddz. – 
ok. 100,0 
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7 
Dostosowanie opłat za pobyt dzieci w przedszkolu do 
możliwości finansowych rodziny – opracowanie 
systemu kryteriów przyznawania ulg i zwolnień z opłat 

2009r. 

Większa liczba dzieci z rodzin ubogich 
i patolog. objętych opieką przedszkolną, praca 
profilaktyczna w zakresie zapobiegania 
destrukcyjnym wpływom środowiska na 
zachowania dzieci 

nie wymaga 
nakładów 

8 

Objęcie opieką przedszkolną większej liczby dzieci 
 w celu wczesnej interwencji specjalistycznej w 
wyrównywaniu deficytów rozwojowych (zatrudnianie 
w przedszkolach logopedów i in. specjalistów w 
zależności od potrzeb) 

2009-2015 

Diagnozowane dzieci w przedszkolach pod 
kątem mikrodeficytów rozwojowych i objęcie 
pracą wyrów. przy współpracy z PPP.  
W każdym przedszkolu logopeda wg 
standardów JO. Monitoring postępów dzieci –
przygotowanie do obowiązku .szkolnego 

w zależności 
od potrzeb 

9 

Dążenie do poszerzenia grup uczniów objętych 
diagnozowaniem na poszczególnych etapach 
edukacyjnych – zwiększanie ilości zatrudnianych 
psychologów i pedagogów 

2009-2015 

W każdej placówce pedagog i psycholog 
zgodnie ze standardami zatrudnienia, 
uczniowie objęci specjalistyczna pomocą 
psychologiczną 

Roczny koszt 
zatrudnienia 

specjalistów – ok. 
160,0 

10 

Stworzenie systemu doradztwa zawodowego  
dla młodzieży-zatrudnienie nauczyciela – doradcy 
zawodowego w każdym gimnazjum, stworzenie  
w szkołach ponadgimnazjalnych szkolnych ośrodków 
kariery (SzOK-ów);koordynację pracy do-radców 
zawodowych i SzOK-ów przez PPP 

 
Każdy uczeń ma możliwość skorzystania 
z bezpłatnej pomocy w zakresie orientacji 
zawodowej  

Roczny koszt 
zatrudnienia 
doradców 

zawodowych – 
ok. 100,0 

11 
Rozwijanie kształcenia ustawicznego, w tym - na 
odległość, zwiększanie oferty CKU 

2009-2015 
Większa możliwość dla mieszkańców różnych 
form kształcenia ustawicznego szkolnych  
i pozaszkolnych 

W ramach 
subwencji 

oświatowej 

12 

Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym 
optymalnych warunków kształcenia- tworzenie 
oddziałów specjalnych i integracyjnych dla uczniów 
w szkołach ogólnodostępnych 

corocznie 

Oddziały specjalne i integracyjne w szkołach 
ogólnodostępnych, gdzie kształcą się 
uczniowie o określonych rodzajach 
niepełnosprawności 

w zależności od 
potrzeb, 

w ramach 
subwencji 

oświatowej 
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13 
Utworzenie miejskiego systemu stypendialnego 
 dla uczniów, z zaangażowaniem podmiotów 
gospodarczych 

2010 
System pomocy stypendialnej dla uczniów  
w trudnej sytuacji materialnej i zdolnych  

 

14 Sieć Szerokopasmowa dla Miasta Przemyśla 2009 -2020 

Powszechny dostępu do: szerokopasmowych 
usług teleinformatycznych, multimedialnych 
zasobów informacyjnych i in. usług drogą 
elektron., do dowolnego operatora na rynku, 
gwarancja dla JST wymiany danych 
pomiędzy jednostkami, placówkami oświat., 
jednostkami opieki zdrowotnej, sprawne 
zarządzanie komunikacją miejską, sterowanie 
ruchem ulicznym, rozbudowa monitoringu, 
realizacja telemetrii, rozszerzenie funkcji sieci 
miejskiej - styk do sieci światłowodowej 
regionalnej i do końca 2013r. dostęp do usług 
szerokopasmowych dla 90% mieszkańców 
oraz 100% instytucji publicznych 
i przedsiębiorców, budowa infrastruktury. 

opracowanie 
koncepcji 
55 000,0 

mikrokanalizacja 
lub światłowody 
przy modernizacji 

infrastruktury 
miejskiej 

Budżet SSPW – 
300 mln € dla 

5 woj. Polski Wsch. 
udział Miasta 
Przemyśla - za 

punkty 
dostępowe  

i współudział  
w ich utrzymaniu 

15 
Budowa lokalnych i regionalnych sieci przy 
wykorzystaniu nowoczesnych technologii radiowych 
np. WiMax. 

2009-2013 

Zapewnienie dostępu do usług sieci 
bezprzewodowej dla mieszkańców miast 
 i gmin. 
Złożenie wspólnego wniosku z trzech 
obszarów o dofinansowanie ze środków UE. 

jednorazowo-
12 040,0 

rocznie -w 2009r. – 
4 010,0 

-Studium 
Wykonalności – 

7000,0. max. 
dofinansowania 

85 %, 
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16 
„PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji 
Publicznej” 

2009-2013 

Powszechny dostęp do informacji i do podst. 
usług publicznych on-line, w tym autoryzacja 
korespondencji do urzędów - podpis 
elektroniczny, lepsza jakość zarządzania. 
regionalnych i lokalnie – stworzenie 
zintegrowanej infrastruktury systemu informacji 
i wspomagania., modernizacja urzędów JST – 
wprowadzenie systemów informatycznych do 
świadczenia usług publicznych. 

Poniesienie 
kosztów realizacji 

projektu w 
wysokości 15 % 
własnej części 

projektu. 

 
4. Działania dotyczące zapobiegania zjawisku bezrobocia 

Lp Nazwa planowanego działania 
Czas 

realizacji 
działania 

Oczekiwane rezultaty 
Nakłady do 
poniesienia 

realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu 

1 Projekt systemowy „Więcej szans w Przemyskim” 
I.2009 – 
XII.2013 

417 osób zatrudnionych, 346 osób 
przeszkolonych, 382 osoby po stażu, 102 
osoby rozpocznie działalność gospodarczej 

13 041,0 w tym 
dofinans. 964,00 

2 Projekt konkursowy „Droga do sukcesu” 
I.2009-
XII.2009 

2 nowe stanowiska pracy, 4 osoby 
przeszkolone, 4 uzyskanie 4 licencji 
zawodowej dla 2 pośredników pracy  
i 2 doradców zawodowych 

247,8 w tym 
dofinans. 210,60 

3 Program „Junior” 
I .2009-
XII.2009 

45 osób niepełno-spraw. ukończy staż 
zdobędzie doświadczenie zawodowe  

470,8 
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5. Działania dotyczące zapobieganiu zjawisku bezdomności 

Lp Nazwa planowanego działania 
Czas 

realizacji 
działania 

Oczekiwane rezultaty 
Nakłady do 
poniesienia 

realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu 

1 
Realizacja Projektu socjalnego „Zapobiec eksmisjom” 
Monitoring zjawiska „bezdomność”, „żebractwo” 

2009-2015 
Zmniejszanie obszarów ubóstwa, utrzymanie 
osób zagrożonych bezdomnością w miejscu 
ich zamieszkania 

Ok. 400,0 rocznie 

 
6. Działania na rzecz aktywizacji środowisk dziecięcych i młodzieżowych 

Lp Nazwa planowanego działania 
Czas 

realizacji 
działania 

Oczekiwane rezultaty 
Nakłady do 
poniesienia 

realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu 

1 
Festyn Kulturalno -Sportowy z okazji Dnia 
Rodzicielstwa Zastępczego 

2009-2015 
Integracja dzieci będących w opiece poza-
rodzinnej, promocja rodzicielstwa 
zastępczego 

15,0 edycja 

2 Budowa grup samopomocowych młodzież.  
Rozwój osób przebywających w opiece 
pozarodzinnej 

Ok. 5,0 rocznie 

realizowane przez Gminę Miejską Przemyśl 

1 
Współpraca z UKS – konkursy ofert na organizację 
pozalekcyjnych zajęć sportowych 

W każdym 
roku 

Organizacja bezpłatnych zajęć sportowych 
dla dzieci i młodzieży 

50 – 70,00 rocznie 

2 
Przeprowadzanie szkoleń i pomoc merytoryczna  
w zakresie pisania wniosków 

W każdym 
roku 

Pozyskiwanie środków przez stowarzyszenia 
kultury fizycznej na zajęcia sportowo – 
rekreacyjne 

Środki w budżecie 
Wydziału Sportu 
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3 
Przyznawanie stypendiów, nagród i wyróżnień dla 
wybitnych młodych sportowców oraz nagród 
zespołowych klubom sportowym 

W każdym 
roku 

Podniesienie poziomu sportowego oraz 
pomoc finansowa młodym sportowcom 

2009r –85,0. 
W latach 

następnych 100,0 

4 
Promocja zdrowia i działania profilaktyczne  
w zakresie problematyki uzależnień w środowisku 
dzieci i młodzieży. 

2009 - 2015 

Ograniczanie spożywania napojów alkohol., 
zażywania narkotyków oraz innych środków 
psychoaktywnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci i młodzieży 

510,0 rocznie 

5 
POKL, Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego 
kształcenia ustawicznego 

XII 2009 
XII 2010 

Technik obsługi ruchu turystycznego -- nowy 
kierunek kształcenia  

172,00 w tym 
własne 0,00 

6 
POKL działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności  
i jakości szkolnictwa zawodowego 

Objęcie największej liczby uczniów 
ponadgimnazjalnych szkół zawodowych 
dodatkowymi zajęciami edukacyjnymi. 

0,00 

7 
POKL, Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego 
kształcenia ustawicznego 

2009 
-2013 

Objęcie największej liczby młodzieży CKU 
dodatkowymi zajęciami edukacyjnymi 

172,0 
w tym własne 

0,00 

8 
Tworzenie szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych 
i pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży  

  
w ramach 
subwencji 

oświatowej 

9 
Opracowywanie i wdrażanie programów 
rozwijających szczególne uzdolnienia uczniów 

Kompleksowe programy rozwijania uzdolnień 
uczniów, ewaluowany w każdym roku szkol. 

nie wymaga 
nakładów 

10 
Stwarzanie uczniom uzdolnionym lepszych warunków 
do realizacji indywidualnego toku nauki lub 
programu nauczania 

Możliwość kształcenia się uczniów 
uzdolnionych w warunkach stosownie do ich 
predyspozycji i umiejętności 

nie wymaga 
nakładów 

11 
Upowszechnienie w szkołach idei wolontariatu 
 i działań na rzecz dobra wspólnego 

corocznie 

Rozwijanie u uczniów chęci: pomocy 
potrzebującym, angażowania się w zadania 
charytatywne. 

nie wymaga 
nakładów 
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12 
Aktywizowanie samorządów uczniowskich oraz 
stworzenie międzyszkolnej platformy wymiany 
doświadczeń 

Współpraca samorządów uczniowskich, 
opracowywanie programów współpracy, 
wspólne inicjatywy 

nie wymaga 
nakładów 

13 Utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej  

2010 

Młodzieżowa Rada Miejska działa aktywnie 
 i współpracuje z Rada Miejską  

nie wymaga 
nakładów 

 
7. Działania dotyczące rozwoju zasobów ludzkich 

Lp Nazwa planowanego działania 
Czas 

realizacji 
działania 

Oczekiwane rezultaty 
Nakłady do 
poniesienia 

realizowane przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S. A. 

