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WPROWADZENIE 
 

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich (LPROM) jest 

dokumentem, którego wykonanie zakłada pobudzenie aktywno�ci lokalnej 

społeczno�ci na rzecz szeroko rozumianego rozwoju Miasta Sandomierza poprzez 

realizacj� zdefiniowanego wachlarza przedsi�wzi�� społeczno-gospodarczych 

w zakresie:  

� tworzenia warunków lokalowych i infrastrukturalnych do rozwoju małej 

i �redniej przedsi�biorczo�ci, działalno�ci kulturalnej i edukacyjnej, w tym 

maj�cych za zadanie podniesienie kwalifikacji mieszka�ców zagro�onych 

wykluczeniem społecznym, 

� poprawy estetyki przestrzeni miejskiej, 

� porz�dkowania „starej tkanki” urbanistycznej poprzez odpowiednie 

zabudowanie pustych przestrzeni w harmonii z otoczeniem, 

� renowacji zabudowy budynków, w tym: obiektów infrastruktury społecznej 

oraz budynków o warto�ci architektonicznej i znaczeniu historycznym a tak�e 

ich adaptacji na cele gospodarcze, społeczne i kulturalne, 

� poprawy funkcjonalno�ci struktury ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki 

przestrzeni publicznych, 

� przebudowy i remontów publicznej infrastruktury zwi�zanej z rozwojem funkcji 

turystycznych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych poł�czonych 

z działalno�ci� gospodarcz�. 

 

Nale�y zaznaczy�, i� projekty uj�te w niniejszym opracowaniu stanowi� 

jedynie propozycj� przedsi�wzi�� z zakresu rewitalizacji, a ich wła�ciwa realizacja 

b�dzie zale�na od bie��cych uwarunkowa� finansowych, aktualnych potrzeb 

�rodowiska lokalnego oraz dost�pnych mo�liwo�ci technicznych.  

Jednocze�nie, dopuszcza si� mo�liwo�� dokonywania zmian w zapisach 

niniejszego dokumentu – stosownie do potrzeb: nowe zadania, modyfikacja 

obszarów problemowych, etc. Organem decyzyjnym w tym przypadku b�dzie Rada 

Miasta Sandomierza. 
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Słownik najwa�niejszych terminów:  

� Rewitalizacja – „podejmowany w interesie publicznym proces przemian 

społecznych, przestrzennych, technicznych i ekonomicznych, maj�cy na celu 

wyprowadzenie danego obszaru ze stanu kryzysowego, przywrócenie 

obszarowi jego funkcji i stworzenie warunków do jego rozwoju 

z wykorzystaniem jego charakterystycznych sił endogenicznych”. 

� Lokalny Program Rewitalizacji – „opracowany, przyj�ty i koordynowany 

przez gmin� program wieloletnich działa� w sferze społecznej, przestrzennej 

i gospodarczej, prowadz�cy w zało�onym w nim okresie do wyprowadzenia 

obszaru ze stanu kryzysowego i stworzenie warunków jego rozwoju”. 

� Obszar programu rewitalizacji – „obszar dla którego opracowuje si� 

i realizuje program rewitalizacji, obejmuj�cy cało�� lub cz��� obszaru 

znajduj�cego si� w stanie kryzysowym”. 
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I. CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI W SANDOMIERZU 

 

1.1 Zagospodarowanie przestrzenne 

 

Miasto zajmuje obszar 28,32km2. Jego teren podzielony jest przez rzek� 

Wisł� na dwa zasadnicze rejony: cz��� prawo i lewobrze�n�, poł�czone jednym 

mostem. Jest to najwa�niejsza cecha poło�enia geograficznego miasta Sandomierza 

i najwi�ksza bariera komunikacyjna. W przeszło�ci funkcjonowały nast�puj�ce 

nazwy dzielnic: Stare Miasto, Błonie, Kruków, Grodzisko, Goł�bice, Rokitek, 

Mokoszyn, Kamie� Pleba�ski i Krakówka w cz��ci lewobrze�nej, a Zarzekowice, 

Ostrówek, Osiedle Vitrum, Nadbrzezie, Trze�� i Ko�mierzów – w prawobrze�nej. 

Obecnie funkcjonuje nazwa: Stare Miasto, poza tym dla okre�lenie poło�enia obiektu 

w przestrzeni miejskiej u�ywa si� mian ulic. Charakteryzuj�c na najbardziej ogólnym 

poziomie w/w obszary nale�y stwierdzi�, �e dzielnice poło�one na północnych 

i południowych peryferiach miasta s� obszarami wiejskimi wł�czonymi w granice 

miasta, st�d w znacznej cz��ci s� to u�ytki rolne, najcz��ciej sady. Na terenie 

miasta zaznaczaj� si� trzy obszary przemysłowe: dwa w cz��ci prawobrze�nej 

i jeden na wschodzie cz��ci lewobrze�nej Sandomierza. W cz��ci lewobrze�nej 

znajduje si� najbardziej reprezentacyjna dzielnica miasta: Starówka. Przede 

wszystkim pełni ona funkcj� mieszkaniow�, ale w jej obszarze znajduj� si� równie� 

siedziby urz�dów administracji lokalnej i pa�stwowej, zakłady usługowe oraz 

ró�nego rodzaju sklepy. Funkcja mieszkaniowa dzielnicy powoli b�dzie zanika� – 

ust�puj�c miejsca funkcjom kulturalnym i turystycznym. 

Ze Starówk� s�siaduj� dzielnice mieszkaniowe wyposa�one w podstawowe 

zaplecze handlowo-usługowe. Na terenie Sandomierza nie ma dzielnicy typowo 

handlowej, gdzie ulokowane by były wielkie centra handlowe, niemniej znajduje si� 

tutaj licz�ca si� w kraju giełda rolno-ogrodnicza, stanowi�ca bran�owy o�rodek 

handlowy. 

Sandomierz posiada du�o terenów zielonych: Park Miejski, Park Piszczele oraz  

w�wozy i skwery. W cz��ci lewobrze�nej znajduje si� du�y obszar chroniony – Góry 

Pieprzowe. Po obu stronach Wisły, w bezpo�rednim s�siedztwie rzeki, znajduj� si� 

tereny interesuj�ce przyrodniczo i potencjalnie atrakcyjne turystycznie.  
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Infrastruktura techniczna 

Sandomierz nie le�y przy �adnym z głównych (wł�czonych do sieci TENT) 

szlaków komunikacji krajowej transportu samochodowego. Jest to znaczne 

utrudnienie dla rozwoju miasta, gdy� działa zniech�caj�co na potencjalnych 

inwestorów.  

	ródłem problemów komunikacyjnych Sandomierza jest fakt, �e drogi 

krajowe i powiatowe stanowi� dla miasta główne arterie komunikacyjne, s� wi�c 

obci��one zarówno ruchem miejskim jak i tranzytowym. Poza tym, stan techniczny 

dróg jest niezadowalaj�cy ze wzgl�du na odkształcenia, sp�kania i wykruszenia 

powierzchni. Stwarza to zagro�enie wypadkowe, zwi�ksza zanieczyszczenie 

�rodowiska w mie�cie, utrudnia piesz� i samochodow� komunikacj� w obr�bie 

dzielnic usługowo-mieszkaniowych, powoduje tak�e opó
nienia w transporcie 

towarowym. Poza bie��cymi remontami poszczególnych odcinków, poprawiaj�cymi 

wizerunek miasta, konieczne jest opracowanie cało�ciowego programu rozwoju 

infrastruktury drogowej i komunikacyjnej miasta – zwłaszcza, �e istniej�ca 

obwodnica przestała spełnia� pierwotnie zało�one funkcje.   

Stacja kolejowa obsługuje ruch towarowy, w tym bocznice do huty szkła 

okiennego. Jednak�e w transporcie towarowym najwi�ksz� rol� odgrywa transport 

samochodowy. Obecnie Polskie Koleje Pa�stwowe nie prowadz� transportu 

pasa�erskiego umo�liwiaj�cego dojazd do Sandomierza.  

Komunikacja osobowa zamiejscowa to przede wszystkim autobusy PKS  

i mikrobusy małych przewo
ników. Dworzec PKS  ulokowany  jest w centrum miasta.  

Komunikacj� zbiorow� miejscow� stanowi� 4 linie autobusów miejskich, co 

umo�liwia przedostanie si� z ka�dej dzielnicy do pozostałych. Przystanki 

autobusowe zlokalizowane s� w odległo�ci nie wi�kszej ni� 20 min. drogi od osiedli 

mieszkaniowych.  

W przypadku transportu rzecznego to Wisł� koło Sandomierza pływaj� małe 

statki turystyczne o niewielkiej wyporno�ci. Rzeka na tym odcinku nie jest �eglowna 

dla transportu towarowego.  

Z sieci wodoci�gowej i kanalizacyjnej mog� korzysta� prawie wszyscy 

mieszka�cy miasta, nie mniej sie� wodno-kanalizacyjna na wielu odcinkach wymaga 

wymiany i remontu, zwłaszcza w najstarszej cz��ci miasta. Długo�� sieci 
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wodoci�gowej to 102,1km, sieci kanalizacyjnej ok. 90,6km1. Miasto posiada 

nowoczesn� oczyszczalni� �cieków (o nie w pełni wykorzystanym potencjale), 

obsługuj�c� wi�ksz� cz��� miasta. Pozostałe rejony odprowadzaj� �cieki do 

Zakładu Oczyszczania �cieków i oczyszczalni O�rodka Doradztwa Rolniczego.  

 

W Sandomierzu funkcjonuje system zbiórki odpadów do indywidualnych 

pojemników w zabudowie jednorodzinnej oraz system zbiórki odpadów do wi�kszych 

pojemników w budownictwie wielorodzinnym. System ten obejmuje 96% 

mieszka�ców2. Prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów szkła, makulatury, 

tworzyw sztucznych i odpadów wielkogabarytowych. Istnieje sortownia odpadów 

selektywnie zbieranych, nie ma natomiast zakładu, który prowadziłby odzysk materii 

lub energii z odpadów komunalnych. Dost�pno�� pojemników na segregowane 

odpady jest ograniczona zwłaszcza w oddalonych od centrum dzielnicach. System 

segregacji �mieci „u 
ródła” wymaga poszerzenia, konieczna jest równie� kampania 

propagandowa zach�caj�ca ludno�� Sandomierza do segregowania odpadów 

w gospodarstwach domowych.  Niska motywacja w tej dziedzinie w�ród 

mieszka�ców przekłada si� na ci�gle niewielk� efektywno�� systemu zbierania 

odpadów  w oddzielnych pojemnikach na poszczególne surowce wtórne.  

Niewystarczaj�cy jest równie� system utylizacji odpadów. Poza instalacj� do 

termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych, nie ma innych instalacji 

słu��cych neutralizowaniu odpadów szkodliwych3. Na terenie Sandomierza nie ma 

wysypiska, �mieci s� wywo�one do gminy Ba�kowice. 

 

Potencjalnie wszyscy mieszka�cy miasta mog� korzysta� z sieci 

elektroenergetycznej. Sandomierz przył�czony jest do krajowego systemu elektro-

energetycznego przez dwa główne punkty zasilania 110/15kVo mocy 10/10 MVA 

i 16/16 MVA i obci��eniu 5,3MW, znajduj�ce si� w prawo i lewobrze�nej cz��ci 

miasta. Sie� energetyczna jest konserwowana i modernizowana w miar� potrzeb. 

                                                
1 GUS, Województwo �wi�tokrzyskie, Podregiony, Powiaty, Gminy 2006, 
Informacje o długo�ci sieci wodoci�gowej dotycz� przewodów ulicznych bez poł�cze� prowadz�cych do 
budynków mieszkalnych i innych obiektów. Informacje uwzgl�dniaj� dane o sieci przesyłowej oraz sieci 
rozdzielczej. Dane o długo�ci sieci kanalizacyjnej, oprócz przewodów ulicznych uwzgl�dniaj� kolektory, tj. 
przewody odbieraj�ce �cieki z sieci ulicznej, nie uwzgl�dniaj� natomiast kanałów przeznaczonych wył�cznie do 
odprowadzania wód opadowych. 
2 Program Ochrony �rodowiska Gminy Sandomierz, Sandomierz 2004 
3 Program Ochrony … 
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Ogólnie mo�na stwierdzi�, �e odbiorcy energii elektrycznej otrzymuj� energi� 

o wymaganych parametrach technicznych, w sposób ci�gły i niezawodny. 

Sandomierz jest głównym punktem rozdzielczo-pomiarowym gazu w byłym 

województwie  tarnobrzeskim, st�d sie� gazownicza w mie�cie jest do�� dobrze 

rozwini�ta. Znajduje si� tu 104,2km gazoci�gu, w tym gazoci�gi wysokopr��ne4.  

Sie� ciepłownicza to 16,8km instalacji5, 
ródłami ciepła s� 2 kotłownie 

wysokoparametrowe i szereg kotłowni lokalnych. Sie� zaspokaja potrzeby 

mieszka�ców miasta oraz zakładów usługowych. Nale�y jednak zaznaczy�, �e 

znaczna cz��� lokalnych kotłowni to kotłownie wymagaj�ce unowocze�nienia 

i poprawy stanu technicznego, wi�c nale�y je stopniowo modernizowa�. Najbardziej 

dotyczy to Starówki i osiedla Rokitek Zakłady przemysłowe posiadaj� własne 

kotłownie, spełniaj�ce wymagane normy ekologiczne.  

Rozwój gospodarczy i przestrzenny Sandomierza oraz poprawa warunków 

�ycia ludno�ci uzale�nione s� od modernizacji i rozbudowy infrastruktury technicznej 

miasta z uwzgl�dnieniem lokalnych ogranicze� i najpilniejszych potrzeb. 

 
Mieszkalnictwo 

 

W Sandomierzu wi�kszo�� mieszka� stanowi własno�� osób fizycznych 

i spółdzielni mieszkaniowych. Znaczna cze�� lokali znajduje si� w budownictwie 

indywidualnym mniej lub bardziej rozproszonym. „Blokowiska” zajmuj� stosunkowo 

niewielki obszar miasta, lokuj� si� w bezpo�rednim s�siedztwie Starego Miasta i na 

osiedlu Rokitek, a tak�e w Sandomierzu prawobrze�nym – osiedle przyzakładowe.  

Stan zasobów mieszkaniowych na koniec 2005r. w Sandomierzu wynosił 

8 535 mieszkania, posiadaj�cych ł�cznie 30 469 izby, o ł�cznej powierzchni 

u�ytkowej 538 993m2. Powierzchnia u�ytkowa przypadaj�ca na osob� to 21,4m2, co 

znacznie odbiega od �redniej wojewódzkiej wynosz�cej 22,8m2.. �rednia 

powierzchnia mieszkania w Sandomierzu wynosi 63,2m2; to jest nieco powy�ej 

�redniej wojewódzkiej dla miast: 60,4m2.6 Mała powierzchnia u�ytkowa przypadaj�ca 

na mieszka�ca jest cech� charakterystyczn� obszarów miejskich. Problem jest 

szczególnie widoczny w lokalach znajduj�cych si� w blokach z tzw. wielkiej płyty 

                                                
4 bip.um.sandomierz.pl  wersja z 02.04.2007 
5 bip.um.sandomierz.pl wersja z 02.04.2007 
6 GUS, www.stat.gov.pl/bdr 
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wybudowanych w latach siedemdziesi�tych, a nale�y zaznaczy�, �e wi�kszo�� 

sandomierskich mieszka� pochodzi wła�nie z tego okresu. Problem mieszkaniowy 

na osiedlach tego typu pogarsza fakt, �e wiele z tych budynków wymaga 

gruntownych remontów. Poza tym mała architektura jest niedostosowana do 

wymaga� potencjalnych mieszka�ców. Efektem powy�szego zjawiska jest starzenie 

si� osiedli z betonowej płyty – osoby młode, zwłaszcza dobrze sytuowane, nie 

decyduj� si� na zamieszkanie w powy�szych dzielnicach. Proces łagodzony jest 

przez fakt korzystnego poło�enia komunikacyjnego.  

 
Standard zamieszkania uzale�niony jest od stopnia uzbrojenia technicznego 

mieszka�. Pomimo, i� w Sandomierzu nie wszystkie budynki mieszkalne posiadaj� 

podstawow� infrastruktur� sanitarn�, sytuacja jest do�� dobra. Do wodoci�gu z sieci 

jest podł�czonych 8173 mieszkania, co stanowi 95,7% ogółu mieszka�. Ust�p 

spłukiwany z odprowadzeniem do sieci lub urz�dzenia lokalnego posiada 7979 – 

93,5% mieszka� – brak tego urz�dzenia wyst�puje głównie w mieszkaniach 

b�d�cych własno�ci� osób fizycznych i zakładów pracy. Łazienk� posiada 92,9% 

mieszka�, 89,4%% wyposa�one jest w gaz z sieci, ze zbiorowego lub 

indywidualnego centralnego ogrzewania korzysta 90,5% mieszka�7. Podsumowuj�c, 

najgorsza sytuacja panuje w mieszkaniach b�d�cych własno�ci� osób fizycznych,  

w budynkach starszych ni� 50 lat. Wymagaj� one modernizacji i remontów, na które 

cz�sto nie sta� ich wła�cicieli. 

Najwi�ksze ograniczenia w dost�pie do mediów wyst�puj� na obrze�ach 

miasta, w starym jednorodzinnym budownictwie oraz w kamienicach poło�onych 

poza �cisłym centrum turystycznym. Cz�sto brak w nich dost�pu do podstawowej 

infrastruktury sanitarnej – łazienki, ciepłej bie��cej wody w mieszkaniu. 

Gruntownego remontu wymaga tak�e instalacja wodno-kanalizacyjna na Starym 

Mie�cie.  

Przyrost masy mieszkaniowej nast�puje głównie dzi�ki budownictwu 

indywidualnemu na obrze�ach miasta, w dzielnicach domków jednorodzinnych, jest 

on jednak niewielki. Bez znacznych inwestycji w zasoby mieszkaniowe, sytuacja 

w mie�cie nie poprawi si�. Konieczne s� zarówno prace remontowo-modernizacyjne, 

jak i budowlane w zakresie mieszkalnictwa zbiorowego.  

 
                                                
7 GUS, www.stat.gov.pl/bdr 



��������	
��
���������������������
���������������������
���

 

��������	
������������	���������������
 

13 

 

 

Warunki przyrodnicze 

 

Warunki przyrodnicze panuj�ce w rejonie Sandomierza predestynuj� miasto 

do pełnienia roli o�rodka turystyki oraz centrum spedycyjnego owoców i warzyw 

wytworzonych w powiecie.  

Atrakcyjno�� turystyczn� miasta wspiera obecno�� w jego granicach 

znacznych połaci terenów zielonych o wysokich walorach estetycznych                              

i przyrodniczych: miasto poło�one jest nad Wisł�, a stroma nadwi�la�ska skarpa 

uwypukla walory architektoniczne Starówki. Poza tym tereny nadwi�la�skie stanowi� 

doskonały potencjał do zagospodarowania na cele rekreacyjne i rozrywkowe. 

Obecno�� w tym rejonie dawnej architektury „spacerowo-wypoczynkowej” – Bulwaru 

Piłsudskiego, przystani rzecznej – stanowi dodatkowy atut i potencjał do 

wykorzystania w celu uatrakcyjnienia pobytu turystów w Sandomierzu. 

Atrakcj� przyrodnicz� stanowi� równie� liczne w�wozy znajduj�ce si� 

w samym mie�cie, jak i w bezpo�rednim jego s�siedztwie. Najpi�kniejszy 

i najbardziej z nich znany to W�wóz Królowej Jadwigi, poło�ony w południowo-

zachodniej cz��ci miasta.  

Rezerwat „Góry Pieprzowe” znajduje si� bezpo�rednio przy granicy miasta. 

Na terenie rezerwatu odnotowano 397 gatunków ro�lin, w tym gatunki chronione, 

rzadkie, a nawet endemiczne. Ro�linno��, w postaci zieleni urz�dzonej, nie zajmuje 

du�ych powierzchni, tworz�c izolowane wyspy w�ród zabudowa�. Na terenie miasta 

znajduje si� Park Miejski, Park Piszczele oraz ogródki działkowe. Szczególnie 

pierwszy z w/w, Park Miejski przy ul. Mickiewicza, wymaga zagospodarowania lub 

modernizacji istniej�cej infrastruktury. 

Tereny zielone rozproszone s� w przestrzeni miejskiej tak, �e dost�p do nich 

maj� wszyscy mieszka�cy lewobrze�nej cz��ci miasta. Mieszka�cy prawobrze�nej 

musz� wyje�d�a� poza miasto lub na drugi brzeg Wisły, by odpocz�� na „łonie 

natury”.  

Teren Kotliny Sandomierskiej nale�y do obszarów o najbardziej sprzyjaj�cych 

rolnictwu warunkach klimatycznych. Gleby klasyfikuj� si� do najbardziej urodzajnych  

w kraju. Na terenach wy�ej poło�onych s� to, w przewa�aj�cej cz��ci, gleby 

brunatne i czarnoziemy wła�ciwe; na Równinie Tarnobrzeskiej gleby brunatne 
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i bielicowe; w obszarze zalewowym przewa�aj� gleby madowe. Lessy i mady 

zaliczane s� do najwy�szych klas bonitacyjnych, a w rejonie Sandomierza stanowi� 

one 86,3% u�ytków rolnych. Wyst�puje tu najdłu�szy, obok Niziny �l�skiej, okres 

wegetacji – ponad 220 dni.  

 

1.2 Sfera gospodarcza 

 

Gospodarka 

 Na dzie� 31 marca 2007r. w ewidencji działalno�ci gospodarczej prowadzonej 

przez Burmistrza Miasta Sandomierza – osoby fizyczne i spółki cywilne – 

zarejestrowanych było 2501 podmiotów8. Podmioty gospodarki narodowej 

zarejestrowane w rejestrze Regon wg wybranych sekcji PKD w 2005r. (wliczono w 

statystyki tak�e podmioty pa�stwowe, ale pomini�to osoby prowadz�ce indywidualne 

gospodarstwa rolne)9: 

 
rolnictwo, łowiectwo i le�nictwo 13 
przemysł 208 
budownictwo 225 
handel i naprawy 1477 
hotele i restauracje 125 
transport, gospodarka magazynowa i 
ł�czno�� 220 
po�rednictwo finansowe 128 
obsługa nieruchomo�ci i firm, nauka 437 
Pozostałe 553 
RAZEM 3386 

 

 Zakłady przemysłowe zlokalizowane s� na terenie trzech du�ych obszarów: w 

cz��ci prawobrze�nej, w zachodniej partycji, znajduje si� najwi�kszy z nich – huta 

szkła, we wschodniej m.in. Izba Celna i zakłady przetwórstwa spo�ywczego. Strefa 

lewobrze�na to przede wszystkim Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy S.A. 

Poza trzema głównymi obszarami przemysłowymi zlokalizowanych jest jeszcze kilka 

                                                
8www.sandomierz.pl , w statystykach tych s� zarejestrowane podmioty, których siedziba znajduje si� na terenie 
miasta Sandomierz, nie ma podmiotów działaj�cych na terenie Sandomierza, a zarejestrowanych w innych 
urz�dach gminy.  
9 GUS, Województwo �wi�tokrzyskie. Podregiony Powiaty, Gminy, 2006. Dane na dzie� 31.12.2005.  
Powy�sze dane nie �wiadcz� o gwałtownym spadku liczby przedsi�biorstw w Sandomierzu. Ewidencja 
działalno�ci gospodarczej w gminie nie obejmuje podmiotów prawnych prowadz�cych działalno�� gospodarcz� 
na jej terenie.  
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znacz�cych przedsi�biorstw np. Przedsi�biorstwo Energetyki Cieplnej w północno-

zachodniej cz��ci miasta na osiedlu Rokitek.  

 Usługi koncentruj� si� w centralnej cz��ci miasta: Stare Miasto oraz wzdłu� 

ulic Mickiewicza, Słowackiego, �eromskiego, Koseły  i  O�arowskiej. Firmy oferuj�ce 

podstawowe usługi (sklepy, usługi fryzjerskie itp.) znajduj� si� w dzielnicach 

mieszkaniowych po obu stronach Wisły. Wyst�puje pewna koncentracja niektórych 

typów usług w konkretnych rejonach miasta np. turystyczne lokuj� si� głównie na 

Starym Mie�cie, administracja na Starówce oraz przy ulicy Mickiewicza.  

 Tereny rolnicze okalaj� zurbanizowan� cz��� miasta, zwłaszcza                             

z południowej i północnej strony u�ytki rolne zajmuj� znaczn� powierzchni� terenu 

znajduj�cego si� w granicach Sandomierza. W granicach miasta Sandomierza 

funkcjonuje ok. 1500 gospodarstw rolnych. Ich ilo�� stale si� zmniejsza. Proces ten 

nale�y  wspiera� ze wzgl�du na potrzeby urbanistyczne miasta.  

Tylko 3,7% podmiotów gospodarki narodowej nale�y do sektora publicznego, 

trzeba jednak zaznaczy�, �e w tym�e sektorze zatrudnienie znajduje 47,7% 

pracuj�cych (nie uwzgl�dniono podmiotów gospodarczych o liczbie pracuj�cych do 9 

osób oraz pracuj�cych w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie). Oznacza to, 

�e wi�kszo�� przedsi�biorstw prywatnych to firmy małe i �rednie, zatrudniaj�ce nie 

wi�cej ni� 250 osób. Najwi�ksza cz��� podmiotów to osoby fizyczne prowadz�ce 

działalno�� gospodarcz�. Stosunkowo du�o (w porównaniu z pozostałymi miastami 

powiatowymi w województwie �wi�tokrzyskim) notuje si� podmiotów nale��cych do 

III sektora – organizacji pozarz�dowych (67), co plasuje Sandomierz na 3 pozycji                              

w województwie, po Ostrowcu �wi�tokrzyskim i Starachowicach. Niepokoj�cym jest 

fakt, �e tylko w 16 spółkach handlowych zaanga�owany jest kapitał zagraniczny. 
 

Turystyka 

 

Ruch turystyczny w Sandomierzu koncentruje si� w zasadzie w jednej 

dzielnicy miasta – Starówce. Tury�ci zazwyczaj nie korzystaj� z obiektów 

kulturalnych i sportowych znajduj�cych si� poza �cisłym centrum. Niew�tpliw� 

szans� dla rozwoju miasta jest zwi�kszenie liczby turystów odwiedzaj�cych miasto, 

wydłu�enie czasu pobytu (przeci�tnie tury�ci sp�dzaj� w Sandomierzu 1-2 dni), oraz 

poszerzenie przestrzeni odwiedzanych przez turystów i rozwój turystyki 

„konferencyjno-szkoleniowej”. Sandomierz zaliczany jest do najcenniejszych, 
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historycznych zespołów urbanistyczno-krajobrazowych w Polsce. Krajobrazowe 

warto�ci Sandomierza charakteryzuj� si� m.in. tym, �e zabytkowa cz��� miasta 

usytuowana jest na wysokiej skarpie, co powoduje, �e jest ona widoczna  

z du�ej perspektywy od strony południowo-wschodniej.  

Do wyj�tkowych walorów historyczno-kulturowych i krajobrazowych nale��: 

� Zespół Starego Miasta w granicach wyznaczonych fragmentami murów 

�redniowiecznych (jeden z najpełniej zachowanych zespołów staromiejskich 

w Polsce); 

� Wzgórze Staromiejskie, gdzie znajdowała si� pierwotna osada miejska; 

� dawne przedmie�cia: Opatowskie, Zawichojskie i Krakowskie; 

� Krajobraz Wy�yny Sandomierskiej, z rezerwatem Góry Pieprzowe 

i Wzgórzem Salve Regina; 

Na terenie Sandomierza wyznaczono trasy rowerowe przebiegaj�ce przez 

najbardziej interesuj�ce tereny miasta. Korzystaj� z nich raczej mieszka�cy ni� 

osoby przyje�d�aj�ce. Trasy te nie obejmuj� jednak całego obszaru miasta. Dla 

usprawnienia komunikacji oraz zwi�kszenia bezpiecze�stwa cyklistów istnieje 

konieczno�� budowy tras rowerowych na terenach istniej�cych osiedli oraz 

uwzgl�dniania ich budowy na terenach planowanych do zagospodarowania przez 

infrastruktur� mieszkaniow�.   

Miasto nie prowadzi statystyk dotycz�cych ilo�ci turystów. Liczb� t� mo�na 

oszacowa� na podstawie sprzeda�y biletów do najcz��ciej odwiedzanych obiektów 

zabytkowych, jednak s� to szacunki zani�one. Zgodnie z nimi corocznie odwiedza 

miasto blisko 80 000 osób. Statystyki te nie odzwierciedlaj� w pełni skali zjawiska – 

nie uwzgl�dniaj� osób przyje�d�aj�cych do Sandomierza na szkolenia i konferencje 

oraz turystyki sportowej, a tak�e sytuacji, kiedy osoby b�d�ce w Sandomierzu 

kolejny raz, nie zwiedzaj� podziemnej trasy turystycznej ani Bramy Opatowskiej                    

(a wi�c nie kupuj� biletów). 