1 
Projekt pt. „Regionalny Ośrodek Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach działania X POKL – 
pomoc technicznej 

I.2009 - 
XII.2009 

Szkolenia: diagnoza problemów środowisk 
lokalnych i możliwości ich rozwiązania z EFS, 
budowanie logiki, metodologia zarządzania, 
opracowanie projektu do EFS 
 z wykorzystaniem generatora wniosków 
aplikacyjnych, procedury raportowania 
 i rozliczania projektów – praca  
z generatorem wniosków płatniczych, 
procedury w zakresie monitorowania  
i ewaluacji projektów, pomoc publicznej  
w projektach finansowanych z EFS,- 
zamówienia publiczne w trakcie realizacji 
projekt z EFS, Zasady rozlicz., 
ewidencjonowania pomocy publicznej  
w ramach projektów z EFS, Partnerstwa: 
zawiązywanie i rozwój  

Działalność 
Regionalnego 

Ośrodka EFS jest 
objęta budżetem 

w wysokości 
475,18 
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2. Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych 2010 

Wszechstronny dostęp do informacji, 
pobudzanie i wspieranie społecznej 
aktywności, integracja środowiska organizacji 
pozarządowych, promocja wolontariatu, 
wsparcie administracyjne, merytoryczne 
i prawne organizacji,  
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Rozdział 6 
 Plan finansowy realizacji „Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Przemy śla na lata 2010-2015” 
 

Realizacja zadań programu rewitalizacji ujętych w latach 2010 - 2015 kosztować będzie: 186 071 tys. PLN. Maksymalny udział środków UE  
w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 85%.  
 

1. Plan finansowy działań przestrzennych zlokalizowanych na obszarze nr 1 
- zawierającym osiedla: Stare Miasto (za wyjątkiem wydzielonego powojskowego obszaru nr 3), Lwowskie, 
Słowackiego, Zielonka, Za Wiarem, Kmiecie, Warneńczyka, Lipowica, Rycerskie, Winna Góra, Rogozińskiego, 
Przemysława, Łukasińskiego, Mickiewicza, Kopernika, Konopnickiej. 
 

Zadania z zakresu mieszkalnictwa planowane do realizacji przez Gminę Miejską Przemyśl 

Termin realizacji projektu 
Źródła finansowania 

projektu* 

Lp. Wnioskodawca Tytuł projektu 
Wartość projektu 

(w tys. zł.) 
rozpoczęcie zakończenie 

Dofinansowanie - max 
85%,  

a w przypadku 
wystąpienia pomocy 
publicznej, zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju Regionalnego  
z dnia 9 czerwca 2010r.  

w sprawie udzielania 
pomocy na rewitalizację  
w ramach regionalnych 

programów operacyjnych  
(Dz.U. z 2010r. Nr 117,  

poz. 787) -  70% 

Wkład 
własny 

1 
Gmina Miejska Przemyśl  
Os. STARE MIASTO 

Remont budynków wpisanych do rejestru zabytków 
oraz objętych ochroną zabudowy w strefie 
staromiejskiej miasta Przemyśla  przy ulicach: 
Jagiellońska 6,  Kazimierza Wielkiego 8,  
Bp. J. Śnigurskiego 14 i Tatarska 1 

2 580 2010 2012 2 193,00 387,00 

RAZEM 2 580,00  2 193,00 387,00 

* Montaż finansowy policzono przy założeniu nie występowania pomocy publicznej tj. możliwości otrzymania maksymalnego dofinansowania na poziomie 85% 
kosztów kwalifikowanych,  lecz nie więcej niż 8,5 mln. zł.
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Zadania z zakresu mieszkalnictwa planowane do realizacji przez inne podmioty 

Termin realizacji projektu 
Źródła finansowania 

projektu * 

Lp. Wnioskodawca Tytuł projektu 
Wartość 
projektu 

(w tys. zł.) Rozpoczęcie Zakończenie 

Dofinansowanie  max 
85%,   

a w przypadku 
wystąpienia pomocy 
publicznej, zgodnie z 

Rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju 

Regionalnego z dnia  
9 czerwca 2010r.  

w sprawie udzielania 
pomocy na rewitaliza-
cję w ramach regional-

nych programów 
operacyjnych  (Dz.U.  

z 2010r. Nr 117,  
poz. 787) – 70% 

Wkład własny 

1. 

Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Barska 11 
Os. KMIECIE 

Remont i modernizacja elewacji budynku od strony 
ul. Barskiej i Ks. P. Skargi 

260 2010 2011 221,00 39,00 

2. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
 ul. Kmity 4 
Os. STARE MIASTO 

Rewitalizacja budynku przy ul. Kmity 4 położonego  
w zabytkowej części miasta Przemyśla 

366 2010 2012 311,10 54,90 

3. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Długosza 6 
Os. KMIECIE 

Remont i modernizacja budynku od strony  
ul. Długosza 6  

310 2010 2011 263,50 46,50 

4. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Dworskiego 60 
Os. ŁUKASIŃSKIEGO 

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
451 

(450 620,76) 
2010 2011 

383,03 
(383 027,65) 

68,00 
(67 593,11) 
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Termin realizacji projektu 
Źródła finansowania 

projektu * 

Lp. Wnioskodawca Tytuł projektu 
Wartość 
projektu 

(w tys. zł.) Rozpoczęcie Zakończenie 

Dofinansowanie  max 
85%,   

a w przypadku 
wystąpienia pomocy 
publicznej, zgodnie z 

Rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju 

Regionalnego z dnia  
9 czerwca 2010r.  

w sprawie udzielania 
pomocy na rewitaliza-
cję w ramach regional-

nych programów 
operacyjnych  (Dz.U.  

z 2010r. Nr 117,  
poz. 787) – 70% 

Wkład własny 

5. 

 
Zrzeszenie Właścicieli  
i Zarządców Domów 
ul. Sowińskiego 1 
 
 Os. KMIECIE 
  
 
 
 
 
Os. STARE MIASTO 
 
 
 
 
Os. ŁUKASIŃSKIEGO 
  
 
 
 
 
Os. MICKIEWICZA 
 
 
 
 
Os. PRZEMYSŁAWA 

 
Rewitalizacja zabytkowych budynków w obrębie 
starego miasta Przemyśla 
 
ul. Grunwaldzka 3 i 3a, 
ul. Kasprowicza 24, 
Plac Konstytucji 5, 
Piotra Skargi 10 
 
ul. Franciszkańska 27, 
ul. Serbańska 13 
Rynek 19 
 
ul. Dworskiego 3,  
ul. Dworskiego 10, 
ul. Dworskiego 36, 
ul. Dworskiego 56, 
ul. Rejtana 4 
ul. Tarnawskiego 2 
 
ul. Jagiellońska 12, 
ul. Mickiewicza 17, 
ul. Mickiewicza 19, 
ul. Mickiewicza 23, 
ul. Mickiewicza 40 
  
 
ul. Słowackiego 18 

7 111 
(7 110 514,75) 

2011 2013 
6 044 

(6 043 937,54) 

 
1 067 

(1 066 577,21) 
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Termin realizacji projektu 
Źródła finansowania 

projektu * 

Lp. Wnioskodawca Tytuł projektu 
Wartość 
projektu 

(w tys. zł.) Rozpoczęcie Zakończenie 

Dofinansowanie  max 
85%,   

a w przypadku 
wystąpienia pomocy 
publicznej, zgodnie z 

Rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju 

Regionalnego z dnia  
9 czerwca 2010r.  

w sprawie udzielania 
pomocy na rewitaliza-
cję w ramach regional-

nych programów 
operacyjnych  (Dz.U.  

z 2010r. Nr 117,  
poz. 787) – 70% 

Wkład własny 

6. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
Pl. Dominikański 4 
Os. STARE MIASTO 

Remont wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy 
Placu Dominikańskim 4 

400 2010 2013 340,00 60,00 

7. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Kazimierza Wielkiego 1 
Os. STARE MIASTO 

Remont wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy  
ul. Kazimierza Wielkiego 1 

250 2010 2013 212,50 37,50 

8. 

Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Kazimierza Wielkiego 
11 
Os. STARE MIASTO 

Remont wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy 
ul. Kazimierza Wielkiego 11 

250 2010 2013 212,50 37,50 

9. 

Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Kazimierza Wielkiego 
15 
Os. STARE MIASTO 

Remont wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy 
ul. Kazimierza Wielkiego 15 

350 2010 2013 297,50 52,50 

10.

Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Kazimierza Wielkiego 
18 
Os. STARE MIASTO 

Remont wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy 
ul. Kazimierza Wielkiego 18 

300 2010 2013 255,00 45,00 

11.

Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Kazimierza Wielkiego 
20 
Os. STARE MIASTO 

Remont wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy 
ul. Kazimierza Wielkiego 20 

300 2010 2011 255,00 45,00 
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Termin realizacji projektu 
Źródła finansowania 

projektu * 

Lp. Wnioskodawca Tytuł projektu 
Wartość 
projektu 

(w tys. zł.) Rozpoczęcie Zakończenie 

Dofinansowanie  max 
85%,   

a w przypadku 
wystąpienia pomocy 
publicznej, zgodnie z 

Rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju 

Regionalnego z dnia  
9 czerwca 2010r.  

w sprawie udzielania 
pomocy na rewitaliza-
cję w ramach regional-

nych programów 
operacyjnych  (Dz.U.  

z 2010r. Nr 117,  
poz. 787) – 70% 

Wkład własny 

12.
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Franciszkańska 8 
Os. STARE MIASTO 

Remont kamienicy przy ul. Franciszkańskiej 8  300 2010 2013 255,00 45,00 

13.
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Franciszkańska 19 
Os. STARE MIASTO 

Remont wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy 
ul. Franciszkańskiej 19  

300 2010 2013 255,00 45,00 

14.
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Franciszkańska 21 
Os. STARE MIASTO 

Remont wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy 
ul. Franciszkańska 21 

315 
(314 945,92) 

2008 2012 

262,48 
(262 476,53) 

(EFRR – 223 105,06) 
(Budż, Państ.- 39 371,47) 

52,47 
(52 469,39) 

15.
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Wodna 7 
Os. STARE MIASTO 

Renowacja i modernizacja XIX-wiecznej kamienicy 
znajdującej się w strefie objętej ochroną 
konserwatorską, przy ul. Wodna 7 

626 
(626 144,85) 

2008 2012 
532,22 

(532 223,12) 
94,00 

(93 921,73) 

16.
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Królowej Jadwigi 6 
Os. STARE MIASTO 