W mie�cie funkcjonuje 850 miejsc noclegowych o ró�nym standardzie, 

i wydaje si�, �e aktualnie jest to wystarczaj�ca ilo��. Jednak�e zainteresowanie 

Sandomierzem stale wzrasta, ro�nie wi�c tak�e zapotrzebowanie na miejsca 

noclegowe (szczególnie  te ta�sze). 

Brakuje miejsc parkingowych, zwłaszcza w centrum, w miejscach umo�liwiaj�cych 

szybkie dotarcie do zabytkowej dzielnicy miasta, zamkni�tej dla ruchu pojazdów. 
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1.3 Sfera społeczna 

 

Demografia 

Miasto Sandomierz na koniec lipca 2006r. zamieszkiwało 25 647 osób. Kobiet 

było znacznie wi�cej ni� m��czyzn: 13 687 w stosunku do 11 960 (na 100 m��czyzn 

przypadało 114,4 kobiety)10. Udział mieszka�ców miasta w ogólnej liczbie ludno�ci 

województwa wynosi 1,97%.  

�rednia g�sto�� zaludnienia w mie�cie kształtowała si� w 2006r. na poziomie 

890,5 osoby/km2 i była znacznie ni�sza ni� analogiczny wska
nik dla miast 

powiatowych województwa �wi�tokrzyskiego (bez miasta na prawach powiatu – 

Kielc) wynosz�cego 1041,09 osoby/km2. �wiadczy to o małym udziale zabudowy 

mieszkaniowej wielopi�trowej w ogólnej zabudowie miasta. Najwi�ksza g�sto�� 

zaludnienia wyst�puje na obszarach osiedli z wielkiej płyty betonowej – Rokitek oraz 

na Starym Mie�cie, gdzie lokale mieszkalne znajduj� si� równie� w budynkach 

wielokondygnacyjnych – kamienicach.  

Liczba ludno�ci miasta Sandomierza ma tendencj� spadkow�, co jest efektem 

ujemnego przyrostu naturalnego, który w 2005 wynosił -2,4, oraz ujemnego salda 

migracji, które dla powiatu sandomierskiego w omawianym roku wynosiło -3,311.  

Na kształtowanie si� poziomu zaludnienia obszaru miasta miały wpływ - 

oprócz procesów demograficznych - tak�e ruchy migracyjne. Ujemne saldo migracji 

odgrywa coraz wi�ksz� rol� w spadku liczby ludno�ci obszaru miasta. Migruj� 

przede wszystkim ludzie młodzi, z wykształceniem wy�szym lub zawodowym 

(zasadniczym i �rednim). Poniewa� tendencja ta nasiliła si� po roku 2004, brak jest 

danych na temat powrotów tych osób – jeszcze nie min�ł okres, po którym mo�na 

si� spodziewa� reemigracji. Wyjazdy tej grupy społecznej – w wieku rozrodczym –                 

w poł�czeniu z ogólnoeuropejsk� tendencj� do spadku dzietno�ci, nios�  zagro�enie 

lawinowego starzenia si� społeczno�ci lokalnej.  

Obci��enie ekonomiczne mieszka�ców w wieku produkcyjnym w Sandomierzu jest 

mniejsze ni� przeci�tne w województwie, wynika to zarówno z mniejszego udziału    

w populacji ludzi młodych, jak i starych, przy czym tych drugich jest znacznie mniej. 

                                                
10 www.sandomierz.pl  
11 GUS, www.stat.gov.pl/bdr  
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Osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowi� ok. 21% populacji Sandomierzan, 

osoby w wieku poprodukcyjnym 16%. Stosunkowo mała liczba osób w  wieku 

poprodukcyjnym jest zjawiskiem korzystnym, ale niestety osoby starsze swoje �ycie 

ograniczaj� cz�sto do grona rodzinnego i telewizji, rezygnuj�c z aktywno�ci w sferze 

publicznej. Polscy seniorzy w wi�kszo�ci �yj� w rodzinach swych dzieci i sprawy 

rodziny stanowi� podstawowy przedmiot ich troski. W miastach, gdzie atomizacja 

społecze�stwa jest znaczna, seniorzy cz�sto pozbawieni s� mo�liwo�ci 

anga�owania si� w satysfakcjonuj�cym stopniu w �ycie dzieci, a co za tym idzie, 

czuj� si� niepotrzebni. Stanowi� ogromny, a niewykorzystany społecznie potencjał, 

który łatwo mo�e si� przerodzi� w słab� stron� lokalnych społeczno�ci. 

 
Liczba ludno
ci wg płci w 2005 roku 

         
W wieku 

Przedprodukcyjnym Produkcyjnym Poprodukcyjnym Ogółem 
0-18 19 - 60 19 - 65 powy�ej 60 powy�ej 65 

Miasto 

K M K M K M K M 
Sandomierz 13468 11692 2589 2585 8186 7838 2693 1269 

 

 

Współczynnik feminizacji w Sandomierzu jest do�� wysoki, poniewa� wynosi 

114,1. Analogiczny wska
nik dla województwa �wi�tokrzyskiego wynosi 104,8. 

�redni dla populacji współczynnik feminizacji nie obrazuje w pełni struktury płci.                      

W starszych grupach wiekowych wyst�puje bowiem znaczna przewaga kobiet nad 

m��czyznami, która spowodowana jest nadumieralno�ci� m��czyzn. Dodatkowo,                 

w krajach przechodz�cych transformacj� ustrojow� notuje si� znaczny wzrost 

�miertelno�ci m��czyzn tak�e w wieku produkcyjnym, co wskazuje, �e feminizacja 

społeczno�ci polskiej, a tym samym i sandomierskiej b�dzie si� pogł�bia�.  

 

Problemy społeczne 

 

W Sandomierzu widoczne jest stosunkowo niedu�e uzale�nienie od �rodków 

utrzymania poza-zarobkowych, gdy� tylko dla 28,7% osób głównym 
ródłem 

dochodów jest renta lub emerytura. �rednio na utrzymaniu jednego emeryta 

pozostaje 0,23 osoby.  
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Nieco gorzej wygl�da sytuacja rencistów – jeden utrzymuje 0,36 osoby. S� to 

jednak do�� niskie warto�ci, jak na województwo �wi�tokrzyskie12. 

Z pomocy społecznej korzysta prawie 360 rodzin. Najwi�cej z nich 

zamieszkuje okolice placu Konstytucji 3 maja, tzw. osiedle huty oraz centrum miasta: 

przy ulicach Mickiewicza i Słowackiego. 

Tabela: Ilo
� gospodarstw domowych otrzymuj�cych dodatek mieszkaniowy  

w styczniu 2007r. 

Nazwa ulicy ilo
� Nazwa ulicy ilo
� Nazwa ulicy ilo
� 
Armii Krajowej 11 Krukowska 6 Portowa 16 
Baczy�skiego 75 Lubelska 5 Puławiaków 1 
Cie�li 8 Lwowska 1 Rynek 27 
Czachowskiego 11 Maciejowskiego 27 Schinzla 3 
Długosza 2 Mickiewicza 72 Słowackiego 65 
Koseły 25 Gilberta 11 Sokolnickiego 3 
Ko�ciuszki 3 Mokoszy�ska 2 Staromiejska 1 
Kr�pianki 1 Ogrodowa 8 Zamkowa 12 
Króla 78 Opatowska 7 �ółkiewskiego 62 
Krótka 1 Podole 3 �ydowska 1 

	ródło: Dane O�rodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu 

Tabela: Liczba rodzin korzystaj�cych z pomocy społecznej 

Nazwa ulicy ilo
� Nazwa ulicy ilo
� Nazwa ulicy ilo
� Nazwa ulicy ilo
� 

Akacjowa 2 Konstytucji 
3 Maja 2 Ogrodnicza 5 Rynek 16 

Armii Krajowej 7 Krakowska 5 Ogrodowa 6 Salve Regina 2 
Baczy�skiego 25 Króla 37 Opatowska 6 Schinzla 8 
Bosma�ska 5 Krucza 8 Ostrówek 2 Słowackiego 18 
Browarna 5 Krukowska 10 O�arowska 4 Staromiejska 2 
Cegielniana 1 Kwiatkowskiego 2 Piszczele 2 �wierkowa 1 
Cie�li 6 Lubelska 8 Podmiejska 5 Trze�niowska 6 
Czy�ewskiego 6 Lwowska 9 Podole 2 W�ska 2 

Gierlachów 1 Ł�kowa 1 Pogodna 1 Wojska 
Polskiego 1 

Goł�bice 2 Maciejowskiego 12 Podwale 
Dolne 2 Zale�na 1 

Katedralna 3 Mickiewicza 26 Portowa 17 Zamiejska 5 
Kochanowskiego 2 Milberta 4 Powi�le 3 Zamkowa 3 
Koseły 18 Nadbrze�na 2 Puławiaków 1 Zawichojska 1 
Ko�ciuszki 3 Nowa 4 Rokitek 2 �eromskiego 3 
      �ółkiewskiego 16 

	ródło: Dane O�rodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu 

 

                                                
12 GUS, Narodowy Spis Powszechny 2002 
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Pozytywnym zjawiskiem jest fakt, �e dla stosunkowo du�ej cz��ci ludno�ci 

głównym 
ródłem utrzymania jest praca najemna. 52% ludno�ci czerpie z niej 

najwi�ksz� cz��� bud�etu domowego. 9,7% ludno�ci utrzymuje si� z pracy na 

rachunek własny, 2,7% ludno�ci miasta utrzymuje si� z pracy we własnym 

gospodarstwie rolnym.13 

W Sandomierzu nie notuje si� obszarów, w których wyst�puje podwy�szona 

zachorowalno�� na okre�lony typ schorze�. Wi�ksza zachorowalno�� wyst�puje 

w�ród osób starszych, bezrobotnych, korzystaj�cych z pomocy społecznej, osób               

z niskim wykształceniem.  

 Niepełnosprawno�� jest problemem, z którym spotykaj� si� mieszka�cy 

wszystkich dzielnic Sandomierza. Rozproszenie osób niepełnosprawnych na terenie 

miasta pozwala na łatwiejsz� ich integracj� społeczn�, ale zwi�ksza koszty 

przystosowania otoczenia do ich potrzeb z racji konieczno�ci zmian na obszarze 

całego miasta, a nie tylko na wybranych terenach.  

 

Aktywno
� obywatelska 

 

Aktywno�� obywatelska wyra�aj�ca si� w korzystaniu z czynnego prawa 

wyborczego jest do�� niska. Mieszka�cy Sandomierza nie anga�uj� si� w �ycie 

publiczne, nawet na najni�szym z mo�liwych poziomie – uczestnictwie w wyborach. 

Frekwencja w 1 turze wyborów samorz�dowych w 2006r. wynosiła 32,5%, w drugiej 

była nieco wy�sza 37,1%14.  

Główne obszary aktywno�ci organizacji pozarz�dowych to opieka społeczna, 

sport i kultura, a tak�e bran�owe zrzeszenia przedsi�biorców, przy czym nale�y 

zaznaczy�, �e znaczna liczba organizacji III sektora to filie i oddziały stowarzysze� 

ogólnokrajowych. 

Pr��nie działaj�cymi jednostkami w obszarze kultury s�: Fundacja Kultury 

Ziemi Sandomierskiej, Klub Sandomierskiego Stowarzyszenia Kulturalnego 

Lapidarium oraz Chor�giew Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej. Poza tym, znaczne 

zasługi w propagowaniu Sandomierza w szerokich kr�gach maj�: Towarzystwo 

Naukowe Sandomierskie oraz Klub Miło�ników Sandomierza poprzez wydawanie 

czasopism, organizowanie konferencji, prowadzenie prac naukowych oraz poprzez 
                                                
13 GUS, Podstawowe informacje ze Spisów Powszechnych, Gmina miejska Sandomierz, 2002 
14 Pa�stwowa Komisja Wyborcza, www.wybory2006.pkw.gov.pl  
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prowadzenie strony internetowej zwi�zanej z miastem. Miasto promuj� tak�e inne 

organizacje pozarz�dowe posiadaj�ce własne strony internetowe. Ta forma reklamy 

pozwala dotrze� do odbiorców z całego �wiata.  

Z obszaru pomocy społecznej najpr��niej działa organizacja Caritas 

Sandomierska. Oprócz akcji charytatywnych prowadzi tak�e O�rodek 

Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla Dzieci i Młodzie�y Niepełnosprawnej. 

Mocn� stron� społeczno�ci sandomierskiej s� kluby sportowe propaguj�ce 

aktywny tryb �ycia w�ród dzieci i młodzie�y, a tak�e dorosłych. Liczn� grup� 

stanowi� uczniowskie kluby działaj�ce przy szkołach.  

Na terenie Sandomierza jest zarejestrowanych ok. 30 organizacji 

pozarz�dowych, ale tylko cz��� z nich prowadzi działalno�� na skal� pozwalaj�c� 

zaistnie� im w �wiadomo�ci mieszka�ców.  

 

Rynek pracy 

 

Obecnie stopa bezrobocia w powiecie sandomierskim kształtuje si� na do�� 

niskim poziomie – na dzie� 31.12.2006 wyniosła 13,8%15 (w�ród powiatów woj. 

�wi�tokrzyskiego sandomierski zajmuje 4 miejsce pod wzgl�dem zatrudnienia 

ludno�ci). Powy�sze wynika głównie z rolniczego charakteru powiatu.  

W samym mie�cie Sandomierz zarejestrowanych jest 1534 bezrobotnych,              

z czego 53,0% stanowi� kobiety. Tylko 123 bezrobotnych jest uprawnionych do 

pobierania zasiłku, co oznacza, �e bardzo znikomemu odsetkowi bezrobotnych 

udaje si� znale
� prac� na okres powy�ej roku. Wyrejestrowuj� si� na par� 

miesi�cy, a po tym okresie „wracaj� do statystyk” urz�du pracy. 56,2% bezrobotnych 

pozostaje bez pracy powy�ej 12 miesi�cy – jest długotrwale bezrobotnymi16. 