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy 
ul. Królowej Jadwigi 6 

350 2010 2010 297,50 52,50 
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Termin realizacji projektu 
Źródła finansowania 

projektu * 

Lp. Wnioskodawca Tytuł projektu 
Wartość 
projektu 

(w tys. zł.) Rozpoczęcie Zakończenie 

Dofinansowanie  max 
85%,   

a w przypadku 
wystąpienia pomocy 
publicznej, zgodnie z 

Rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju 

Regionalnego z dnia  
9 czerwca 2010r.  

w sprawie udzielania 
pomocy na rewitaliza-
cję w ramach regional-

nych programów 
operacyjnych  (Dz.U.  

z 2010r. Nr 117,  
poz. 787) – 70% 

Wkład własny 

17.
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Śnigurskiego 16, 18 
Os. STARE MIASTO 

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy 
ul. Śnigurskiego 16, 18 

411 
(411 083,81) 

2009 2012 
349,42 

(349 421,24) 
62,00 

(61 662,57) 

18.
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Ratuszowa 2 
Os. STARE MIASTO 

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy 
ul. Ratuszowa 2 

250 2010 2013 212,50 37,50 

19.
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Ratuszowa 3 
Os. STARE MIASTO 

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy 
ul. Ratuszowa 3 

250 2010 2013 212,50 37,50 

20.
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Wałowa 5 
Os. STARE MIASTO 

Remont wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy 
ul. Wałowa 5 

300 2010 2013 255,00 45,00 

21.
Wspólnota Mieszkaniowa 
Rynek 26 
Os. STARE MIASTO 

Remont wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy 
Rynek 26 

350 2010 2012 297,50 52,50 

22.
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Grodzka 1 
Os. STARE MIASTO 

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy 
ul. Grodzka 1 

400 2010 2013 340,00 60,00 
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Termin realizacji projektu 
Źródła finansowania 

projektu * 

Lp. Wnioskodawca Tytuł projektu 
Wartość 
projektu 

(w tys. zł.) Rozpoczęcie Zakończenie 

Dofinansowanie  max 
85%,   

a w przypadku 
wystąpienia pomocy 
publicznej, zgodnie z 

Rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju 

Regionalnego z dnia  
9 czerwca 2010r.  

w sprawie udzielania 
pomocy na rewitaliza-
cję w ramach regional-

nych programów 
operacyjnych  (Dz.U.  

z 2010r. Nr 117,  
poz. 787) – 70% 

Wkład własny 

23.
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Grodzka 3 
Os. STARE MIASTO 

Remont wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy  
ul. Grodzka 3 

400 2010 2013 340,00 60,00 

24.
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Sanocka 1 
Os. STARE MIASTO 

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy 
ul. Sanocka 1 

400 2010 2012 340,00 60,00 

25.
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Kościuszki 3 
Os. STARE MIASTO 

Remont wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy 
ul. Kościuszki 3 

350 2010 2011 297,50 52,50 

26.

Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Kościuszki 7/ Wybrzeże 
Marszałka J. Piłsudskiego 
1 
Os. STARE MIASTO 

Remont budynku przy ul. Kościuszki 7/ Wybrzeże 
Marszałka J. Piłsudskiego 1 

350 2010 2011 297,50 52,50 

27.
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Słowackiego 23 i 23a 
Os. PRZEMYSŁAWA 

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy 
ul. Słowackiego 23 i 23a 

500 2010 2011 425,00 75,00 
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Termin realizacji projektu 
Źródła finansowania 

projektu * 

Lp. Wnioskodawca Tytuł projektu 
Wartość 
projektu 

(w tys. zł.) Rozpoczęcie Zakończenie 

Dofinansowanie  max 
85%,   

a w przypadku 
wystąpienia pomocy 
publicznej, zgodnie z 

Rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju 

Regionalnego z dnia  
9 czerwca 2010r.  

w sprawie udzielania 
pomocy na rewitaliza-
cję w ramach regional-

nych programów 
operacyjnych  (Dz.U.  

z 2010r. Nr 117,  
poz. 787) – 70% 

Wkład własny 

28.

Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Wybrzeże Marszałka  
J.  Piłsudskiego 3 
Os. STARE MIASTO 

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy 
Wybrzeże Marszałka J. Piłsudskiego 3 

413 
(413 135,95) 

2009 2012 
351,20 

(351 165,56) 
62,00 

(61 970,39) 

29.
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Jagiellońska 11 
Os. STARE MIASTO 

Remont wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy 
ul. Jagiellońska 11 

350 2010 2013 297,50 52,50 

30.
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Jagiellońska 27 
Os. STARE MIASTO 

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy 
ul. Jagiellońska 27 

724 
(723 593,75) 

2009 2012 

607,16 
(607 161,85) 

(EFRR-516 087,57) 
(Budż, Państ.- 91 074,28) 

116,43 
(116 431,90) 

31.
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Puszkina 10 
 Os. ŁUKASIŃSKIEGO 

Rewitalizacja i modernizacja zabytkowej kamienicy 
przy ul. Puszkina 10 

400 2010 2013 340,00 60,00 

32.
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Moniuszki 8 
 Os. ŁUKASIŃSKIEGO 

Remont i renowacja elewacji zabytkowego 
wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy 
ul. Moniuszki 8  

540 2011 2011 459,00 81,00 

33.
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Moniuszki 10 
 Os. ŁUKASIŃSKIEGO 

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy 
ul. Moniuszki 10 

250 2010 2011 212,50 37,50 
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Termin realizacji projektu 
Źródła finansowania 

projektu * 

Lp. Wnioskodawca Tytuł projektu 
Wartość 
projektu 

(w tys. zł.) Rozpoczęcie Zakończenie 

Dofinansowanie  max 
85%,   

a w przypadku 
wystąpienia pomocy 
publicznej, zgodnie z 

Rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju 

Regionalnego z dnia  
9 czerwca 2010r.  

w sprawie udzielania 
pomocy na rewitaliza-
cję w ramach regional-

nych programów 
operacyjnych  (Dz.U.  

z 2010r. Nr 117,  
poz. 787) – 70% 

Wkład własny 

34.
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Dworskiego 38 
Os. ŁUKASIŃSKIEGO 

Remont wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy 
ul. Dworskiego 38  

260 2010 2010 221,00 39,00 

35.
Wspólnota Mieszkaniowa 
 ul. Dworskiego 20 
Os. ŁUKASIŃSKIEGO 

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy 
ul. Dworskiego 20 

295 
(294 555,10) 

2009 2011  

247,23 
(247 235,33) 

(EFRR – 210 150,03) 
(Budż, Państ.- 37 085,30) 

47,32 
(47 319,77) 

36.
Wspólnota Mieszkaniowa 
 ul. Smolki 13 
Os. ŁUKASIŃSKIEGO 

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy 
ul. Smolki 13 

1 486 
(1 486 430,64) 

2008 2012 
1 263,47 

(1 263 466,04) 
223 

(222 964,60) 

37.
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Łukasińskiego 1 
Os. ŁUKASIŃSKIEGO 

Remont zabytkowego wielorodzinnego budynku 
mieszkalnego przy ul. Łukasińskiego 1 

300 2010 2009 255,00 45,00 

38.
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Niewiadomskiego 2 
Os. ŁUKASIŃSKIEGO 

Remont wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy 
ul. Niewiadomskiego 2 

260 2010 2010 221,00 39,00 

39.
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Tarnawskiego 3 
Os. ŁUKASIŃSKIEGO 

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy 
ul. Tarnawskiego 3 

270 2010 2009 229,50 40,50 
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Termin realizacji projektu 
Źródła finansowania 

projektu * 

Lp. Wnioskodawca Tytuł projektu 
Wartość 
projektu 

(w tys. zł.) Rozpoczęcie Zakończenie 

Dofinansowanie  max 
85%,   

a w przypadku 
wystąpienia pomocy 
publicznej, zgodnie z 

Rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju 

Regionalnego z dnia  
9 czerwca 2010r.  

w sprawie udzielania 
pomocy na rewitaliza-
cję w ramach regional-

nych programów 
operacyjnych  (Dz.U.  

z 2010r. Nr 117,  
poz. 787) – 70% 

Wkład własny 

40.
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Tarnawskiego 7 
Os. ŁUKASIŃSKIEGO 

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy 
ul. Tarnawskiego 7 

350 2010 2010 297,50 52,50 

41.
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Tarnawskiego 5 
Os. ŁUKASIŃSKIEGO 

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy 
ul. Tarnawskiego 5 

300 2010 2010 255,00 45,00 

42.
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Tarnawskiego 18 i 20 
Os. ŁUKASIŃSKIEGO 

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy 
ul. Tarnawskiego 18 i 20 

250 2010 2009 212,50 37,50 

43.
Wspólnota Mieszkaniowa 
Plac Legionów 7 
Os. MICKIEWICZA 

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy 
Plac Legionów 7 

300 2010 2010 255,00 45,00 

44.
Wspólnota Mieszkaniowa 
 ul. Sportowa 12 
Os. KOPERNIKA 

Remont budynku mieszkalnego przy  ul. Sportowa 12 550 2010 2013 467,50 82,50 
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Termin realizacji projektu 
Źródła finansowania 

projektu * 

Lp. Wnioskodawca Tytuł projektu 
Wartość 
projektu 

(w tys. zł.) Rozpoczęcie Zakończenie 

Dofinansowanie  max 
85%,   

a w przypadku 
wystąpienia pomocy 
publicznej, zgodnie z 

Rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju 

Regionalnego z dnia  
9 czerwca 2010r.  

w sprawie udzielania 
pomocy na rewitaliza-
cję w ramach regional-

nych programów 
operacyjnych  (Dz.U.  

z 2010r. Nr 117,  
poz. 787) – 70% 

Wkład własny 

44 

Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
„METALOWIEC” 
w Przemyślu 
 
 
 
 
Os. KOPERNIKA 
 
 
Os. WINNA GÓRA 
 
 
Os. RYCERSKIE 

Termomodernizacja zespołów budynków 
mieszkalnych w Przemyślu wraz z renowacją terenów 
zielonych wokół budynków i remontem nawierzchni 
dróg wewnątrzosiedlowych 
i chodników 
 
ul. Bohaterów Getta 17 i 17A 
ul. Reymonta 22 i 30 
ul. Bogusławskiego 10 i 12 
ul. Konopnickiej 3 
 
ul. St. Augusta 18A, 20 i 20A 
 
ul. Swobodna 17 i 19 
ul. Malawskiego 1, 3, 5, 7, 11, 11A, 11B, 13, 15, 17, 19, 
21, 23, 25 

4 483 
(4 482 604,90) 

2011 2013 
2 241,30 

(2 241 302,45) 
2 241,30 

(2 241 302,45) 

45. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
Rynek 10 
Os. STARE MIASTO 

Modernizacja i rewaloryzacja kamienicy mieszkalnej 
zlokalizowanej w Przemyślu przy Rynek 10 – w pierzei 
wschodniej Rynku Przemyskiego 

344 2010 2012 292,40 51,60 

RAZEM 28 323 630,43  22  489 917,31 5 833 713,12 

* Montaż finansowy policzono przy założeniu nie występowania pomocy publicznej tj. możliwości otrzymania maksymalnego dofinansowania na poziomie 85% 

kosztów kwalifikowanych, lecz  nie więcej niż 8,5 mln. zł.
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2. Plan finansowy działań przestrzennych zlokalizowanych na obszarze nr 2 
- zawierającym osiedla: Stare Miasto (za wyjątkiem wydzielonego powojskowego obszaru nr 3), Słowackiego, Zielonka, 
Kmiecie, Przemysława, Łukasińskiego, Mickiewicza, Kopernika, Salezjańskie i Krasińskiego  
 
Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji planowane do realizacji przez Gminę Miejską Przemyśl 

Termin realizacji projektu 
Źródła finansowania 

projektu* 

Lp. Wnioskodawca Tytuł projektu 
Wartość projektu 

(w tys. zł.) 
Rozpoczęcie Zakończenie 

UE  max 85%,   
a w przypadku 

wystąpienia pomocy 
publicznej, zgodnie z 

Rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju 
Regionalnego  

z dnia 9 czerwca 2010r. 
w sprawie udzielania 

pomocy na rewitaliza-
cję w ramach regional-

nych programów 
operacyjnych  (Dz.U. 

 z 2010r. Nr 117,  
poz. 787) – 75% 

Wkład 
własny 

1. 

Gmina Miejska Przemyśl 
Os. PRZEMYSŁAWA 
Os. KMIECIE 
Os. SALEZJAŃSKIE 

Budowa i modernizacja miejskich placów zabaw. 
(Zniesienie, ul. Przemysława, Wyb. Ojca Św. JP II,  
ul. Obrońców Westerplatte) 

560 2010 2013 476,00 84,00 

2. 

Gmina Miejska Przemyśl 
Os. STARE MIASTO 
Os. KMIECIE 
Os. SALEZJAŃSKIE 
Os. KRASIŃSKIEGO 
Os. KOPERNIKA 
Os. ŁUKASIŃSKIEGO 
Os. PRZEMYSŁAWA 
Oś. SŁOWACKIEGO 
Os. MICKIEWICZA 
Os. ZIELONKA 

Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na 
terenie miasta 

2 473 2010 2011 2 102,05 370,95 
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Termin realizacji projektu 
Źródła finansowania 

projektu* 

Lp. Wnioskodawca Tytuł projektu 
Wartość projektu 

(w tys. zł.) 
Rozpoczęcie Zakończenie 

UE  max 85%,   
a w przypadku 

wystąpienia pomocy 
publicznej, zgodnie z 

Rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju 
Regionalnego  

z dnia 9 czerwca 2010r. 
w sprawie udzielania 

pomocy na rewitaliza-
cję w ramach regional-

nych programów 
operacyjnych  (Dz.U. 

 z 2010r. Nr 117,  
poz. 787) – 75% 

Wkład 
własny 

3. 
Gmina Miejska Przemyśl  
Os. PRZEMYSŁAWA 

Budowa oświetlenia ulic: Akacjowa, Ks. Balickiego, 
Bławatkowa, Chocimska, Czerwieńska, Domowa, 
Rodzinna, Skalna, Majora Sucharskiego, Wandy, 
Żwirowa 

365 2010 2011 310,25 54,75 

4. 

Gmina Miejska Przemyśl  
Os. KMIECIE 
Os. MICKIEWICZA 
Os. STARE MIASTO 
Os. PRZEMYSŁAWA 

Rewitalizacja obiektów kulturalno – oświatowych na 
terenie miasta Przemyśla. 
(Gm Nr 5, PM Nr 3, MDK, SP Nr 1, SP Nr 5, Gm Nr 2,  
I LO) 

10 600 2010 2014 8 500,00 2 100,00 

5. 
Gmina Miejska Przemyśl  
Os. PRZEMYSŁAWA 

Remont budynku Przedszkola Nr 20 przy  
ul. Słowackiego 101. 

1 500 2011 2012 1 275,00 225,00 

6. 
Gmina Miejska Przemyśl  
Os. ŁUKASIŃSKIEGO 

Remont obiektów oświatowych zlokalizowanych  
w zabudowie ulicy Dworskiego objętej ochroną 
konserwatorską. 
(Zespół Szkół Mechanicznych i Drzewnych przy  
ul. Dworskiego 97  i 99 oraz Centrum Kształcenia 
Praktycznego przy ul. Dworskiego 97A). 

3 384 2010 2014 2 876,40 507,60 
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Termin realizacji projektu 
Źródła finansowania 

projektu* 

Lp. Wnioskodawca Tytuł projektu 
Wartość projektu 

(w tys. zł.) 
Rozpoczęcie Zakończenie 

UE  max 85%,   
a w przypadku 

wystąpienia pomocy 
publicznej, zgodnie z 

Rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju 
Regionalnego  

z dnia 9 czerwca 2010r. 
w sprawie udzielania 

pomocy na rewitaliza-
cję w ramach regional-

nych programów 
operacyjnych  (Dz.U. 

 z 2010r. Nr 117,  
poz. 787) – 75% 

Wkład 
własny 

7. 
Gmina Miejska Przemyśl  
Os. STARE MIASTO 
Os. KOPERNIKA 

Remont budynków SOSW: 
Nr 1 przy ul. Basztowa 34 
Nr 1 przy ul. Kopernika 14 
Nr 2 przy ul. Czarnieckiego 27 
Nr 3 przy ul. Kapitulnej 4 w Przemyślu 

6 715 2010 2014 5 707,75 1 007,25 

8. 
Gmina Miejska Przemyśl 
Os. STARE MIASTO 
Os. PRZEMYSŁAWA 

Rewaloryzacja średniowiecznych murów obronnych 
miasta Przemyśla 

2 500 2010 2012 2 125,00 375,00 

9. 
Gmina Miejska Przemyśl 
 Os. STARE MIASTO 

Rewitalizacja terenu Rynku Starego Miasta  
w Przemyślu 

11 587 
(11 587 174,58) 

2010 2013 

6 072,00 
(6 071 992,74) 

(EFRR-5 684 446,62) 
(Budż, Państ.-387 546,12) 

5 515,18 
(5 515 181,84) 

10. 
Gmina Miejska Przemyśl 
Os. KOPERNIKA 

Modernizacja Targowiska „Zielony Rynek” 400 2010 2011 340,00 60,00 

11. 
Gmina Miejska Przemyśl  
Os.  MICKIEWICZA 

Rewitalizacja budynku hali sportowej przy  
ul. Mickiewicza 30 

8 303 2010 2012 7 057,55 1 245,45 

12. 
Gmina Miejska Przemyśl 
Os. ZIELONKA 
Os. PRZEMYSŁAWA 

Fort Aktywny Twierdzy Przemyśl 6 000 2010 2010 5 100,00 900,00 

RAZEM 54 387 174,58  41 941 992,74 12 445 181,84 

* Montaż finansowy policzono przy założeniu nie występowania pomocy publicznej tj. możliwości otrzymania maksymalnego dofinansowania na poziomie 85% 

kosztów kwalifikowanych,  lecz nie więcej niż 8,5 mln. zł.
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Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji planowane do realizacji przez inne podmioty 

Termin realizacji projektu 
Źródła finansowania 

projektu* 

Lp. Wnioskodawca Tytuł projektu 
Wartość projektu 

(w tys. zł.) 
rozpoczęcie zakończenie 

UE  max 85%,   
a w przypadku 

wystąpienia pomocy 
publicznej, zgodnie z 

Rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju 
Regionalnego  

z dnia 9 czerwca 2010r. 
w sprawie udzielania 

pomocy na rewitaliza-
cję w ramach regional-

nych programów 
operacyjnych  (Dz.U. 

 z 2010r. Nr 117,  
poz. 787) – 75% 

Wkład 
własny 

1.  

Przemyska Agencja 
Rozwoju Regionalnego 
S.A. 
Os. KMIECIE 

Rewitalizacja dawnego budynku gimnazjum im. prof. 
K. Morawskiego przy ul. Ks. P. Skargi 7 na potrzeby 
ośrodka wspierania przedsiębiorczości i rozwoju 
zasobów ludzkich PARR S.A. 

3 500 2010 2011 2 975,00 525,00 

2.  

Opactwo Sióstr 
Benedyktynek  
w Przemyślu 
Plac Konstytucji   
3-go Maja 8 
OS. KRASIŃSKIEGO 

Rewitalizacja obiektów Opactwa  Sióstr 
Benedyktynek w Przemyślu 

2 637 
(2 636 998,76) 

2011 2012 
2 241,45 

(2 241 448,94) 
396,00 

(395 549,82) 

3.  

Klasztor Św. Marii 
Magdaleny Zakon Braci 
Mniejszych 
Konwentualnych 
(Franciszkanów) 
Os. STARE MIASTO 

Kompleksowa konserwacja, rewitalizacja  
i modernizacja obiektów i otoczenia wraz 
 z renowacją wnętrz zabytkowego Zespołu 
Klasztornego Franciszkanów  w Przemyślu  

10 000 2010 2012 8 500,00 1 500,00 

4.  

Archidiecezja Przemyska 
Obrządku Łacińskiego  
Pl. Katedralny 4A 
Os. STARE MIASTO 

Rewitalizacja zespołu klasztornego i parkowego na 
cele społeczne i edukacyjno-kulturalne oraz remont i 
modernizacja budynku przy ul. Grodzkiej 11. 

10 000 
(10 000 000,00) 

2010 2012 
8 500,00 

(8 500 000,00) 

 
1 500,00 

(1 500 000,0
0) 
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Termin realizacji projektu 
Źródła finansowania 

projektu* 

Lp. Wnioskodawca Tytuł projektu 
Wartość projektu 

(w tys. zł.) 
rozpoczęcie zakończenie 

UE  max 85%,   
a w przypadku 

wystąpienia pomocy 
publicznej, zgodnie z 

Rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju 
Regionalnego  

z dnia 9 czerwca 2010r. 
w sprawie udzielania 

pomocy na rewitaliza-
cję w ramach regional-

nych programów 
operacyjnych  (Dz.U. 

 z 2010r. Nr 117,  
poz. 787) – 75% 

Wkład 
własny 

5.  
Cech Rzemiosł Różnych 
ul. Katedralna 6 
Os. STARE MIASTO 

Modernizacja i rewitalizacja zabytkowego budynku 
rzemiosła przy ul. Katedralna 6 w Przemyślu 

422 
(422 277,85) 

2011 2013 
281,26 

(281 258,07) 
142,00 

(141 520,78) 

6.  

Archidiecezja Przemysko 
– Warszawska Obrządku 
Greckokatolickiego  
w Przemyślu   
ul. Basztowa 134 
Os. STARE MIASTO 

Rewitalizacja Zespołu budynków wraz  
z otoczeniem dawnej siedziby biskupów 
greckokatolickich 

7 850 2010 2013 6 672,50 1 177,50 

7.  