Długotrwale bezrobotni to grupa najbardziej nara�ona na wykluczenie społeczne               

(o ile  ju� nie wykluczona społecznie), przy czym w wypadku osób bezrobotnych 

mówi si� raczej o samowykluczeniu, wycofaniu si� z uczestnictwa w �yciu 

społecznym. Unikanie kontaktów formalnych i nieformalnych, zwłaszcza z osobami 

pozostaj�cymi czynnymi zawodowo, utrudnia powrót na rynek pracy, gdy� ogranicza 

dost�p do informacji. Dodatkowo, długotrwałe bezrobocie wyrabia cz�sto postaw� 

                                                
15 PUP Sandomierz, www.pup-sandomierz.neostrada.pl  
16PUP Sandomierz,... 
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roszczeniow� lub tzw. zaradno�� patologiczn� – uczy osob�, jak zdobywa� �rodki 

finansowe nie podejmuj�c legalnej pracy zarobkowej (korzystaj�c z usług pomocy 

społecznej i instytucji charytatywnych, lub, co gorsza, schodz�c na drog� 

przest�pczo�ci).  

Kumulacja zjawiska długotrwałego bezrobocia w pewnych dzielnicach miasta 

pot�guje jego negatywne skutki. W Sandomierzu notuje si� wi�ksze skupiska osób 

bezrobotnych w dzielnicach mieszkaniowych w lewobrze�nej cz��ci miasta oraz na 

terenie Starego Miasta, zwłaszcza przy ulicach poza reprezentacyjn� cz��ci� tej 

dzielnicy. 

Struktura wiekowa osób bezrobotnych jest bardzo niekorzystna. Osoby                   

w wieku mobilnym (18-44lata) stanowi� 67% ogółu bezrobotnych w mie�cie. Jest to 

znacznie wi�cej ni� przeci�tnie w kraju. Problemy ze znalezieniem zatrudnienia w tej 

grupie wiekowej przekładaj� si� na szereg niekorzystnych zjawisk demograficznych   

i gospodarczych – ujemny przyrost naturalny, migracje, brak rozwoju sektora 

gospodarki, skostnienie struktur zatrudnienia zwłaszcza w sektorze publicznym, 

spadek konsumpcji dóbr trwałych – obni�ony popyt na mieszkania, meble, artykuły 

gospodarstwa domowego, usługi remontowe, stolarskie itp. Obni�enie popytu 

wymusza na przedsi�biorcach obni�enie poda�y, co oznacza spowolnienie rozwoju 

gospodarki, a to znowu zmniejsza liczb� miejsc pracy na lokalnym rynku.  

W Sandomierzu najwi�cej ludzi znajduje zatrudnienie w usługach 

nierynkowych, nale��cych do sektora publicznego. Najwi�cej osób zatrudnia 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – szpital. Oznacza to, �e pa�stwo  

i samorz�d nadal s� najwi�kszym pracodawc� w mie�cie. Ze wzgl�du na istnienie 

du�ych zakładów produkcyjnych, lokuj�cych si� na terenie Sandomierza, niewiele 

mniej osób pracuje w sektorze przedsi�biorstw oraz – co charakterystyczne dla 

województwa �wi�tokrzyskiego – w budownictwie. Niekorzystnym jest fakt, �e                    

w usługach rynkowych pracuje najmniej osób, ale jako �e wła�nie ten obszar 

gospodarki b�dzie si� rozwijał najpr��niej, przewiduje si� wyrównanie proporcji 

zatrudnionych mi�dzy sektorami. Systematycznie maleje udział osób zatrudnionych  

w rolnictwie lub traktuj�cych rolnictwo jako główne 
ródło utrzymania.  

 

 

 

 



��������	
��
���������������������
���������������������
���

 

��������	
������������	���������������
 

23 

Infrastruktura społeczna   

 

Na terenie miasta Sandomierza swoj� siedzib� lokuje Powiatowa Komenda 

Policji, a obszar miasta podzielony jest na 6 rejonów – dzielnic. W 2005r. 

wykrywalno�� przest�pstw na terenie powiatu sandomierskiego wynosiła 72,9%17.  

Porz�dku publicznego na terenie miasta Sandomierza pilnuje równie� Stra� 

Miejska. Poza tym w Sandomierzu znajduje si� Komenda Powiatowa Pa�stwowej 

Stra�y Po�arnej. Teren miasta podlega Jednostce Ratownictwa Ga�niczego PSP, 

która specjalizuje si�w ratownictwie drogowym i wodnym (posiada 8 osobow� sekcj� 

płetwonurków).  

Na terenie Sandomierza o�wiata i opieka wychowawcza jest zapewniona dla 

dzieci z wszystkich grup wiekowych. Najmłodsze dzieci mog� korzysta� z opieki                 

w 7 przedszkolach, w tym jednego znajduj�cego si� na prawym brzegu Wisły 

(niestety, stan techniczny niektórych placówek pozostawia wiele do �yczenia). Poza 

tym s� 4 szkoły podstawowe oraz 3 gimnazja, z czego w prawobrze�nej cz��ci 

miasta znajduje si� 1 szkoła podstawowa i 1 gimnazjum. Pozostałe placówki 

zlokalizowane s� w centralnej cz��ci miasta, na północ od starówki, przy ulicy 

Mickiewicza i Okrzei. Maksymalny czas doj�cia dzieci z ka�dej dzielnicy do 

powy�szych placówek nie przekracza 20min. 

Poza placówkami o�wiatowymi samorz�du miejskiego na terenie miasta 

znajduj� si� szkoły ponadgimnazjalne:  

� zasadnicze szkoły zawodowe o profilu: handlowym, ogrodniczym, 

budowlanym, mechanicznym, gastronomicznym i in., 

� technika: budowlane, ekonomiczne, gastronomiczne i hotelarskie, handlowe, 

informatyczne, logistyczne, ochrony �rodowiska, architektury krajobrazu, 

rolnicze, ogrodnicze, agrobiznesu, mechaniczne oraz obsługi ruchu 

turystycznego. 

� licea ogólnokształc�ce i profilowane, 

� szkoły policealne. 

Poło�enie placówek nale�y okre�li� jako rozległe centrum miasta. Dost�p 

komunikacyjny do szkół ponadgimnazjalnych jest taki sam, jak do placówek 

                                                
17 GUS, Województwo �wi�tokrzyskie,... 
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nauczania obowi�zkowego, cho� w cz��ci prawobrze�nej nie ma placówek 

ponadgimnazjalnych. 

Na terenie Sandomierza nie ma �łobka.  

                  W Sandomierzu swoj�  siedzib�  ma Pa�stwowa Wy�sza Szkoła 

Zawodowa oraz cztery uczelnie humanistyczne: Wy�sze Seminarium Duchowne, 

Instytut Teologiczny im. Bł. Wincentego Kadłubka, Wy�sza Szkoła Humanistyczno-

Przyrodnicza, Nauczycielskie Kolegium J�zyków Obcych. 

Poza tym, inicjatyw� wychodz�c� na przeciw potrzebom starszych mieszka�ców 

miasta jest Sandomierski Uniwersytet III Wieku działaj�cy przy Wy�szej Szkoły 

Humanistyczno-Przyrodniczej we współdziałaniu z Wy�szym Seminarium 

Duchownym.  

 

Podstawowa opieka zdrowotna dla mieszka�ców Sandomierza �wiadczona 

jest przez 4 niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Poza tym na terenie miasta 

znajduje si� poradnia dermatologiczna, laboratorium analiz lekarskich, warsztaty 

terapii zaj�ciowej oraz Centrum Piel�gniarstwa Caritas. Oprócz tego na terenie 

miasta swoje miejsce znajduj� tak�e prywatne gabinety lekarskie, w tym 

stomatologiczne.  

Opieka szpitalna �wiadczona jest przez Samodzielny Publiczny Zespół 

Zakładów Opieki Zdrowotnej, w którym ulokowane s� odziały: anestezjologii                           

i intensywnej terapii, chirurgiczny ogólny, chirurgii urazowo-ortopedycznej, chorób 

wewn�trznych, ginekologiczno-poło�niczy, kardiologiczny, nefrologiczny, 

nefrologiczny dla dzieci, neonatologiczny, neurologiczny, otolaryngologiczny, 

pediatryczny, poło�niczy, reumatologiczny, urologiczny, ratunkowy18. Tam te� 

znajduje si� odział ratownictwa medycznego – pogotowie ratunkowe. Placówka 

zlokalizowana jest w północnej cz��ci miasta. 

W Sandomierzu znajduj� si� nast�puj�ce placówki pomocy społecznej: 

O�rodek Pomocy Społecznej z dwoma �wietlicami socjoterapeutycznymi i podległym 

mu Schroniskiem dla Bezdomnych M��czyzn, �rodowiskowy Dom Samopomocy, 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, oraz placówki prowadzone przez Caritas 

Sandomiersk� - O�rodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla Dzieci i Młodzie�y 

niepełnosprawnej. Charakterystyczna jest do�� du�a liczba placówek pomocy 

                                                
18Narodowy Fundusz Zdrowia 
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społecznej zlokalizowanych na prawym brzegu Wisły: �wietlica, o�rodek 

rehabilitacyjno - edukacyjny i schronisko. Placówki odpowiedzialne za stron� 

formaln� �wiadczonej pomocy zlokalizowane s� na Starym Mie�cie.  

 

Sandomierz posiada wyra
ne centrum kulturalne – Stare Miasto. Wyznacza je 

lokalizacja zabytkowych obiektów architektonicznych. Na jego terenie maj� swe 

siedziby liczne placówki i organizacje zajmuj�ce si� działalno�ci� kulturaln�. S� to: 

Muzeum Diecezjalne, Muzeum Okr�gowe, Muzeum Historii Polskiego Ruchu 

Ludowego, Biuro Wystaw Artystycznych, Zbrojownia Chor�gwi Rycerstwa Ziemi 

Sandomierskiej, Fundacja Kultury Ziemi Sandomierskiej, diecezjalne Centrum 

Kultury Edukacji i Formacji Chrze�cija�skiej, Klub „Lapidarium” Sandomierskiego 

Stowarzyszenia Kulturalnego, Biblioteka Pedagogiczna, prywatne galerie i in.  

Trzeba jednak zaznaczy�, �e imprezy kulturalne w przewa�aj�cej wi�kszo�ci 

odbywaj� si� w sezonie turystycznym. Uczestnicz� w nich zarówno mieszka�cy 

miasta we wszystkich przedziałach wiekowych, jak i tury�ci. W sezonie wiele imprez 

organizowanych jest specjalnie z my�l� o tych ostatnich. Tak�e �ycie towarzysko-

kawiarniane najbardziej intensywne jest latem oraz pó
n� wiosn� i wczesn� jesieni�. 

Po zako�czeniu sezonu turystycznego, liczba go�ci korzystaj�cych z usług kawiarni                  

i restauracji zlokalizowanych na Sandomierskiej Starówce niestety w sposób 

widoczny maleje. 

  Nie ma natomiast w Sandomierzu Domu Kultury posiadaj�cego pełne, 

odpowiednie do funkcji zaplecze infrastrukturalne. Koniecznym jest zatem 

wybudowanie nowego obiektu lub przebudowa istniej�cego, tak by Dom Kultury 

mógł spełnia� rol� instytucji upowszechniaj�cej kultur� w�ród wszystkich grup 

społecznych – udost�pnia� lokale na działalno�� kółek zainteresowa�, próby 

zespołów muzycznych, grup teatralnych, tanecznych, imprezy rozrywkowe, 

przegl�dy itp.  

W prawobrze�nej cz��ci miasta zlokalizowane s� nast�puj�ce placówki 

kulturalne: Centrum Kultury i Rekreacji MOSiR, �wietlica „Dworek”, kino „Millenium” 

i filia Miejskiej Biblioteki Publicznej. W cz��ci lewobrze�nej działalno�� prowadzi 

O�rodek Akcji Kulturalnej przy ul. Armii Krajowej. 

Obiekty sportowe znajduj� si� zarówno w cz��ci lewobrze�nej, jak                             

i prawobrze�nej. Najwi�ksze z nich to stadion MOSiR i stadion Mokoszyn, poza tym 
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w Sandomierzu znajduje si� zespół basenów krytych i basen letni (w cz��ci 

prawobrze�nej), hala sportowa, korty tenisowe, o�rodek jazdy konnej, a tak�e boiska 

i sale gimnastyczne przyszkolne.  

Na terenie miasta działa 13 klubów sportowych zrzeszaj�cych amatorów 

ró�nych dyscyplin z terenu całego miasta i okolicznych miejscowo�ci. Kluby 

organizuj� imprezy sportowe oraz uczestnicz� w turniejach o zasi�gu regionalnym               

i krajowym.  
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1.4 Analiza SWOT 

 

Podczas Sesji Planowania Strategicznego, realizowanej w ramach aktualizacji 

„Strategii Rozwoju Gospodarczego Miasta Sandomierza”, moderatorzy 

�wi�tokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A. przeprowadzili zaj�cia warsztatowe, 

których celem było wskazanie przez uczestników czynników wpływaj�cych na kształt 

polityki władz Miasta.  

Wyniki analizy posłu�yły do zaktualizowania programów rozwoju 

gospodarczego Miasta Sandomierz, w tym Lokalnego Programu Rewitalizacji.                 

W oparciu o uzyskane informacje opracowano zestawienia tabelaryczne istotnych 

czynników.  