Przemyska Kapituła 
Metropolitarna 
Obrządku Łacińskiego 
ul. Kapitulna 2 
Os. STARE MIASTO 

Rewitalizacja budynku przemyskiej Kapituły 
Metropolitarnej obrządku łacińskiego  
- ul. Kapitulna 2 

1 336 
(1 336 051,89) 

2010 2011 
1 045,30 

(1 045 273,64) 
291,00 

(290 778,25) 

8.  

Klasztor OO. Karmelitów 
Bosych  
ul. Karmelicka 1 
Os. STARE MIASTO 

Rewitalizacja klasztoru OO. Karmelitów Bosych  
w Przemyślu 

2 250 2010 2013 1 912,50 337,50 

9.  

Związek Ukraińców  
w Polsce Oddział  
w Przemyślu 
Os. STARE MIASTO 

Renowacja i adaptacja zabytkowego budynku przy 
ul. T. Kościuszki 5  – z przeznaczeniem na cele 
kulturalne 

3 000 2010 2012 2 550,00 450,00 
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Termin realizacji projektu 
Źródła finansowania 

projektu* 

Lp. Wnioskodawca Tytuł projektu 
Wartość projektu 

(w tys. zł.) 
rozpoczęcie zakończenie 

UE  max 85%,   
a w przypadku 

wystąpienia pomocy 
publicznej, zgodnie z 

Rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju 
Regionalnego  

z dnia 9 czerwca 2010r. 
w sprawie udzielania 

pomocy na rewitaliza-
cję w ramach regional-

nych programów 
operacyjnych  (Dz.U. 

 z 2010r. Nr 117,  
poz. 787) – 75% 

Wkład 
własny 

10.  

Towarzystwo Salezjańskie 
Dom Zakonny  
ul. Św. Jana 3 
Os. SALEZJANSKIE 

Rewitalizacja terenów wokół i pomieszczeń pod 
Salezjańskim Kościołem Parafialnym Św. Józefa  
w Przemyślu, w celu aktywizacji młodzieży  
w sferze kulturalno-sportowej 

2 591 2011 2013 2 202,35 388,65 

11.  

Towarzystwo Salezjańskie 
Dom Zakonny  
ul. Św. Jana 3 
Os. SALEZJANSKIE 

Międzynarodowe Centrum Aktywności Salezjańskiej – 
etap I przy ul. Św. Jana Nepomucena 3 

7 740 2010 2010 6 579,00 1 161,00 

12.  

Związek Ukraińców  
w Polsce Oddział  
w Przemyślu 
Os. SŁOWACKIEGO 

Adaptacja, ochrona i konserwacja obiektu - Ukraiński 
Cmentarz Wojskowy w Przemyślu   

900 2010 2012 765,00 135,00 

13.  

Zgromadzenie Służebnic 
Najświętszego Serca 
Jezusowego  
ul. Ks. S. Pelczara 2 
Os. PRZEMYSŁAWA 

Renowacja zabytkowego budynku klasztornego Sióstr 
Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca 
Jezusowego  w Przemyślu 

871 2010 2011 740,35 130,65 
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Termin realizacji projektu 
Źródła finansowania 

projektu* 

Lp. Wnioskodawca Tytuł projektu 
Wartość projektu 

(w tys. zł.) 
rozpoczęcie zakończenie 

UE  max 85%,   
a w przypadku 

wystąpienia pomocy 
publicznej, zgodnie z 

Rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju 
Regionalnego  

z dnia 9 czerwca 2010r. 
w sprawie udzielania 

pomocy na rewitaliza-
cję w ramach regional-

nych programów 
operacyjnych  (Dz.U. 

 z 2010r. Nr 117,  
poz. 787) – 75% 

Wkład 
własny 

14.  

Związek Gmin 
Fortecznych Twierdzy 
Przemyśl  
ul. Kościuszki 7 
Os. PRZEMYSŁAWA 

Zagospodarowanie obiektów fortyfikacyjnych 
Twierdzy Przemyśl w granicach miasta (Szaniec Fortu 
XVI ZNIESIENIE, Brama Dobromilska, Bateria XXI A 
JAMKI wraz z obiektami bojowymi Linii Mołotowa 

300 2010 2012 255,00 45,00 

15.  

Państwowa Wyższa 
Szkoła 
Wschodnioeuropejska 
ul. T. Terleckiego 6 
Os. ŁUKASIŃSKIEGO 

Rewitalizacja zabytkowego Zespołu Pałacowo – 
Parkowego Lubomirskich w Przemyślu 

 2 826 2010 2012 2 402,10 423,90 

16.  

Ziemia Przemyska  
Sp. z o.o.  
ul. Barska 15 
Os. KMIECIE 

Przebudowa i remont pomieszczeń redakcji „Życia 
Podkarpackiego” 

550 2010 2012 467,50 82,50 

17.  

Polskie Towarzystwo 
Walki z Kalectwem 
Oddział w Przemyślu  
ul. Barska 15 
Os. KMIECIE 

Adaptacja i remont pomieszczeń Polskiego 
Towarzystwa Walki  z Kalectwem Oddział  
w Przemyślu 

250 2010 2009 212,50 37,50 

18.  

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
 ul. Barska 15 
Os. KMIECIE 

Przebudowa i remont części budynku biurowego przy  
ul. Barskiej 15 

1100 2010 2010 935,00 165,00 
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Termin realizacji projektu 
Źródła finansowania 

projektu* 

Lp. Wnioskodawca Tytuł projektu 
Wartość projektu 

(w tys. zł.) 
rozpoczęcie zakończenie 

UE  max 85%,   
a w przypadku 

wystąpienia pomocy 
publicznej, zgodnie z 

Rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju 
Regionalnego  

z dnia 9 czerwca 2010r. 
w sprawie udzielania 

pomocy na rewitaliza-
cję w ramach regional-

nych programów 
operacyjnych  (Dz.U. 

 z 2010r. Nr 117,  
poz. 787) – 75% 

Wkład 
własny 

19.  

Wyższa Szkoła 
Gospodarcza  
ul. Rolnicza 10 
Os. SŁOWACKIEGO 

Rewitalizacja Zespołu Dworskiego w Przemyślu 5 704 2011 2012 4 848,40 855,60 

21 

Zespół Państwowych  
Szkół Muzycznych   
im. A. Malawskiego 
ul. Słowackiego 91 
Os. PRZEMYSŁAWA 

Rewitalizacja budynków przy ul. Słowackiego 91 
na cele dydaktyczne 

2 628 2011 2013 2 233,80 394,20 

22 

Wyższa Szkoła Prawa i 
Administracji w Przemyślu 
ul. Wybrzeże Ojca Św. 
Jana Pawła II 2  
Os. KMIECIE 

Rewitalizacja zabytkowego budynku WSPiA 5 000 2011 2013 4 250,00 750,00 

23 

Wyższa Szkoła 
Informatyki   
i Zarządzania  
w Przemyślu 
ul. Słowackiego 85 
Os. PRZEMYSŁAWA 

Rewitalizacja zabytkowych budynków 
pokoszarowych na obiekty naukowo-badawcze  
i dydaktyczne dla szkolnictwa wyższego 

6 728 2010 2013 5 718,80 1 009,20 

RAZEM 78 183 328,50  66 287 780,65 
11 896 048,

85 
* Montaż finansowy policzono przy założeniu nie występowania pomocy publicznej tj. możliwości otrzymania maksymalnego dofinansowania na poziomie 85% 
kosztów kwalifikowanych,  lecz nie więcej niż 8,5 mln. zł.
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3. Plan finansowy działań zlokalizowane na obszarze nr 3 – obejmujący teren powojskowy  
 
Projekty planowane do realizacji przez Gminę Miejską Przemyśl 

Termin realizacji projektu 
Źródła finansowania 

projektu* 
Lp. Wnioskodawca Tytuł wniosku 

Wartość 
projektu 

(w tys. zł.) rozpoczęcie zakończenie 
Dofinansowanie 

(max 85%) 
Wkład 
własny 

1 Gmina Miejska Przemyśl  
Rewitalizacja kompleksu powojskowego przy  
ul. Grodzkiej w Przemyślu 

10 259 
(10 258 781,09) 

2011 2013 

6 786,00 
(6 786 230,45) 

(EFRR-5 684 446,62) 
(Budż, Państ.-
387 546,12) 

3 405,23 
(3 405 225,40) 

RAZEM 10 258 781,09  6 786 230,45 3 405 225,40 

* Montaż finansowy policzono przy założeniu nie występowania pomocy publicznej tj. możliwości otrzymania maksymalnego dofinansowania na poziomie 85% 
kosztów kwalifikowanych,  lecz nie więcej niż 7 mln.  zł. 
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Z powyższych tabel wynika, iż: 
 
1. Planowany koszt realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2010-2015 wynosi 

173 732 914,60 zł.  
Planowana dotacja – 139 698 921,15zł. 
Wymagany wkład własny beneficjentów końcowych – 33 967 169,21 zł. 
Od tej zasady mogą wystąpić następujące odstępstwa: 

2. Dotacja z EFRR może być mniejsza niż 85% wartości budżetu poszczególnych projektów, 
a wtedy wkład własny beneficjenta końcowego będzie większy niż planowane 15%. 

3. Pamiętać należy o obowiązywaniu w zarządzaniu finansowym funduszami pomocowymi 
UE „Reguły n+2”. Podstawę prawną tej reguły stanowi Rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności  i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999. Stanowi ona, że 
jeśli zobowiązanie Komisji ujęte w budżecie wspólnotowym w danym roku (roku n) nie 
zostanie „wyczerpane” wnioskami o płatność przekazywanymi Komisji przez Instytucję 
Płatniczą do końca roku n+2, różnica między kwotą zobowiązania a kwotą wniosków 
o płatność zostanie automatycznie anulowana. Zobowiązanie Komisji jest równoznaczne 
z alokacją rocznej transzy środków w budżecie wspólnotowym. Zdarzenie to następuje 
w roku n oraz w każdym kolejnym roku, który na potrzeby stosowania reguły n+2 staje się 
kolejnym rokiem n. Dnia 31 grudnia roku n+2 zobowiązanie zostaje anulowane. Oznacza 
to, że Państwo Członkowskie, które do końca roku n+2 złożyło wnioski o płatność 
opiewające na kwotę mniejszą niż roczna zobowiązań na rok n, bezpowrotnie traci 
kwotę różnicy. Anulowanie dotyczy, zatem jedynie tej części środków, dla której nie 
złożono poprawnego wniosku o płatność okresową. Celem stosowania omawianego 
zabiegu jest motywowanie Państw Członkowskich do sprawnego wydatkowania 
alokowanych środków pomocowych. 

4. Ważny wpływ na finansowanie projektów ma także możliwość uznania podatku VAT za 
koszt kwalifikowany w przypadku, gdy beneficjenci sektora finansów publicznych, mimo 
iż są jego płatnikiem, nie mają realnej możliwości jego odliczenia. Dotyczy to miasta 
Przemyśla i pozostałych jednostek finansów publicznych uczestniczących w programie 
rewitalizacji. Pozostałym beneficjentom końcowym zgodnie z przepisami Ustawy 
o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku przysługuje prawo do 
odliczenia podatku VAT. W tym jednak przypadku podatek VAT w projektach będzie 
stanowił koszt niekwalifikowany. 