 

TURYSTYKA 

Mocne strony Słabe strony 

1. dziedzictwo kulturowe, w tym 
unikatowe zabytki architektoniczne  

2. walory wypoczynkowe, 
krajobrazowe  
i przyrodnicze 

3. du�y potencjał dla rozwoju turystyki,  
w tym pielgrzymkowej, 
konferencyjnej  
i szkolnej 

4. działalno�� organizacji 
pozarz�dowych 

1. brak systemu informacji miejskiej,               
w tym turystycznej 

2. brak taniej bazy noclegowej 
3. słabe zaplecze turystyczne (�cie�ki 

rowerowe, parkingi) 
4. słaba infrastruktura kulturalna 
5. niedostosowany system komunikacji 
6. brak zach�t dla inwestorów 
7. brak jednolitego i ofensywnego 

systemu promocji miasta 

Szanse Zagro�enia 

1. nale�yte wykorzystanie 
posiadanego potencjału (zabytki 
architektoniczne  
i kulturowe oraz walory 
wypoczynkowe i krajobrazowe) 

2. pozyskanie �rodków z UE 
3. zaanga�owanie społecze�stwa – 

rozwój III sektora 
4. rozwój turystyki w województwie 
5. budowa zbiornika wodnego  

w Tarnobrzegu 
6. budowa drugiego mostu na Wi�le 
7. „wydłu�enie sezonu turystycznego”  
8. wykorzystanie odnawialnych 
ródeł 

energii 

1. system komunikacji krajowej  
z pomini�ciem Sandomierza 

2. system administracyjny utrudniaj�cy 
współprac� (Sandomierz, Stalowa 
Wola, Tarnobrzeg) 

3. odpływ ludzi młodych i dobrze 
wykształconych 

4. narastaj�ce patologie społeczne  
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                             ZABYTKI I DZIEDZICTWO KULTUROWE 

 

Mocne strony Słabe strony 

1. dziedzictwo kulturowe, w tym 
unikatowe zabytki architektoniczne  

2. du�a strefa ochronna zabytków 
3. zespół staromiejski, w tym zabytki 

najwy�szej klasy  
4. du�y potencjał dla rozwoju turystyki 
5. działalno�� kulturalnych grup 

�rodowiskowych 

1. brak systemu informacji miejskiej,                  
w tym turystycznej 

2. niedobór �rodków finansowych na 
renowacj� zabytków 

3. problem dwuwładzy (miasto, powiat)  
4. brak przedstawiciela we władzach 

wy�szych 
5. mała liczba ponadlokalnych imprez 

kulturalnych 
6. brak jednolitego systemu promocji 

miasta 
7. nie wszystkie warto�ciowe obiekty 

wpisane do rejestru zabytków 
Szanse Zagro�enia 

1. nale�yte wykorzystanie 
posiadanego potencjału (zabytki 
architektoniczne  
i kulturowe) 

2. pozyskanie �rodków z UE 
3. zaanga�owanie społecze�stwa – 

rozwój III sektora 
4. rozwój turystyki w województwie 
5. stworzenie mechanizmów prawnych 

na bazie prawa lokalnego maj�cych 
na celu zach�cenie wła�cicieli do 
podnoszenia stanu technicznego                
i estetyki obiektów zabytkowych 

6. wykorzystanie odnawialnych 
ródeł 
energii 

  

1. degradacja zabytków w przypadku 
braku nale�ytej ochrony 

2. problem osuwania si� skarpy 
sandomierskiej oraz problemy 
wynikaj�ce z tiksotropowych 
(polegaj�cych na uplastycznianiu si� 
pod wpływem wilgoci) wła�ciwo�ci 
podło�a lessowego, na którym 
zbudowane jest Stare Miasto 
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                                                PRZEDSIEBIORCZO�� 

 

Mocne strony Słabe strony 

1. wysoka pozycja w handlu płodami 
rolnymi 

2. siedziba powiatu 
3. walory wypoczynkowe, 

krajobrazowe  
i przyrodnicze 

4. dobry potencjał dla rozwoju ró�nych 
form turystyki (agroturystyka) i usług  
z tym zwi�zanych 

5. ugruntowana pozycja lidera – 
Sandomierski Ogrodniczy Rynek 
Hurtowy 

6. funkcjonowanie zakładów 
przemysłowych o charakterze 
rozwojowym  

1. poło�enie na obrze�ach 
województwa 

2. brak zach�t dla inwestorów 
3. brak dostatecznej liczby uzbrojonych 

terenów inwestycyjnych 
4. du�a strefa ochronna zabytków 
5. brak jednolitego i ofensywnego 

systemu promocji miasta 
6. słabe zaplecze turystyczne 
7. brak działa� zmierzaj�cych do 

stopniowej dekomunalizacji 
poszczególnych kamienic na 
starówce 

8. niedostateczna liczba zakładów 
przetwarzaj�cych płody rolne                                
i chłodni 

9. niedostateczne „zaplecze 
konferencyjne”  

Szanse Zagro�enia 

1. nale�yte wykorzystanie potencjału 
oraz wła�ciwy rozwój 
Sandomierskiego Ogrodniczego 
Rynku Hurtowego 

2. rozwój sektora usług turystycznych  
i około-turystycznych 

3. pozyskanie �rodków z UE 
4. rozwój turystyki w województwie 
5. jednolity system promocji miasta,             

w tym wypromowanie 
Sandomierskiego Produktu 
Regionalnego 

6. „wydłu�enie sezonu turystycznego” 
7. informatyzacja instytucji publicznych 

oraz poprawa dost�pu do internetu 
8. wykorzystanie odnawialnych 
ródeł 

energii 

1. system komunikacji krajowej  
z pomini�ciem Sandomierza 

2. odpływ ludzi młodych i dobrze 
wykształconych 

3. starzenie si� społecze�stwa 
4. strefy ekonomiczne funkcjonuj�ce  

w okolicznych miastach 
5. narastaj�ce patologie społeczne  
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INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I GOSPODARKA KOMUNALNA 

 

Mocne strony Słabe strony 

1. du�y obszar terenów zielonych 
2. wysoki stopie� zgazyfikowania i 

zwodoci�gowania miasta 
3. dobrze rozwini�ta sie� telefoniczna 
4. oczyszczalnia �cieków o du�ym, 

niewykorzystanym potencjale 

1. niedostateczny system komunikacji 
(dworce, linie nocne) 

2. zjawisko dwuwładzy i podzielonej 
własno�ci infrastruktury (drogi 
miejskie, powiatowe, wojewódzkie                
i krajowe) 

3. niewystarczaj�co rozwini�ta 
infrastruktura turystyczna 

4. nieład architektoniczny i estetyczny 
5. zły stan nawierzchni cz��ci dróg 
6. narastaj�ce problemy 

komunikacyjne,  
w tym w szczególno�ci typu 
tranzytowego 

7. słaby dost�p do Internetu 
8. zły stan sieci wodno-kanalizacyjnej 

na terenie Starego Miasta 
9. brak kanalizacji w znacznej cz��ci 

lewobrze�nego Sandomierza 
10. nieuporz�dkowana sie� 

elektroenergetyczna 
11. zły stan techniczny i niedostateczna 

ilo�� zasobów mieszkaniowych 
12. brak mieszka� socjalnych 
13. brak działa� zmierzaj�cych do 

stopniowej dekomunalizacji 
poszczególnych kamienic na 
starówce 

14. zaniedbane tereny nadwi�la�skie 
15. brak schroniska dla zwierz�t 

Szanse Zagro�enia 

1. rozwój budownictwa 
mieszkaniowego 

2. wykorzystanie funduszy UE 
3. budowa obwodnic „odsuni�tych” od 

miasta 
4. budowa drugiego mostu przez Wisł� 

wraz z drog� Lwowska-bis 
5. poszerzenie obszaru miasta  
6. wykorzystanie odnawialnych 
ródeł 

energii 

1. system komunikacji krajowej  
z pomini�ciem Sandomierza 

2. podział administracyjny utrudniaj�cy 
współprac� (Sandomierz, Stalowa 
Wola, Tarnobrzeg) 

3. narastaj�ce patologie społeczne  
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SPORT I REKREACJA 

 

Mocne strony Słabe strony 

1. walory krajobrazowe, 
wypoczynkowe   
i przyrodnicze 

2. wolne tereny rekreacyjne do 
zagospodarowania (nad Wisł�) 

3. dobre warunki do w�dkarstwa 
4. silna pozycja klubów sportowych 

1. niedostateczna infrastruktura 
sportowa (miejska oraz przyszkolna) 

2. zły stan techniczny basenu letniego 
3. słaba infrastruktura kulturalna 
4. niedostosowany system komunikacji 

(brak nocnych autobusów) 
5. brak systemu informacji miejskiej,             

w tym turystycznej 
6. słaba infrastruktura turystyczna 
7. brak taniej bazy noclegowej 
8. brak jednolitego systemu promocji 

miasta 
9. niedobór �rodków finansowych 
10. brak hali widowiskowej i kinowej                

w lewobrze�nej cz��ci miasta   
Szanse Zagro�enia 

1. budowa zbiornika wodnego  
w Tarnobrzegu 

2. „wydłu�enie sezonu turystycznego” 
3. rozwój turystyki w województwie 
4. poszerzenie obszaru miasta 
5. pozyskanie �rodków z UE 
6. rozwój III sektora  
7. poprawa dost�pu do Internetu 
8. zagospodarowanie terenów 

nadwi�la�skich na cele sportowe              
i rekreacyjne 

1. system komunikacji krajowej  
z pomini�ciem Sandomierza 
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POLITYKA SPOŁECZNA 

 

Mocne strony Słabe strony 

1. zasoby kadr wyspecjalizowanych  
w �wiadczeniu pomocy społecznej 

2. pomoc społeczna zapewniaj�ca 
podstawow� opiek� nad osobami 
starszymi, niepełnosprawnymi, 
przewlekle chorymi i z zaburzeniami 
psychicznymi 

3. wła�ciwe rozmieszczenie i ilo�� 
przychodni funkcjonuj�cych  
w podstawowej opiece zdrowotnej 

4. efektywny model funkcjonowania 
placówek opieki zdrowotnej w formie 
niepublicznych zakładów opieki 
zdrowotnej 

 

1. systematyczny wzrost liczby osób 
korzystaj�cych z pomocy społecznej 

2. powi�kszaj�ce si� ró�nice                        
w dochodach ludno�ci 

3. niedostateczna ilo�� �rodków 
finansowych koniecznych do  
uzupełniania braków w jednostkach 
organizacyjnych pomocy społecznej 

4. ubo�enie mieszka�ców 
5. wysoki poziom bezrobocia 
6. brak miejsc pracy dla ludzi młodych  

i wykształconych 
7. brak skutecznie wdro�onych 

programów profilaktycznych 
8. słaby dost�p do internetu 

Szanse Zagro�enia 

1. uregulowania i programy unijne - 
mo�liwo�� pozyskania �rodków na 
reintegracj� zawodow� i społeczn� 

2. aktywno�� organizacji 
pozarz�dowych skierowana do osób 
i grup zagro�onych wykluczeniem               
i wykluczonych 

3. upowszechnienie wewn�trz-
szkolnych systemów doradztwa 
zawodowego 

4. mo�liwo�� szkolenia nauczycieli  
w zakresie doskonalenia 
zawodowego 

5. poprawa dost�pu do internetu 
  

1. patologie społeczne 
2. brak stabilno�ci systemu pomocy 

społecznej. 
3. niedostateczne wsparcie młodzie�y 

poprzez system stypendialny 
4. brak �rodków publicznych na rozwój 

ró�nych form edukacji, kultury                   
i kultury fizycznej oraz na utrzymanie  
i niezb�dne uzupełnienie bazy  
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 ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH  

 

Mocne strony Słabe strony 

1. mo�liwo�� kształcenia na poziomie 
akademickim 

2. dobrze rozwini�ta i funkcjonuj�ca 
sie� szkół podstawowych, 
gimnazjalnych  
i ponadgimnazjalnych 

3. zasoby kadrowe 
4. du�y potencjał dla kształcenia 

ustawicznego 
 

1. niedostateczna  infrastruktura 
sportowa przy szkołach 

2. brak taniej bazy noclegowej dla 
studentów 

3. niedostateczna  oferta 
zagospodarowania wolnego czasu 
dla młodzie�y 

4. słaby dost�p do internetu 

Szanse Zagro�enia 

1. współpraca władz miasta z 
młodzie�� 

2. rozwój III sektora 
3. pozyskanie �rodków z UE 
4. utworzenie pa�stwowej Wy�szej 

Szkoły Zawodowej 
5. dalsza rozbudowa uczelni wy�szych 
6. poprawa dost�pu do internetu 
 

1. patologie społeczne 
2. odpływ ludzi młodych i dobrze 

wykształconych 
3. brak �rodków publicznych na rozwój 

ró�nych form edukacji i kultury 
4. brak wsparcia młodzie�y poprzez 

system stypendialny 
 
 
 

 

Szczegółowa analiza powy�szych informacji pozwala na zdefiniowanie 

nast�puj�cych wniosków, prezentuj�cych czynniki istotne z punktu widzenia kształtu 

proponowanych w dokumencie zada�: 

a) w sferze zagospodarowania przestrzennego: 

� ogromny potencjał poło�enia miasta wynikaj�cy z posiadanego dziedzictwa 

kulturowego oraz walorów krajobrazowych, wypoczynkowych                                

i przyrodniczych,    

� utrudnienia dla potencjalnych inwestorów wynikaj�ce z faktu ochrony 

konserwatorskiej obiektów atrakcyjnych inwestycyjnie, 

� konieczno�� zadbania o jako�� przestrzeni miejskiej, 

� konieczno�� opracowania i wdro�enia systemu informacji miejskiej, w tym 

turystycznej, 

� konieczno�� nowoczesnego rozwi�zania problemów miejskiej infrastruktury 

technicznej (system wodno-kanalizacyjny w obszarze Starego Miasta, sie� 

elektro-energetyczna). 
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b) w sferze społecznej: 

� odpływ ludzi młodych i dobrze wykształconych, 

� wzrost liczby bezrobotnych, 

� deficyt mieszka� komunalnych i socjalnych (nierozwi�zany problem 

mieszka� komunalnych na Starym Mie�cie), 

� niewykorzystany potencjał dla form kształcenia ustawicznego, 

� niedostateczna oferta zagospodarowania wolnego czasu dla młodzie�y, 

� słaby dost�p do internetu 

� dobrze rozwini�ty system pomocy społecznej. 

c) w sferze gospodarczej: 

� sektor rolno-ogrodniczy dominuj�cym sektorem gospodarki miasta 

(Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy), a jednocze�nie: 

� ogromny potencjał dla rozwoju bran�y turystycznej, przy jednoczesnym: 

� słabym wykorzystaniu posiadanych walorów wypoczynkowych, 

rekreacyjnych, kulturalnych oraz unikatowych zabytków polskiej historii. 

� słaby dost�p do internetu 

   

Analiza SWOT opiera si� na rozpoznaniu mocnych i słabych stron 

charakteryzuj�cych wewn�trzny potencjał Sandomierza oraz szans i zagro�e� 

wynikaj�cych z otoczenia miasta. 

 

MOCNE STRONY SANDOMIERZA 
 

W mocnych stronach miasta wskazane zostały atuty Sandomierza 

bezpo�rednio zwi�zane z jego poło�eniem, walorami krajobrazowymi i wysok� 

atrakcyjno�ci� turystyczn� z uwagi na ogromn� liczb� oraz unikatowy charakter 

posiadanych zabytków. Istotnym elementem (atutem) w tym przypadku jest równie� 

silna i ugruntowana pozycja sektora ogrodniczo-rolnego w mie�cie: 

� zabytki architektoniczne i kulturowe 

� walory wypoczynkowe i krajobrazowe 

� du�y potencjał dla rozwoju turystyki, w tym pielgrzymkowej, konferencyjnej  

i szkolnej  

� wysoka pozycja w handlu płodami rolnymi 

� ugruntowana pozycja lidera – Sandomierki Ogrodniczy Rynek Hurtowy 
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� mo�liwo�� kształcenia na poziomie akademickim 

 

SŁABE STRONY SANDOMIERZA 
 

Słabe strony to elementy, które w mie�cie nie funkcjonuj� poprawnie lub ich 

stan ulega pogorszeniu oraz te, które nie spełniaj� wymogów współczesnej 

gospodarki rynkowej i polityki społecznej.: 

� brak taniej bazy noclegowej 

� słabe infrastrukturalne zaplecze turystyczne (�cie�ki rowerowe, szlaki 

turystyczne, parkingi) 

� słaba infrastruktura kulturalna (brak hali widowiskowej, kina) 

� niedostosowany system komunikacji (niedostosowania ilo�� nocnych linii 

autobusów miejskich, fatalny stan oraz liczba dworców komunikacyjnych) 

� brak systemu zach�t oraz kompleksowej oferty dla inwestorów 

� niedostosowany system komunikacji władz miasta z mieszka�cami 

� mała liczba imprez kulturalnych o znaczeniu ponadlokalnym 

� niedostateczna oferta zagospodarowania wolnego czasu dla młodzie�y 

� brak jednolitego, ofensywnego systemu promocji miasta 

� problem dwuwładzy i podzielonej własno�ci infrastruktury 

� nieprzystosowanie miasta do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

� brak systemu informacji miejskiej, w tym turystycznej, 

� brak podmiotu (konsorcjum) skupiaj�cego lokalnych przedsi�biorców i władze 

miasta 

� słaby dost�p do Internetu 

� narastaj�ce problemy komunikacyjne, w tym w szczególno�ci typu 

tranzytowego 

 
SZANSE dla SANDOMIERZA 
 

Czynniki i procesy zewn�trzne, które mog� sprzyja� zapewnieniu miastu 

znacz�cej pozycji w regionie �wi�tokrzyskim i kraju. Elementy te winny wzmocni� 

potencjał rozwojowy Sandomierza oraz stymulowa� realizacj� przyj�tych celów: 

� nale�yte wykorzystanie posiadanego potencjału (zabytki architektoniczne  

i kulturowe oraz walory wypoczynkowe, krajobrazowe i przyrodnicze) 
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� nale�yte wykorzystanie potencjału sektora rolno-ogrodniczego oraz wła�ciwy 

rozwój Sandomierskiego Ogrodniczego Rynku Hurtowego 

� uregulowania i programy unijne - mo�liwo�� pozyskania �rodków na realizacj� 

inwestycji 

� zaanga�owanie społecze�stwa – rozwój III sektora 

� rozwój turystyki w województwie 

� budowa zbiornika wodnego w Tarnobrzegu 

� „wydłu�enie sezonu turystycznego” 

� rozwini�cie współpracy władz miasta z mieszka�cami, w tym zwłaszcza                     

z młodzie�� 

� stworzenie jednolitego systemu promocji miasta, w tym wypromowanie 

Sandomierskiego Produktu Regionalnego 

� poszerzenie obszaru miasta i rozwój budownictwa mieszkaniowego 

� poszerzenie obszarów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe,  

mi�dzy innymi poprzez zmiany w Miejscowym Planie Zagospodarowania 

Przestrzennego, polegaj�ce na   zmianie  przeznaczenia terenów z „UOP” 

(usługi publiczna ) na „MN” (budownictwo mieszkaniowe) 

� „zjednoczenie” lokalnych przedsi�biorców na rzecz wspólnej promocji miasta 

� poprawa dost�pno�ci do Internetu oraz informatyzacja instytucji publicznych 

� wykorzystanie odnawialnych 
ródeł energii 

 

ZAGRO�ENIA dla rozwoju  SANDOMIERZA 
 

Czynniki i procesy zewn�trzne, na które społeczno�� lokalna posiada 

niewielki wpływ, a które mog� zagrozi� wysiłkom samorz�du w realizacji celów 

rozwoju. Okoliczno�ci te mog� zmniejszy� tempo działa� strategicznych i opó
ni� 

osi�gni�cie zamierzonych efektów: 

� brak skutecznych regulacji ułatwiaj�cych efektywny rozwój sektora małych 

i �rednich przedsi�biorstw – trudne do pokonania bariery  dost�pu do kapitału 

� wzrastaj�cy poziom bezrobocia 

� niekorzystne zmiany demograficzne – starzenie si� społecze�stwa, przy 

jednoczesnym odpływie osób młodych i wykształconych 

� wzrost zagro�enia rozwojem zjawisk patologicznych w�ród ludzi młodych 
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� realne zagro�enie stworzeniem systemu komunikacji krajowej z pomini�ciem 

Sandomierza 

� system administracyjny utrudniaj�cy współprac� (Sandomierz, Stalowa Wola, 

Tarnobrzeg) 

� funkcjonowanie stref ekonomicznych w promieniu  50 km od Sandomierza 

� zagro�enie spowodowane ruchami geologicznymi Wzgórza Staromiejskiego 

(m.in. osuwaniem si� skarp) oraz zagro�enia wynikaj�ce  

z tiksotropowych (polegaj�cych na uplastycznianiu pod wpływem wilgoci) 

wła�ciwo�ci podło�a lessowego, na którym zbudowane jest Stare Miasto. 
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II. POWI�ZANIE IDEI REWITALIZACJI Z DOKUMENTAMI 
PLANISTYCZNYMI NA POZIOMIE MIASTA I REGIONU 

 
 

Proces programowania rozwoju lokalnego jest zjawiskiem zło�onym, 

kształtowanym m.in. poprzez obowi�zuj�cy system uregulowa� prawnych, 

ekonomicznych, społecznych, a tak�e technicznych i organizacyjnych. Składa si� 

na� szereg działa� m.in.: planowanie, wyznaczanie obszarów priorytetowych oraz 

okre�lenie celów i wskazanie zespołów konkretnych działa�. Istotnym w tym 

przypadku jest fakt, i� w/w proces jest rozpatrywany w długim okresie czasu (kilka,            

a nawet kilkana�cie lat). Dlatego te� po��danym jest uzyskanie zgodno�ci                         

z obowi�zuj�cymi dokumentami planistycznymi oraz programowymi – tak na 

poziomie krajowymi jak i wspólnotowymi. Ponadto, powy�sze stanowi jeden                     

z warunków, które nale�y spełni� w procesie aplikowania o �rodki z pomocy 

strukturalnej.     

Nale�y stwierdzi�, i� projekty zdefiniowane w Lokalnym Programie 

Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Sandomierza pozostaj� w zgodzie                        

z podstawowymi dokumentami w tym zakresie obowi�zuj�cymi na tym terenie,                   

w tym w szczególno�ci: 

� Narodow� Strategi� Spójno�ci na lata 2007-2013 

� Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa �wi�tokrzyskiego na 

lata 2007-2013 

� Strategi� Rozwoju Województwa �wi�tokrzyskiego 

� Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa �wi�tokrzyskiego 

� Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Sandomierza 

� Strategi� Rozwoju Gospodarczego Miasta Sandomierza 

 

Wykaz zada� planowanych do realizacji, opisanych w niniejszym dokumencie, 

nie zamyka listy problemów charakteryzuj�cych Miasto Sandomierz i wymagaj�cych 

rozwi�zania, tym bardziej, �e obejmuje jedynie wi�ksze zadania inwestycyjne. 

Jednak�e, to wła�nie te projekty zostały obecnie uznane za priorytetowe i b�d� 

realizowane według planu, z zastrze�eniem, �e ich realizacja uzale�niona zostanie 
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od rokrocznych decyzji Rady Miasta Sandomierza oraz mo�liwo�ci pozyskania 

dofinansowania zewn�trznego. 

 

2.1 Narodowa Strategia Spójno
ci na lata 2007-2013 

 

Narodowa Strategia Spójno�ci (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) to 

dokument strategiczny okre�laj�cy priorytety i obszary wykorzystania oraz system 

wdra�ania funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

(EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójno�ci                

w ramach bud�etu Wspólnoty na lata 2007–13. 

Celem strategicznym NSS jest:  

Tworzenie warunków d la  wzrostu konkurency jno�c i gospodark i 

po lsk ie j  opar te j  na wiedzy i  przeds i�b iorczo�c i,  zapewn ia j�cej  

wzrost  zat rudn ien ia oraz wzrost  poziomu spójno�c i społecznej ,  

gospodarczej  i  przest r zennej .  

 

Cel strategiczny osi�gany b�dzie poprzez realizacj� horyzontalnych celów 

szczegółowych: 

� Poprawa jako�ci funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa 

mechanizmów partnerstwa,  

� Poprawa jako�ci kapitału ludzkiego i zwi�kszenie spójno�ci społecznej,  

� Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej maj�cej 

podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjno�ci Polski,  

� Podniesienie konkurencyjno�ci i innowacyjno�ci przedsi�biorstw, w tym 

szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej warto�ci dodanej oraz rozwój 

sektora usług,  

� Wzrost konkurencyjno�ci polskich regionów i przeciwdziałanie ich 

marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej,  

� Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na 

obszarach wiejskich. 

Obok działa� o charakterze prawnym, fiskalnym i instytucjonalnym cele NSS 

b�d� realizowane za pomoc� Programów Operacyjnych (PO), zarz�dzanych przez 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz 16 Regionalnych Programów 



��������	
��
���������������������
���������������������
���

 

��������	
������������	���������������
 

40 

Operacyjnych (RPO), zarz�dzanych przez Zarz�dy poszczególnych Województw, 

tj.:  

� Program Operacyjny Infrastruktura i �rodowisko – EFRR i FS  

� Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – EFRR  

� Program Operacyjny Kapitał Ludzki – EFS  

� 16 Regionalnych Programów Operacyjnych – EFRR  

� Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej – EFRR  

� Program Operacyjny Pomoc Techniczna – EFRR  

� Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej – EFRR 

 

Najistotniejszymi programami, w tym przypadku, s�: Regionalny Program 

Operacyjny Województwa �wi�tokrzyskiego na lata 2007–13, Program Operacyjny 

Infrastruktura i �rodowisko 2007-13 oraz Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-

13. Programy te stanowi� b�d� główne 
ródło współfinansowania zada� okre�lonych 

w LPROM Miasta Sandomierza. 

   

2.1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa 
�wi�tokrzyskiego na lata 2007-2013  

 

Celem generalnym przy�wiecaj�cym realizacji Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa �wi�tokrzyskiego na lata 2007–13 jest podniesienie 

jako�ci �ycia mieszka�ców Województwa �wi�tokrzyskiego poprzez popraw� 

warunków sprzyjaj�cych budowie konkurencyjnej i generuj�cej nowe miejsca pracy 

regionalnej gospodarki.  

Cel generalny wyznaczaj� nast�puj�ce cele szczegółowe:  

� Podniesienie poziomu konkurencyjno�ci regionalnej gospodarki szczególnie 

poprzez zwi�kszanie innowacyjno�ci i zdolno�ci inwestycyjnej podmiotów 

gospodarczych; 

� Poprawa jako�ci systemu komunikacyjnego regionu i jego poł�cze�                        

z krajowymi i europejskimi korytarzami transportowymi; 

� Poprawa stanu �rodowiska naturalnego województwa; 

� Zapewnienie dost�pu do wysokiej jako�ci usług publicznych i zasobów 

dziedzictwa kulturowego. 
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Cele RPOW� realizowane b�d� poprzez układ priorytetów i działa� 

stanowi�cych rozwini�cie zało�e� strategicznych programu na poziom operacyjny. 

 

Cel 1. Podniesienie poziomu konkurencyjno
ci regionalnej gospodarki 

poprzez zwi�kszanie zdolno
ci inwestycyjnej podmiotów gospodarczych 

             O
 priorytetowa 1. Rozwój przedsi�biorczo
ci 

Cel 1 b�dzie realizowany poprzez o� priorytetow� 1. Konkurencyjnej, 

nowoczesnej gospodarki nie uda si� zbudowa� bez udziału podmiotów 

gospodarczych.. Dobrze rozwijaj�cy si� sektor przedsi�biorstw jest jednym                        

z najwa�niejszych czynników wspomagaj�cych rozwój regionalnej gospodarki. 

Tymczasem przedsi�biorstwa działaj�ce w �wi�tokrzyskim s� w wi�kszo�ci 

�n�y�nalizowanych, mało innowacyjne i tworz� zbyt mało miejsc pracy. Nakłady 

inwestycyjne w 2004 r. w sektorze przedsi�biorstw w województwie �wi�tokrzyskim 

wyniosły 1,78% nakładów tego sektora w kraju, co plasowało region na ostatniej 

pozycji. Równie� warto�� wydatków na badania i rozwój w sektorze przedsi�biorstw 

jest o wiele ni�sza od �redniej krajowej i wpływa na zwi�kszanie si� dystansu 

wzgl�dem najbardziej konkurencyjnych województw. W województwie istnieje du�e 

zapotrzebowanie na usługi instytucji otoczenia biznesu. Jednak sie� tych instytucji 

jest do�� słaba. W 2002 r. województwo �wi�tokrzyskie zajmowało 14. pozycj�                      

w kraju pod wzgl�dem liczby przedsi�biorstw zajmuj�cych si� po�rednictwem 

finansowym w stosunku do liczby mieszka�ców i posiadało 2,32 takie instytucje na 

1000 mieszka�ców. �rednia krajowa wynosi 3,25. Na terenie województwa 

funkcjonuj� niemal wył�cznie oddziały i filie banków, co mo�e rzutowa� na 

mo�liwo�� prowadzenia lokalnej polityki finansowej, zwłaszcza wobec M�P.                     

W pierwszej osi priorytetowej Programu zarezerwowano �rodki na rozwój ju� 

istniej�cych instytucji otoczenia biznesu oraz funduszy po�yczkowych                                  

i gwarancyjnych, jak równie� na tworzenie nowych tego typu podmiotów. 