 

Projekty objęte programem rewitalizacji mogą być współfinansowane z wielu dostępnych 
źródeł krajowych i zagranicznych, w tym UE i EOG. Są to przede wszystkim: Regionalny 
Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 7. 
Spójność wewnątrzregionalna; działanie 7.1. Rewitalizacja miast oraz działanie 7.2. 
Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki. 
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Rozdział 7 
 Podsumowanie konsultacji 

społecznych „Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Miasta Przemy śla na 

lata 2010–2015” 
 

W dniach od 15 do 30 września 2009 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne 
projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2009-2015”. Dokument 
określa potrzeby miasta w zakresie rewitalizacji zarówno w wymiarze przestrzennym, jak 
i społecznym oraz gospodarczym. Jednocześnie, dostosowany jest do możliwości ubiegania 
się przez beneficjentów o środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2007 – 2013, w zakresie rewitalizacji miast (działanie 7.1) oraz rewitalizacji obszarów 
zdegradowanych (działanie 7.2). 
 

Plan rewitalizacji obejmuje wytyczone obszary miasta Przemyśla ze szczególnym 
uwzględnieniem obszarów problemowych, wyłonionych w ramach delimitacji w ujęciu 
przestrzennym. 
 

Obszar nr 1 - miasta Przemyśla, objęty procesem rewitalizacji w zakresie mieszkalnictwa  
w ramach działania 7.1. Rewitalizacja miast, wyznaczony został w oparciu o następujące 
wskaźniki: 
- Porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego.  
- Wysoki poziom przestępczości i wykroczeń. 
- Wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia. 

Obszar obejmuje osiedla: STARE MIASTO (za wyjątkiem wydzielonego powojskowego obszaru 
nr 3), KMIECIE, WARNEŃCZYKA, LIPOWICA, WINNA GÓRA, ROGOZIŃSKIEGO, KOPERNIKA, 
LWOWSKIE, ŁUKASIŃSKIEGO, PRZEMYSŁAWA, SŁOWACKIEGO, KONOPNICKIEJ, MICKIEWICZA, 
ZIELONKA, RYCERSKIE I ZA WIAREM. 
 

Obszar nr 2 - miasta Przemyśla, objęty procesem rewitalizacji w zakresie przedsięwzięć 
inwestycyjnych, za wyjątkiem działań dotyczących mieszkalnictwa w ramach działania 7.1 
Rewitalizacja miast, wyznaczony został w oparciu o następujące wskaźniki: 
- Wysoki poziom przestępczości i wykroczeń. 
- Wysoka stopa długotrwałego bezrobocia. 
- Wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia. 

Obszar obejmuje osiedla: STARE MIASTO (za wyjątkiem wydzielonego powojskowego obszaru 
nr 3), KMIECIE, SALEZJAŃSKIE, KRASIŃSKIEGO, KOPERNIKA, ŁUKASIŃSKIEGO, PRZEMYSŁAWA , 
SŁOWACKIEGO, MICKIEWICZA, ZIELONKA. 
 

Obszar nr 3 - miasta Przemyślam objęty procesem rewitalizacji obszarów powojskowych 
w ramach działania 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, wyznaczony został  
w oparciu o wskaźnik: 
- Wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia. 
Obszar obejmuje teren położony w prawobrzeżnej części miasta, pomiędzy ulicami: Plac 
Dominikański, Rynek i Grodzka, a przede wszystkim kompleks powojskowy przy ul. Grodzkiej 4. 

 

Projekt „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2009-2015” został 
poddany konsultacjom społecznym. Miasto Przemyśl, jako organ administracji właściwy 
do opracowania projektu dokumentu, zapewnia możliwość udziału społeczeństwa 
odpowiednio przed uchwaleniem dokumentu przez Radę Miejskiej w Przemyślu. Treść 
projektu dokumentu została udostępniona do konsultacji na stronie internetowej Urzędu 
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Miejskiego w Przemyślu: www.przemysl.pl. Informacje o rozpoczęciu konsultacji społecznych 
projektu LPR zostały również umieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego  
w Przemyślu. Konsultacje dały prawo wszystkim mieszkańcom do składania uwag i wniosków.  
Uwagi do projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2009-2015” 
oraz umieszczonych w 4. rozdziale zadań zgłaszane były na formularzu „Kwestionariusz 
udziału w konsultacjach społecznych” od dnia 15 września do dnia 30 września 2009 r. 
pocztą e-mail na adres Wydziału Funduszy Europejskich i Strategii Rozwoju: 
strategia@um.przemysl.pl. 
 

W dniach od 13 do 22 października 2010 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne 
projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2010-2015”. 
Przez cały czas trwania konsultacji społecznych treść projektu dokumentu była dostępna   
w siedzibie Wydziału Funduszy Europejskich i Strategii Rozwoju Urzędu Miejskiego w Przemyślu 
przy ul. Ratuszowej 10A (pokój 108, I piętro) oraz w formie elektronicznej do pobrania na 
stronie Urzędu Miejskiego: www.przemysl.pl. Uwagi do projektu dokumentu można było 
zgłaszać: 

� telefonicznie pod numer (16) 675 20 74 lub 765 20 52 
� za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: strategia@um.przemysl.pl.  

W ww. terminie nie wpłynęły żadna uwagi dotyczące niniejszego opracowania.  
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Przemyśl. 01.10.2009r. 

 
Wyniki konsultacji społecznych „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2009-2015” 

 
Konsultacje odbyły się w dniach 15 – 30 września 2009r.za pośrednictwem portalu miejskiego: www.przemysl.pl, gdzie został umieszczony projekt 
„Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2009-2013”. Poniżej przedstawiamy zestawienie nadesłanych uwag wraz 
z komentarzami: 
 

Uwagi 
Lp. 

Treść uwagi Uzasadnienie 
Podmiot 

zgłaszający  

Czy uwaga 
 zostanie 

uwzględniona? 
Komentarz 

Wpis wnioskodawcy powinien 
zostać przeniesiony 
z projektów w zakresie 
mieszkalnictwa do projektów 
na rzecz rewitalizacji 
obszarów miejskich. 

Projekt dotyczy 
przebudowy i remontu 
budynku biurowego, w 
którym nie ma lokali 
mieszkalnych. 

1 

Tytuł projektu powinien 
brzmieć: Remont  
i modernizacja budynku przy 
ul. Barskiej 15. 

Projekt nie dotyczy jedynie 
remontu elewacji ale 
całości budynku wraz  
z klatką schodową, 
instalacjami, izolacją 
fundamentów. 

TAK 

W Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta 
Przemyśla na lata 2009-2015 wytyczno trzy 
obszary przeznaczone do rewitalizacji: nr 1 
– dotyczący przedsięwzięć z zakresu 
mieszkalnictwa; nr 2 -dotyczący 
przedsięwzięć poza mieszkalnictwem oraz 
obszary powojskowe.  
Projekt został przeniesiony z wykazu 
projektów umieszczonych w obszarze 1 do 
wykazu projektów przeznaczonych do 
rewitalizacji w obszarze 2. 

2 

Tytuł projektu powinien 
brzmieć: Przebudowa 
i remont części budynku 
biurowego przy  
ul. Barskiej 15. 

Ze względu na spójność 
tytułu projektu z innymi 
dokumentami tj.  projekt 
budowlany, pozwolenie na 
budowę zmieniono tytuł 
projektu 

TAK 
Dokonano zmiany, błędnie wpisanego, 
tytułu projektu. 

3 

We wpisie wnioskodawcy 
Ziemia Przemyska sp. z o.o. 
wpisano błędnie nazwę 
redakcji. Powinno być: „Życia 
Podkarpackiego”. 

Nazwa gazety została 
zmieniona w 1999 roku na 
„Życie Podkarpackie”. 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
Barska 15  
w Przemyślu 

TAK 
Dokonano zmiany, błędnie wpisanej, 
nazwy redakcji. 
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4 

Zaplanowana inwestycja pod 
nazwą „Rewitalizacja terenu 
Rynku Starego Miasta   
w Przemyślu” na  kwotę 12 
mln zł powinna być 
wykreślona z Lokalnego 
Programu Rewitalizacji Miasta 
Przemyśla, lub czasowo 
zawieszona. 

Przeciwko rewitalizacji  
w formie proponowanej 
przez Urząd Miejski 
wypowie-działo się w 
referendum lokalnym 
prawie 10 tys. 
mieszkańców. 
Władze miasta 
zadeklarowały zmianę ww. 
projektu, dlatego projekt 
ten szacowany na 12 mln 
zł, nie powinien zostać 
przyjęty w oficjalnym 
dokumencie tj. LPR.. 

Towarzystwo 
Ulepszania 
Miasta 
w Przemyślu 

NIE 

Ujęcie projektu w Lokalnym Programie 
Rewitalizacji nie jest jednoznaczne  
z realizacją projektu w proponowanej 
wcześniej formie. Ujęcie projektu w LPR 
stanowi jeden z koniecznych warunków do 
ubiegania się o środki finansowe z R PO WP 
na lata 2007-2013 w ramach działania 7.1 
Rewitalizacja miast. Zakres rzeczowy jest 
sformułowany ogólnie i obejmuje 3 etapy 
prac: przeprowadzenie badań 
archeologicznych na terenie Rynku,  
budowę podziemnej Trasy Turystycznej oraz 
rewitalizację płyty Rynku Starego Miasta. 
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Rozdział 8 
 System wdra żania 

 
System wdrażania zapisów programu rewitalizacji jest niezbędnym elementem ich realizacji. 
Realizacja programu jest uzależniona od pozyskania środków finansowych z funduszy 
zewnętrznych, krajowych i zagranicznych, w tym głównie z Unii Europejskiej. 
„Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2010 – 2015” jest dokumentem 
niezbędnym do pozyskiwania środków finansowych z funduszy strukturalnych. Jednak samo 
posiadanie tego dokumentu nie gwarantuje sukcesu. Aby program rewitalizacji mógł 
przynieść oczekiwane efekty, konieczne jest jego sukcesywne wdrażanie i realizacja.  
Właściwe wdrażanie programu rewitalizacji wymaga skumulowania działań wszystkich 
jednostek zaangażowanych w jego wdrożenie i realizację. 
 

Głównym podmiotem odpowiedzialnym za realizację zapisów dokumentu jest Prezydent 
Miasta Przemyśla, a w ramach urzędu Zespół ds. Koordynacji Lokalnego Programu 
Rewitalizacji, powołany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Przemyśla w terminie dwóch 
miesięcy od uchwalenia przez Radę Miejską w Przemyślu niniejszego dokumentu. 
Nie jest możliwe, aby Zespół odpowiadał za wykonanie zadań należących do innych 
beneficjentów, którzy nie podlegają pod Urząd Miejski w Przemyślu np. spółdzielnie 
mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, kościoły i związki wyznaniowe, czy też fundacje 
i stowarzyszenia.  
 

Zadaniem Zespołu będzie monitoring i ewaluacja programu w szczególności poprzez: 
1. Nadzór nad realizacją poszczególnych zadań związanych z wdrożeniem programu 

rewitalizacji (osoba odpowiedzialna: Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej 
i Inwestycji). 