Niebagateln� rol� powinny odgrywa� inkubatory przedsi�biorczo�ci akademickiej                     

i parki technologiczne jako organizacje wspomagaj�ce rozwój przedsi�biorczo�ci,                   

a zwłaszcza gospodarki opartej na wiedzy. W pierwszej osi priorytetowej Programu 

przewidziano tak�e bezpo�rednie wsparcie inwestycyjne mikro, małych i �rednich 

firm.  
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 Cel 2. Stworzenie warunków do rozwoju społecze	stwa informacyjnego 

oraz powi�za	 mi�dzy sektorem B+R a gospodark� 

 

 O
 priorytetowa 2. Wsparcie innowacyjno
ci, budowa społecze	stwa 

informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu 

 

Kluczowymi czynnikami decyduj�cymi o konkurencyjno�ci gospodarki s�: 

wysoki poziom innowacyjno�ci przedsi�biorstw oraz efektywne wykorzystanie 

wiedzy i bada� naukowych. Liczne badania i analizy dowodz�, �e zdolno�� polskich 

firm do tworzenia i wdra�ania nowych technologii i produktów jest bardzo niska. Na 

tym tle sytuacja przedsi�biorstw funkcjonuj�cych w województwie �wi�tokrzyskim 

wyró�nia si� szczególnie niekorzystnie. Ponad połowa najwa�niejszych wyrobów 

wytwarzanych przez przemysł nale�y do sektora niskiej techniki. 

W ramach tej osi priorytetowej wspierane b�d� przedsi�wzi�cia słu��ce 

podniesieniu poziomu innowacyjno�ci gospodarki województwa, szczególnie 

poprzez wzmocnienie potencjału sektora badawczo-rozwojowego dla rozwoju 

przedsi�biorczo�ci, intensyfikacj� współpracy instytucji badawczo-rozwojowych                 

(w tym uczelni wy�szych i specjalistycznych jednostek ochrony zdrowia)                           

z przedsi�biorstwami, skutkuj�ce zwi�kszeniem transferu nowoczesnych technik                 

i technologii oraz umiej�tno�ci ich wykorzystania. Priorytetowo traktowane b�d� 

projekty realizuj�ce zało�enia Strategii Rozwoju Innowacji Województwa 

�wi�tokrzyskiego na lata 2005 – 2013. Przewidziano równie� dofinansowanie 

inwestycji wy�szych uczelni, skierowanych na popraw� bazy dydaktycznej, 

szczególnie w kontek�cie wymaga� rynku pracy. 

W miar� post�pu technicznego i cywilizacyjnego o sile i konkurencyjno�ci 

regionu w coraz mniejszym stopniu decyduj� tradycyjne systemy infrastrukturalne 

(przy odpowiedniej skali nasycenia), za� coraz wi�kszego znaczenia nabiera 

nowoczesna infrastruktura telekomunikacyjna i informatyczna. Rozwój regionalnych 

sieci teleinformatycznych oraz technologii informacyjnych spowoduje przede 

wszystkim popraw� dost�pu do informacji, rozwój nowych form prowadzenia 

działalno�ci gospodarczej oraz usług elektronicznych. Pozwoli tak�e na znacz�ce 

zwi�kszenie liczby u�ytkowników Internetu zarówno do celów zwi�zanych                         
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z prowadzeniem działalno�ci gospodarczej, usług publicznych, jak równie� edukacj� 

młodzie�y oraz ustawiczn� edukacj� dorosłych. 

Realizacja tej osi priorytetowej przynie�� ma zdecydowan� popraw� w tanim 

dost�pie mieszka�ców regionu do szerokopasmowego Internetu. Dofinansowywane 

b�d� projekty dotycz�ce budowy i rozbudowy infrastruktury dost�pu do Internetu, 

komplementarne  

z przedsi�wzi�ciami realizowanymi w ramach Zintegrowanego Programu 

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 – 2006, oraz planowanymi do 

realizacji w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Wspierane 

b�d� równie� m.in. przedsi�wzi�cia zwi�zane z wprowadzeniem elektronicznego 

obiegu dokumentów  

w jednostkach administracji samorz�dowej oraz rozwojem elektronicznych usług dla 

ludno�ci oraz podmiotów gospodarczych, jak równie� budow� i rozbudowa 

systemów transmisji danych pomi�dzy instytucjami u�yteczno�ci publicznej, 

administracji samorz�dowej. 

Istotnym komponentem niniejszej osi priorytetowej b�d� równie� działania 

maj�ce na celu promocj� atrakcyjno�ci inwestycyjnej regionu, kreowanie 

pozytywnego wizerunku województwa, wypracowanie i rozwój markowych 

regionalnych produktów turystycznych. Ma to istotne znaczenie dla rozwoju regionu, 

gdy� wła�nie w turystyce upatruje si� znaczny potencjał rozwojowy 

�wi�tokrzyskiego. 

 

 

 Cel 3. Poprawa jako
ci systemu komunikacyjnego regionu i jego 

poł�cze	 z krajowymi i europejskimi korytarzami transportowymi 

 

 O
 priorytetowa 3. Podniesienie jako
ci systemu komunikacyjnego 

regionu 

 

Istotn� barier� dla budowy nowoczesnej, konkurencyjnej regionalnej 

gospodarki jest niewystarczaj�ce wyposa�enie regionu w sprawne systemy 

komunikacyjne. Województwo �wi�tokrzyskie, pomimo umiejscowienia pomi�dzy 

du�ymi o�rodkami aglomeracyjnymi (Warszawa, Łód
, Kraków), jest słabo dost�pne 
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komunikacyjnie. Istniej�ca g�sto�� dróg i linii kolejowych jest wystarczaj�ca, 

wymaga jednak pilnej modernizacji, w celu zwi�kszenia przepustowo�ci, skrócenia 

czasu przejazdu oraz podniesienia bezpiecze�stwa podró�y. Wzmocnienie systemu 

komunikacyjnego w RPOW� 2007 – 2013 dotyczy� b�dzie m.in. inwestycji na 

drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych, tworz�cych spójny układ z sieci� 

dróg krajowych i ekspresowych, finansowanych w ramach Programu Operacyjnego 

„Infrastruktura i �rodowisko”. Ponadto wspierana b�dzie modernizacja infrastruktury 

kolejowej, stanowi�cej istotny element systemu transportowego regionu. Coraz 

wi�ksze znaczenie dla zwi�kszenia konkurencyjno�ci województwa ma tak�e 

wł�czenie w system pasa�erskiego transportu lotniczego. 

 

 Cel 4. Poprawa stanu 
rodowiska naturalnego województwa 

 

 O
 priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury ochrony 
rodowiska                        

i energetycznej 

 

Istotn� barier� dla budowy nowoczesnej, konkurencyjnej regionalnej 

gospodarki jest niewystarczaj�ce wyposa�enie w systemy infrastruktury ochrony 

�rodowiska (m.in. systemy wodoci�gowo-kanalizacyjne, wraz z oczyszczalniami 

�cieków i stacjami uzdatniania wody oraz nowoczesne i przyjazne dla �rodowiska 

zbiorcze sieci grzewcze). Niedostateczny stan tej infrastruktury niesie za sob� 

ryzyko ska�enia zasobów �rodowiska przyrodniczego, których wykorzystanie 

stanowi jedn� z najwa�niejszych szans rozwojowych dla regionu. 

W ramach tego celu skupione b�d� przedsi�wzi�cia dotycz�ce m.in. systemów 

wodoci�gowych i kanalizacyjnych, zagospodarowania odpadów, ochrony 

przeciwpowodziowej na obszarach, na których istniej� zapó
nienia w tym 

zakresie. Priorytetowo traktowane b�d� projekty słu��ce wykorzystaniu 

odnawialnych 
ródeł energii. 

 Ponadto z uwagi na fakt, i� regionalny system energetyczny jest w wi�kszo�ci 

przestarzały i niedostosowany do potrzeb zarówno mieszka�ców jak i podmiotów 

gospodarczych, konieczne b�dzie wsparcie inwestycji słu��cych podniesieniu 

jako�ci infrastruktury energetycznej w regionie. 
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 Cel 5. Zapewnienie dost�pu do wysokiej jako
ci usług publicznych                  

i zasobów dziedzictwa kulturowego 

 O
 priorytetowa 5. Wzrost jako
ci infrastruktury społecznej oraz 

inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystyk� i sport 

 

 Regiony podnosz� sw� konkurencyjno�� równie� poprzez zapewnienie 

mieszka�com dost�pu do wysokiej jako�ci usług sfery publicznej, tj. ochrony 

zdrowia, edukacji, dóbr kultury, zró�nicowanych mo�liwo�ci wypoczynku                             

i zagospodarowania czasu wolnego. Poprawa dost�pu do tych usług ma du�y wpływ 

na wzrost atrakcyjno�ci �ycia w regionie, a co si� z tym wi��e, pozwoli na 

zahamowanie odpływu ludzi młodych, szczególnie z wy�szym wykształceniem, poza 

województwo.  

Realizacja tego celu przynie�� ma efekty w postaci m.in. poprawy jako�ci 

infrastruktury placówek ochrony zdrowia, szkół i przedszkoli, oraz instytucji kultury. 

Dodatkowo, szczególne wsparcie nale�y zwróci� w kierunku poprawy dost�pu do 

istniej�cych w regionie bogatych zasobów dziedzictwa kulturowego, obiektów 

sportowych i rekreacyjnych, w celu uczynienia z nich atrakcyjnych obiektów 

turystycznych. 

 

 

 Cel 6. Zwi�kszenie atrakcyjno
ci o
rodków miejskich i centrów gmin 

 O
 priorytetowa 6. Wzmocnienie o
rodków miejskich i rewitalizacja 

małych miast 

 

Znaczne obszary województwa �wi�tokrzyskiego zagro�one s� procesem 

trwałej peryferyzacji i marginalizacji. Przejawem tych problemów jest utrzymuj�ce si� 

długotrwałe bezrobocie, wynikaj�ca z niego bieda, wzrost przest�pczo�ci i inne 

patologie społeczne, odpływ osób wykształconych oraz opó
nienia w wyposa�eniu                

w infrastruktur�. Roli czynnika aktywizuj�cego rozwój tych obszarów nie spełniaj� 

małe miasta o niewystarczaj�co rozwini�tym potencjale. Mniejsze gminy o niskich 

dochodach własnych tak�e maj� ograniczone mo�liwo�ci inwestycyjne. 
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W ramach niniejszej osi priorytetowej skoncentrowane zostały 

przedsi�wzi�cia słu��ce wł�czeniu małych miasteczek i obszarów 

marginalizowanych w procesy rozwojowe. 

Zapewnienie harmonijnego rozwoju regionu wymaga dobrze rozwini�tego 

regionalnego centrum – obszaru metropolitalnego – skupiaj�cego szereg usług 

wy�szego rz�du i charakteryzuj�cego si� dynamik� rozwoju gospodarczego wy�sz� 

ni� �rednia dla regionu. Rol� takiego o�rodka, w naturalny sposób uto�samianego ze 

stolic� województwa, jest stymulowanie procesów rozwojowych w całym regionie.                

W tym kontek�cie szczególn� uwag� nale�y po�wi�ci� zapobie�eniu zjawiska 

osłabienia obszarów otaczaj�cych o�rodek metropolitalny, objawiaj�cych si� przede 

wszystkim odpływem wykwalifikowanych kadr oraz kapitału. Zapewnienie 

skutecznego pełnienia przez Kielce roli regionalnego o�rodka metropolitalnego 

wymaga podj�cia działa�, koncentruj�cych si� m.in. na: zapewnieniu otwarto�ci                   

i spójno�ci komunikacyjnej z reszt� obszaru województwa i poza nim, rewitalizacji 

�n�y�nalizowanych cz��ci miasta, podniesieniu jako�ci (z uwzgl�dnieniem kwestii 

bezpiecze�stwa) i dywersyfikacji systemów transportu zbiorowego. W odniesieniu do 

poszczególnych cz��ci regionu cz��� funkcji metropolitalnych pełni� powinny sub-

regionalne o�rodki wzrostu (reprezentowane przez miasta powiatowe). Dla nich 

równie� przewidziano wsparcie w ramach tej osi priorytetowej. 

 

W celu sprawnej realizacji Programu wprowadza si� o
 priorytetow� 

uzupełniaj�c�:  

 O
 priorytetowa 7: Pomoc techniczna 

 Do�wiadczenia poprzedniego okresu programowania obejmuj�cego lata 2004 

– 2006 potwierdziły, i� zadania realizowane w ramach priorytetu Pomoc Techniczna, 

s� niezwykle wa�nym elementem, decyduj�cym o efektywnym wykorzystaniu 

funduszy strukturalnych. Udział Polski w pełnym okresie programowania w latach 

2007 – 2013, a tak�e zwi�kszenie ilo�ci mo�liwych do pozyskania �rodków 

finansowych przeznaczonych dla województwa �wi�tokrzyskiego, stanowi ogromne 

wyzwanie. Nale�y d��y� do jak najlepszego przygotowania instytucji 

zaanga�owanych w przygotowywanie i wdra�anie RPOW� 2007 – 2013,                        

w wymiarze technicznym, kadrowym i organizacyjnym. 
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 Działania podejmowane w poprzednich latach, zarówno w ramach pomocy 

przedakcesyjnej jak i funduszy strukturalnych w latach 2004 – 2006, przyczyniły si� 

do znacznego zwi�kszenia potencjału instytucji, jednak�e w obliczu nowych wyzwa� 

okresu programowania na lata 2007 -2013 (powierzenie samorz�dowi województwa 

funkcji Instytucji Zarz�dzaj�cej), mo�e okaza� si� on niewystarczaj�cy. Dlatego 

wa�ne jest podejmowanie przedsi�wzi�� zorientowanych na sprawne 

funkcjonowanie systemu zarz�dzania. 

 Wła�ciwe zarz�dzanie Programem wymaga zatrudnienia odpowiedniej ilo�ci 

dobrze wykwalifikowanych pracowników, a tak�e zapewnienia im mo�liwo�ci 

dalszego rozwoju zawodowego poprzez specjalizacj� i stałe podnoszenie 

kwalifikacji. Odpowiednie przygotowanie i przeszkolenie pracowników oraz dalsze 

motywowanie s� gwarantem wysokiej jako�ci pracy i zaanga�owania                                 

w wykonywanie obowi�zków. Ponadto, powy�sze działania mog� mie� wpływ na 

ograniczenie zjawiska nadmiernej fluktuacji w�ród pracowników Instytucji 

Zarz�dzaj�cej RPOW� 2007 – 2013. 

 Konieczne, w �wietle zapisów m.in. 68 Rozporz�dzenia Rady (WE)                            

nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiaj�cego ogólne zasady dla 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Funduszu Spójno�ci, jest zapewnienie sprawnie działaj�cego 

systemu informacji i promocji Programu. Upowszechnianie wiedzy dotycz�cej 

RPOW� 2007 – 2013, wymiana informacji pomi�dzy Instytucj� Zarz�dzaj�c�,                    

a potencjalnymi beneficjentami, a tak�e innymi uczestnikami systemu wdra�ania, to 

najlepsze praktyki sprzyjaj�ce osi�gni�ciu odpowiedniego poziomu absorpcji 

�rodków z funduszy strukturalnych. 