2. Bieżąca weryfikacja postępów prac nad realizacją zadań będących w gestii miasta 
(osoba odpowiedzialna: Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji). 

3. Pomiar efektywności i aktualizacja zapisów programu rewitalizacji, co dwa lata na koniec 
2011, 2013 i 2015 roku (osoba odpowiedzialna: Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich 
i Strategii Rozwoju). 

4. Kontrola nad obiegiem informacji oraz obiegiem środków finansowych (osoba 
odpowiedzialna: Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, Naczelnik 
Wydziału Funduszy Europejskich i Strategii Rozwoju). 

 

Lokalny Program Rewitalizacji jest dokumentem określającym ogólnie przedmiot i zakres 
podejmowanych inwestycji i przedsięwzięć organizacyjnych w zakresie rewitalizacji miasta. 
Jak każdy dokument planistyczny powinien być okresowo (przynajmniej raz w roku) 
weryfikowany, celem uwzględnienia zachodzących zmian w uwarunkowaniach 
wynikających z dynamiki rozwoju gospodarczego, ewaluowania ogólnych i lokalnych 
stosunków społecznych oraz możliwości finansowych. 
System wdrażania „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2010 - 2015” 
obejmuje następujące etapy: 
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Etap I - Konsultacje społeczne z organizacjami, instytucjami i firmami, które zgłosiły swój udział 
w programie rewitalizacji, tj.: 
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, 
- jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (w ramach tej 

kategorii mieści się również Skarb Państwa reprezentowany przez właściwe jednostki. 
Dopuszczalnym beneficjentem jest na przykład: Skarb Państwa – Komendant 
Wojewódzki/Powiatowy/Miejski Policji), 

- organizacje pozarządowe, 
- kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, 
- spółdzielnie mieszkaniowe, 
- wspólnoty mieszkaniowe. 

 

Etap II - Podjęcie uchwały przez Radę Miejską w Przemyślu o przyjęciu do realizacji 
„Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśl na lata 2010 - 2015” oraz wskazanie przez 
Prezydenta Miasta Przemyśla członków Zespołu ds. Koordynacji Lokalnego Programu 
Rewitalizacji odpowiedzialnego za jego koordynację i realizację. 
 

Etap III - Przekazanie programu rewitalizacji do Urzędu Marszałkowskiego w celu jego analizy 
 i zgłoszenia ewentualnych uwag.  
 

Etap IV - Opracowanie dokumentacji technicznej dla projektów wpisanych do programu 
rewitalizacji lub programów funkcjonalno–użytkowych, kosztorysów, uzyskiwanie wszelkich 
pozwoleń, zgodnie z harmonogramem prac na lata 2010 – 2015. 
 

Etap V - Opracowanie wniosków aplikacyjnych oraz niezbędnych załączników do 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013; 
Działanie 7.1 – Rewitalizacja miast i 7.2 – Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, 
sukcesywnie zgodnie z ogłoszeniami naborów wniosków na lata 2009 – 2015, ewaluacja  
i rozliczenie projektów. 
 

Etap VI - Realizacja poszczególnych zadań objętych programem rewitalizacji, zgodnie  
z określonymi terminami i harmonogramami projektów współfinansujących program 
rewitalizacji, czyli głównie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2007 - 2013; Działanie 7.1 – Rewitalizacja miast i 7.2 Rewitalizacja 
obszarów zdegradowanych. 
 

Etap VII - Monitoring i ewaluacja programu rewitalizacji, zgodnie z harmonogramami 
opracowywania, składania, realizacji i rozliczenia poszczególnych projektów na 
współfinansowanie zadań. 
 

Etap VIII - Pomiar poziomu efektywności programu rewitalizacji w latach 2010-2015, zgodnie  
z podanymi wskaźnikami. 
 

Etap IX - Public Relations programu rewitalizacji w całym okresie jego realizacji. 
 

Etap X - Uzupełnienia i rozszerzanie programu rewitalizacji o nowe zadania zgłaszane przez 
instytucje, organizacje i firmy działające na obszarze objętym programem rewitalizacji. 
 

Etap XI - Opracowanie raportu podsumowującego realizację programu rewitalizacji. 
 
Proponuje się przyjąć, aby uzupełnienia i rozszerzenia programu rewitalizacji o nowe zadania 
było dokonywane co dwa lata, czyli na koniec 2011, 2013 i 2015 roku. 
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System wdrażania „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśl na lata 2010 - 2015” 
będzie realizowany wg następującego harmonogramu. 

ETAPY TERMIN REALIZACJI 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

I +      

II +      

III +      

IV + + + + + + 

V + + + + + + 

VI + + + + + + 

VII  +  +  + 

VIII  +  +  + 

IX + + + + + + 

X  +  +  + 

XI      + 
Źródło: opracowanie własne 
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Rozdział 9 
 Sposoby monitorowania, oceny 

i komunikacji społecznej 

 
1. System monitoringu programu rewitalizacji 
 
Monitorowanie można zdefiniować jako systematyczne i ciągłe zbieranie, analizowanie 
i wykorzystywanie informacji dla celów kontroli procesu zarządzania i podejmowania decyzji, 
w sprawie realizacji i aktualizacji programu.  
Monitorowanie projektu stanowi integralną część codziennego zarządzania. Jego celem jest 
dostarczenie informacji, na podstawie której osoby zarządzające programem mogą wskazać 
na problemy związane z jego wdrażaniem oraz je rozwiązać, jak również ocenić postęp  
w stosunku do pierwotnych zamierzeń. Osoby odpowiedzialne za monitorowanie procesu 
realizacji programu rewitalizacji muszą mieć na uwadze fakt, iż proces monitorowania jest 
procesem ciągłym i ważnym we wdrażaniu założeń. Przerwanie procesu monitorowania jest 
stanem niepożądanym oraz niebezpiecznym. Skutkować może dużymi opóźnieniami  
w realizacji poszczególnych zadań, a nawet poważnie zagrozić realizacji całego programu.  
Monitorowanie pokazuje osobom realizującym lokalny program rewitalizacji wiarygodne, 
rzetelne informacje o stanie zaawansowania i postępach w zaplanowanych pracach, 
uchybieniach w realizacji zadań, zmianie zakresu zadań, czy też o zaniechaniu realizacji 
zadania wraz z przyczynami i uzasadnieniem takiego stanu rzeczy. 
 

Monitorując program rewitalizacji należy znać odpowiedź na następujące pytania:  

1. Które zadania w poprzednim roku zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem?  

2. Które zadania za rok poprzedni nie zostały zrealizowane (z jakich przyczyn)? 

3. Czy istnieją nowe zadania do umieszczenia w lokalnym programie rewitalizacji?  

4. Czy są ewentualne zmiany w realizacji zadań przewidzianych do wykonania 

w późniejszym okresie? 
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Przygotowanie systemu monitoringu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla na 
lata 2010 - 2015” obejmuje pięć głównych etapów, których przebieg przedstawia poniższy 
schemat: 
 

 
Na czynności i podział kompetencji w wyróżnionych pięciu etapach przygotowania systemu 
monitoringu składają się:  
 

etap I. 
Analiza celów lokalnego programu rewitalizacji. Weryfikacja, czy realizacja poszczególnych 
działań przestrzennych, gospodarczych i społecznych określonych w rozdziale 5 pozwoli na 
osiągnięcie założonych celów. Jeśli nie będzie możliwe ich osiągnięcie, należy zaktualizować 
plan działań na obszarze rewitalizowanym. 
 

etap II. 
Przegląd procedur wdrażania dotyczy harmonogramu realizacji 11 etapów systemu 
wdrażania programu rewitalizacji. Zasadniczo ten etap służy dopasowaniu potrzeb 
informacyjnych do roli podejmowania decyzji przez instytucję zarządzającą programem 
rewitalizacji. 
 

etap III. 
Przegląd wskaźników dotyczy właściwego doboru wskaźników produktu, rezultatu  
i oddziaływania dla poszczególnych działań przestrzennych, gospodarczych i społecznych 
przygotowywanych przez beneficjentów końcowych w ramach programu rewitalizacji.  
Wskaźniki te muszą być zgodne z wytycznymi funduszy strukturalnych, jeżeli będą 
współfinansowały dany projekt. Wartości poszczególnych wskaźników, charakteryzujących 
działania programu rewitalizacji, będą służyć do pomiaru efektywności całego programu, 
zgodnie z zasadą trwałości. 
 

 
 
Analiza celów lokalnego 
programu rewitalizacji 

 
 
Przegląd procedur wdrażania 

 
 
Przegląd wskaźników produktu, 
rezultatu i oddziaływania 

 
 
Zaprojektowanie formatu 
raportów 

 
 
Przygotowanie planu wdrażania 
systemu monitoringu 

etap I 

etap II 

etap III 

etap IV 

etap V 
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etap IV. 
Raporty z realizacji poszczególnych działań będą składane w standardowej formie przez 
beneficjentów końcowych do Wydziału Funduszy Europejskich i Strategii Rozwoju a następnie 
przedkładane Zespołowi ds. Koordynacji Lokalnego Programu Rewitalizacji. Monitorowania 
nie można uznać bowiem za pomyślne tylko dlatego, że zostały zebrane wymagane 
informacje. Zebrane informacje muszą zostać przekazane w odpowiedniej formie, we 
właściwym czasie (Wydział Funduszy Europejskich i Strategii Rozwoju), odpowiedniej osobie 
(Pełnomocnik ds. Koordynacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 
2010 - 2015). Konieczne jest zatem stworzenie odpowiedniej formy raportu z realizacji zadania, 
aby każdy z beneficjentów przekazał informację o swoim zadaniu w tej samej formie, co 
znacznie ułatwi monitorowanie zadań. 
Składane raporty będą tworzone według poniższego wzoru: 
 

Nazwa zadania 
Nr zadania  
w programie 
rewitalizacji 

Termin 
realizacji 
projektu 

Nazwa 
instytucji 
wdrażającej 
projekt 

Kierownik projektu / 
stanowisko  
w instytucji 
wdrażającej / tel. 

     

Fundusz 
/priorytet 
/działanie 

Opis projektu Cele zadania Produkty Rezultaty 

 
 
 

    

Finansowanie projektu Informacje o postępach w realizacji zadania:  

Napotkane 
problemy 

Przyczyny Uzasadnienie Sposób rozwiązania 
problemu (-ów) 

- wkład własny 
……………………… 
- dotacja z RPO 
……………………… 
- inne 
……………………… 

    

Osoba do kontaktu  

Tel.   

 
etap V.   
Za proces monitorowania i raportowania odpowiada Zespół ds. Koordynacji Lokalnego 
Programu Rewitalizacji (opisany w rozdziale 7). 
Działania z zakresu monitorowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśl na lata 
2010 - 2015” polegają na: 

� przeprowadzaniu okresowej analizy SWOT aktualnej sytuacji na rewitalizowanym 
obszarze w celu ustalenia - czy i jakie czynniki kryzysowe występują w obecnej chwili 
oraz jakie wskaźniki należy dobierać do przedstawienia zmian, które miały miejsce,  

� obliczeniach oraz porównywaniu osiągniętych wartości wskaźników produktu, 
rezultatu i oddziaływania z każdej kolejnej fazy programu w stosunku do założonych 
wartości wskaźników, a także do ich wartości z etapu początkowego, co ma na celu 
zbadanie rzeczowych efektów prowadzonych działań na obszarach miasta 
poddanych rewitalizacji, 

� wykonywaniu w ustalonych wcześniej terminach, kontroli działań przeprowadzanych 
na rewitalizowanym obszarze. 
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Stanowiska wypracowane przez Zespół ds. Koordynacji Lokalnego Programu Rewitalizacji na 
temat przedkładanych jej raportów z monitoringu, będą podstawą do sporządzenia oceny 
wdrożenia programu, która zostanie przygotowana na zakończenie okresu programowania. 
 
2. Sposoby oceny programu rewitalizacji 
 
Ewaluacja jest definiowana jako osąd (ocena) wartości interwencji publicznej dokonany przy 
uwzględnieniu odpowiednich kryteriów (skuteczności, efektywności, użyteczności, trafności  
i trwałości) i standardów. Osąd dotyczy zwykle potrzeb, jakie muszą być zaspokojone  
w wyniku interwencji oraz osiągniętych efektów.  
Ewaluacja oparta jest na specjalnie w tym celu zebranych i zinterpretowanych informacjach 
za pomocą odpowiedniej metodologii. 
Ze względu na moment, w którym ewaluacja jest wykonywana wyróżnia się: 
 

• ocenę ex-ante- przeprowadzenie oceny szacunkowej przed rozpoczęciem realizacji 
programu, 

• ocenę on going - przeprowadzenie bieżącej oceny połączonej z monitorowaniem 
programu,  

• ocenę ex-post - przeprowadzenie oceny nie później niż rok po zakończeniu realizacji 
programu1. 

 

Ewaluacja to także umiejętność zbierania i analizowania wszelkich informacji, danych, aby 
móc odpowiedzieć na pytanie – czy zostały osiągnięte zamierzone cele zakładane przez 
program rewitalizacji? 
 

Ewaluacja programu rewitalizacji obejmować powinna ocenę okresową odpowiedzialności, 
efektywności, skuteczności, wpływu, realności ekonomicznej i finansowej oraz trwałości 
programu w kontekście jego ustalonych celów.  
Zasadniczym celem ewaluacji jest przegląd osiągnięć programu rewitalizacji w stosunku do 
planowanych oczekiwań oraz wykorzystanie doświadczeń płynących z realizacji programu  
w przyszłości. Przy dokonywaniu ewaluacji korzysta się z rutynowych raportów 
przygotowanych w trakcie wdrażania programu rewitalizacji. 
 

Ocena zostanie dokonana na poziomie wewnętrznym przez powołany wcześniej Zespół ds. 
Koordynacji Lokalnego Programu Rewitalizacji, składający się z pracowników Urzędu 
Miejskiego w Przemyślu i jednostek organizacyjnych. Wyniki tej oceny zostaną przedłożone 
Prezydentowi Miasta Przemyśla. 
 

Etapy procesu ewaluacji 

Etapy procesu Opis czynności 

etap I 
Określenie przedmiotu ewaluacji. W przypadku programu rewitalizacji, 
ewaluacji podlegają działania wpisane do programu rewitalizacji. 

etap II 

Postawienie pytań kluczowych, na które ewaluator powinien znać 
odpowiedź, np. wzmocnienie potencjału miasta Przemyśla poprzez 
stworzenie przestrzennych warunków do zrównoważonego rozwoju pod 
względem funkcjonalnym, technicznym i społecznym dzięki eliminacji 
problemów w przestrzeni publicznej. 

                                                 
1 www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/ewaluacja 
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etap III 

Ustalenie jakie zagadnienia należy przeanalizować w celu udzielenia 
odpowiedzi na pytania ewaluatora. Kryteriami będą: poziom ubóstwa 
 i wykluczenia, stopa długotrwałego bezrobocia, poziom przestępczości 
 i wykroczeń, wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej, poziom 
wartości zasobu mieszkaniowego. 

etap IV 
Zidentyfikowanie źródeł potrzebnych informacji – np. dobór próby przy 
badaniu ankietowym, gdzie znaleźć konieczne dokumenty, źródła GUS, 
PUP, itp. 

etap V 
Wybranie metod pracy – badanie ankietowe, wywiady, obserwacja, 
analiza dokumentów źródłowych. 

etap VI 
Opracowanie narzędzi – formularze ankiet, wytyczne do wywiadów, 
raportów ze zrealizowanych zadań. 

etap VII Przygotowanie harmonogramu ewaluacji. 

 
Ewaluacja to stałe, cykliczne zbieranie informacji. Bardzo ważnym jest to, aby na etapie 
planowania, a więc na etapie opracowania programu rewitalizacji, określić jak będzie 
wyglądała ewaluacja zadań wpisanych do programu rewitalizacji i już na etapie planowania 
powinno się określić plan i organizację ewaluacji działań: 
- cele ewaluacji,  
- sposoby zbierania informacji,  
- terminy cząstkowe,  
- odbiorcy ewaluacji.  

 

Dużą zaletą ewaluacji jest jej systematyczność. Pozwala to na systematyczne zbieranie 
informacji, a co za tym idzie ewaluacja umożliwia na każdym etapie planowania i realizacji 
ulepszenie podejmowanych działań oraz właściwie na każdym etapie realizacji, pozwala na 
wykrycie najmniejszych uchybień. Dzięki temu można zminimalizować ryzyko, a przez to 
uniknąć nadmiernych kosztów związanych z nieprawidłową realizacją zadań.  
Do ewaluatora należy przede wszystkim kierowanie się obiektywizmem w procesie ewaluacji. 
Brak obiektywizmu, zachowania dokładności i precyzji w ocenie, powoduje, że działania 
ewaluacyjne stają się nieprecyzyjne, konsekwencją jest ich nieprzydatność.  
 

W procesie ewaluacji bardzo ważne jest zbieranie informacji, jednak nie każda informacja 
jest tak samo przydatna w procesie ewaluacji. Aby uniknąć zbierania niepotrzebnych 
informacji, już na etapie tworzenia programu rewitalizacji ewaluator powinien jasno 
sprecyzować, jakie informacje są mu potrzebne do przeprowadzenia procesu ewaluacji.  
Bardzo istotną kwestią, wywierającą wpływ na każdą ewaluację jest wybór kryteriów.  
Komisja Europejska stosuje następujące kryteria: 
1. Odpowiedniość – odpowiedniość celów programu rewitalizacji i poszczególnych działań 

realizowanych w jego ramach dla problemów, jakie program miał rozwiązać, jak również 
dla środowiska fizycznego i środowiska polityk, w ramach których funkcjonuje. 

2. Przygotowanie programu rewitalizacji – logika i kompletność procesu planowania oraz 
wewnętrzna logika i spójność programu. 

3. Efektywność – koszty, szybkość i efektywność zarządzania, przy wykorzystaniu których 
wkład i działania zostały przekształcone w wyniki, a także jakość osiągniętych wyników. 

4. Skuteczność – ocena wkładu osiągniętego dzięki wynikom w stosunku do osiągnięcia 
celów programu oraz tego, jaki wpływ miały założenia na osiągnięcia programu. 

5. Wpływ – skutek, jaki wywiera program rewitalizacji w szerszym środowisku oraz jego wkład 
w rozwój i podniesienie konkurencyjności miasta. 
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6. Trwałość – prawdopodobieństwo, że strumień korzyści wynikających z programu będzie 
„płynął” nadal. 

 

W ramach ewaluacji dokonywana będzie ocena raportów, składanych przez beneficjentów 
końcowych po zakończeniu realizacji poszczególnych zadań. Natomiast okresowe oceny 
programu rewitalizacji dokonywane będą, zgodnie z systemem wdrażania programu 
rewitalizacji i monitoringiem, co dwa lata.  
Pierwsza ocena zostanie dokonana na koniec roku 2011, a kolejne na koniec 2013 i 2015 roku. 
Przy opracowywaniu poszczególnych raportów w ramach ewaluacji ważne będzie także 
powiązanie poszczególnych wskaźników produktu, rezultatów i oddziaływania z celami 
programu rewitalizacji. Aby ten efekt osiągnąć ważne jest na samym początku określenie  
i usystematyzowanie źródeł informacji, z których korzystać będzie Zespół ds. Koordynacji 
Lokalnego Programu Rewitalizacji. 

 
3. Public Relations programu rewitalizacji 
 
„Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2010 - 2015” jest dokumentem 
programowym przygotowanym, wdrażanym i monitorowanym przy znaczącym współudziale 
społeczności lokalnej, dlatego też realizacja działań określonych w programie rewitalizacji 
wymaga koniecznie ich zrozumienia i akceptacji przez społeczność lokalną miasta. W związku 
z powyższym wszystkie podejmowane zadania z zakresu public relations programu 
rewitalizacji powinny pokazywać w sposób zrozumiały i klarowny przyczyny 
przeprowadzonych działań rewitalizacyjnych wraz z uzasadnieniem motywów ich wyboru,  
a także spodziewane efekty rzeczowe i korzyści, jakie odniesie rewitalizowany obszar miasta.  
 

Innym ważnym celem działań programu rewitalizacji będzie zachęcenie wszystkich 
zainteresowanych programem do wyrażania własnych poglądów, dotyczących 
prowadzonych działań i różnych jego aspektów, jak również do aktywnego współtworzenia  
i aktualizowania programu poprzez zgłaszanie własnych projektów. 
Za właściwe informowanie i promocję lokalnego programu rewitalizacji odpowiedzialny jest 
Prezydent Miasta Przemyśla.  
Obowiązek prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych programu rewitalizacji, 
należą również do wszystkich podmiotów zaangażowanych w poszczególne projekty 
składające się na treść programu, m.in. jednostki organizacyjne. 
 

Grupami docelowymi w stronę, których mają być kierowane działania informacyjno-
promocyjne, są: 
- społeczność lokalna, 
- beneficjenci, 
- organizacje pozarządowe, 
- partnerzy społeczno-gospodarczy, 
- media. 

 

W procesie komunikacji z grupami docelowymi programu rewitalizacji będzie można 
skorzystać z kanałów komunikacji: 
- bezpośredniej: kontakty i spotkania z mieszkańcami miasta, 
- pośredniej: 

a) prasa,  
b) radio,  
c) telewizja,  
d) strona internetowa (wraz z forum dla użytkowników),  
e) wydawnictwa, biuletyny, 
f) ogłoszenia, ulotki, plakaty, billboardy. 

 

Na zakończenie okresu programowania przewiduje się zorganizowanie konferencji  
z udziałem reprezentatywnej grupy lokalnych liderów, na której zaprezentowane zostaną 
doświadczenia uzyskane w trakcie wdrażania programu oraz zostaną wypracowane wnioski 
stanowiące bazę odniesienia do programu rewitalizacji.  
 