 

Nale�y stwierdzi�, i� zakres zada� prezentowanych w niniejszym dokumencie 

odpowiada warunkom kwalifikowalno�ci wydatków okre�lonych w RPO W�. Stanowi 

jednocze�nie odzwierciedlenie podstawowych zało�e� oraz celów zdefiniowanych                

w jego ramach.  
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2.2 Strategia Rozwoju Województwa �wi�tokrzyskiego do roku 

2020 

 
Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa �wi�tokrzyskiego do roku 

2020 została przyj�ta przez Sejmik Województwa �wi�tokrzyskiego w dniu 26 
pa
dziernika 2006r. 

Misj� strategii jest Podniesienie poziomu i jako
ci ycia mieszka	ców 
województwa 
wi�tokrzyskiego. Poprawa warunków �ycia obejmuje takie jego 
aspekty jak: 

• warunki wzrostu zamo�no�ci poprzez prac� zarobkow� i pomna�anie 
kapitału; 

• warunki funkcjonalne �ycia w gospodarstwie domowym i w jego 
otoczeniu, w tym poprawa standardów mieszkaniowych; 

• warunki estetyczne �rodowiska; 
• poczucie satysfakcji i realizacji wielostronnie rozumianej kariery; 
• mo�liwo�� zakładania rodziny; 
• bezpiecze�stwo ekologiczne, sanitarne i społeczne (ochrona przed 

skutkami patologii społecznej); 
• dost�pno�� do informacji i wiedzy, w tym wykształcenia w ró�nych 

dziedzinach; 
• mo�liwo�� nawi�zywania kontaktów społecznych w ró�nych 

płaszczyznach �ycia i w ró�nym wymiarze odległo�ci; 
• mo�liwo�� rozwoju działalno�ci społecznej; 
• dost�pno�� do pozytywnych osi�gni�� cywilizacyjnych. 

 
Misji strategii podporz�dkowane s� wszelkie inne kierunki bezpo�rednich 

i po�rednich działa� strategicznych, które stanowi� lub mog� stanowi� składowe 

cz��ci strategii rozwoju województwa �wi�tokrzyskiego. Cel generalny Strategii 

Rozwoju Województwa �wi�tokrzyskiego do roku 2020 brzmi nast�puj�co: Wzrost 

atrakcyjno
ci województwa fundamentem zintegrowanego rozwoju w sferze 

społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Strategia Rozwoju Województwa 

zmierza do poprawy wizerunku województwa �wi�tokrzyskiego, pokazuj�c faktyczne 

i potencjalne korzy�ci dla mieszka�ców i inwestorów w ró�nych dziedzinach �ycia 

społecznego i gospodarczego. Podniesienie atrakcyjno�ci, wedle zapisów Strategii, 

oznacza relatywne wobec otoczenia polepszanie warunków inwestowania na 

obszarze województwa, zwłaszcza przez inwestorów zewn�trznych, polepszanie 

warunków funkcjonowania firm i całego układu gospodarki rynkowej, rozwój 

wszelkich dopuszczalnych ekologicznie form przedsi�biorczo�ci oraz instytucji 

i organizacji obsługuj�cych �ycie społeczno-gospodarcze regionu. Cel generalny 

Strategii realizowany jest przez szereg celów warunkuj�cych, priorytetów i kierunków 

działa�. 
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Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Sandomierza jest 

spójny z zapisami Strategii.  

 

2.3 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
�wi�tokrzyskiego 

 

Głównym motywem wyboru celów strategicznych – okre�laj�cym polityk� 

przestrzenn� pa�stwa na obszarze województwa �wi�tokrzyskiego – jest historyczna 

konieczno�� i szansa dynamizacji rozwoju i osi�gni�cia na tej drodze europejskich 

standardów �ycia społecze�stwa poprzez istotne zwi�kszenie konkurencyjno�ci 

gospodarki narodowej w otwartym systemie �wiatowym.  

Tak sformułowany motyw (cel) generalny implikuje nast�puj�c� struktur� 

celów współzale�nych: 

� Kształtowanie warunków stymuluj�cych efektywny ekonomicznie rozwój 

podmiotów gospodaruj�cych 

� Trwał� popraw� standardu cywilizacyjnego społecze�stwa, osi�gan� zgodnie  

z zasad� „tworzenia szansy dla ka�dego” 

� Ochron� i racjonalne kształtowanie �rodowiska przyrodniczego, które 

prowadziłyby do coraz pełniejszego urzeczywistniania zasad ekorozwoju 

� Ochron� dziedzictwa kulturowego, zmierzaj�c� do utrwalenia to�samo�ci 

kulturowej regionu oraz wkomponowania przestrzeni historycznej we 

współczesne procesy rozwojowe 

� Wzrost bezpiecze�stwa publicznego, którego zadaniem jest osi�gni�cie 

niezawodno�ci i ci�gło�ci funkcjonowania pa�stwa w sytuacji zagro�enia 

� Konsekwentna likwidacja problemów i barier  przestrzennych, kumuluj�cych  

si� na obszarach o najsłabszych warunkach zagospodarowania 

 

Zapisy LPROM Miasta Sandomierza pozostaj� w zgodzie z prezentowanymi 

zało�eniami Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

�wi�tokrzyskiego.  

2.4 Studium uwarunkowa	 i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Sandomierza 

„Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Sandomierza” jest dokumentem planistycznym sporz�dzonym dla obszaru 



��������	
��
���������������������
���������������������
���

 

��������	
������������	���������������
 

50 

całego miasta na podstawie obowi�zuj�cej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.                   

o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415, z pó
n. zmianami). 

„Studium” okre�la polityk� zagospodarowania przestrzennego miasta, uwzgl�dnia 

stan istniej�cy zagospodarowania przestrzennego, uwarunkowania jego rozwoju 

oraz kierunki zagospodarowania przestrzennego: 

���� Przygotowanie terenów dla rozwoju przedsi�biorczo�ci gospodarczej. 

���� Uporz�dkowanie, zagospodarowania i wskazywanie terenów stosownych dla 

rozwoju funkcji turystycznej, rekreacyjnych i wypoczynkowych, 

wykorzystuj�cych walory historyczne i krajobrazowe Sandomierza. 

���� Poprawa wizerunku zagospodarowania miasta, a szczególnie jego 

lewobrze�nej cz��ci. 

���� Wskazywanie terenów lub obiektów ogólnomiejskich i ponadlokalnych na cele 

pełnienia funkcji usługowych w zakresie kultury, o�wiaty, szkolnictwa 

wy�szego, sportu, słu�by zdrowia i opieki społecznej. 

���� Zagospodarowanie i porz�dkowanie terenów nad Wisł� dla rekreacji                          

i wypoczynku oraz lepszego powi�zania miasta z rzek�. 

���� Rozwój budownictwa mieszkaniowego oraz uzupełniaj�cych elementów 

infrastruktury technicznej, społecznej i wypoczynkowej zarówno poprzez 

przygotowanie planistyczne stosownych terenów, jak i uruchomienie 

programu mieszkaniowego budownictwa komunalnego. 

���� Poprawa funkcjonowania systemu transportowego miasta. 

 

Nale�y wskaza�, i� obecnie trwaj� prace zmierzaj�ce do zaktualizowania 

zapisów Studium. LPROM uwzgl�dnia zapisy obowi�zuj�cej oraz nowej edycji 

dokumentu.   

 

2.5 Strategia rozwoju gospodarczego Miasta Sandomierza 

 

Wszelkie działania inwestycyjne, realizowane w ramach Programu, wynikaj�  

z przyj�tej misji Miasta Sandomierza, tj.: 

„Kreowanie zrównowa�onego rozwoju społeczno-gospodarczego 

miasta,  

w oparciu o posiadane walory krajobrazowe, rekreacyjno-
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wypoczynkowe i dziedzictwo kulturowe oraz tworzenie 

sprzyjaj�cego kl imatu dla rozwoju przedsi�biorczo�ci poprzez 

m.in. wykorzystanie i rozwój ugruntowanej pozycj i l idera na rynku 

handlu płodami rolnymi przy jednoczesnym zapewnieniu 

mieszka�com wysokiego poziomu  

i jako�ci �ycia, ochrony zdrowia i bezpiecze�stwa oraz równych 

szans edukacyjnych” 

 

Okre�lenie podstawowych zało�e� planistycznych – w postaci misji miasta 

oraz strategicznych celów jego rozwoju – słu�y wypracowaniu kierunków poprawy 

obecnej sytuacji społeczno-ekonomicznej Miasta Sandomierza. 

Deklarowana misja przekłada si� na nast�puj�ce cele strategiczne oraz 

operacyjne:  

1. Zrównowaony rozwój gospodarki miasta w oparciu o posiadany potencjał    

i przewag� konkurencyjn� 

� Sandomierz jednym z wiod�cych o�rodków turystycznych w Polsce 

� Sandomierz centrum rolno-ogrodniczym regionu 

2. Tworzenie sprzyjaj�cego klimatu dla rozwoju przedsi�biorczo
ci 

� Stworzenie systemu preferencji ekonomicznych w Sandomierzu w zakresie 

ulg, zwolnie� podatkowych oraz innych narz�dzi ekonomicznych 

uruchomionych przez władze miasta dla przedsi�biorców oraz potencjalnych 

inwestorów 

3. Rozwój potencjału mieszka	ców i poprawa warunków ycia w mie
cie                  

z zachowaniem dziedzictwa kulturowego i warunków 
rodowiska 

naturalnego 

� Poprawa warunków zdobywania wiedzy i umiej�tno�ci 

� Wzbogacenie oferty kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej 

� Poprawa stanu bezpiecze�stwa w mie�cie 

� Poprawa infrastruktury technicznej miasta 

� Kreowanie zdrowego stylu �ycia i poprawa jako�ci systemu profilaktyki usług 

zdrowotnych 

� Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego miasta oraz �rodowiska 

naturalnego 
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Realizacja LPROM Miasta Sandomierza stanowi bezpo�rednie 

odzwierciedlenie zało�e� strategicznych wskazanych w Strategii.
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III. ZAŁO�ENIA PROGRAMOWE 
 

3.1.  Okres realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów 

Miejskich 

 

Okres realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich  

Sandomierza programuje działania inwestycyjne na lata 2007-2015. Ma to �cisły 

zwi�zek z członkostwem Polski w Unii Europejskiej, w której obowi�zuje 7-letni okres 

planowania bud�etu (dodatkowo w proponowanym przedziale czasowym 

uwzgl�dniono zasad� n+2 programowania wykorzystania �rodków).  

W ramach dokumentu zostały wyznaczone przykładowe rozwi�zania 

projektowe, zasygnalizowane na etapie jego opracowywania przez potencjalnych 

wykonawców inwestycji (beneficjentów korzystaj�cych z pomocy strukturalnej). 

Nale�y zaznaczy�, i� lista ta nie jest zamkni�ta i ka�dy podmiot spełniaj�cy warunki 

okre�lone w dalszej cz��ci LPROM b�dzie mógł realizowa� swoje zadania.  

   

3.2. Obszary rewitalizacji – wybór  i  uzasadnienie. 
 

 Zgodnie z przyj�tymi zało�eniami, prezentowane ni�ej obszary rewitalizowane 

zostały wyznaczone na podstawie krytycznej analizy wyników bada� i analiz (w tym 

wniosków ró�nych podmiotów współuczestnicz�cych w procesie rewitalizacji) 

przeprowadzonych dla potrzeb przygotowania Programu.  

 Dokonuj�c tego wyboru uwzgl�dniono poziom m.in.:  

� bezrobocia, 

� wykształcenia mieszka�ców, 

� ubóstwa oraz warunków mieszkaniowych, 

� przest�pczo�ci, 

� przedsi�biorczo�ci mieszka�ców, 

� mo�liwo�ci prowadzenia działalno�ci gospodarczej, 

� degradacji technicznej infrastruktury i budynków, 

� zanieczyszczenia �rodowiska naturalnego 
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� intensywno�ci i sposobu wykorzystania danego obszaru oraz zbie�no�ci 

takiego  wykorzystania z celami rozwoju miasta i zgodno�ci z zasadami  

zrównowa�onego rozwoju. 

        Z uwagi na charakter Programu, najwi�ksze znaczenie w wyborze 

obszarów rewitalizacji miały jednak wzgl�dy przestrzenne (m.in. degradacja obiektów 

budowlanych, nieuporz�dkowana zabudowa oraz przestrze� miejska) oraz społeczne 

(dost�pno�� lokali mieszkalnych, wysoka przest�pczo�� lub subiektywne poczucie 

braku bezpiecze�stwa, wyst�powanie patologii społecznych, negatywne zjawiska 

demograficzne m.in.).  

         Przeprowadzona w rozdziale I wieloczynnikowa analiza sytuacji społeczno-

gospodarczej pozwoliła wyci�gn�� wnioski ułatwiaj�ce wskazanie najwa�niejszych 

dla miasta obszarów problemowych, i nast�pnie – w tym wła�nie kontek�cie                     

–  dokona� wyboru obszarów, które nale�y podda� procesom rewitalizacji.                      

W procesie tym wzi�to równie� pod uwag� zgodno�� planowanych działa�                          

z podstawowymi dokumentami planistycznymi obowi�zuj�cymi na terenie miasta 

Sandomierza  i regionu.  

    Powy�sze pozwoliło zakwalifikowa� wskazane w dokumencie obszary do 

terenów, które powinny w najbli�szym okresie podlega� rewitalizacji na trzech 

płaszczyznach: 

� przestrzennej 

� gospodarczej 

� społecznej. 

 

OBSZAR A 

„Stare Miasto”  

Do obszaru tego wpisane zostało całe Wzgórze Staromiejskie (Starówka) wraz 

z otaczaj�cymi je terenami nadwi�la�skimi, parkiem miejskim, fragmentem w�wozu               

i Parku Piszczele, Cmentarzem „�wi�topawelskim” oraz terenami otaczaj�cymi.  

Granice obszaru wyznaczaj�: lewy brzeg Wisły (wybrze�e im. Marsz. Piłsudskiego), 

ul. �wirki i Wigury, ul. Zawichojska, ul. �eromskiego, ul. Parkowa, fragment 

ul. Mickiewicza, ul. Szkolna, zachodnia granica osiedla przy ulicach Słowackiego 

i Ogrodowej, Cmentarz „�wi�topawelski”, ul. Królowej Jadwigi. 
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Teren le�y w strefie �cisłej ochrony konserwatorskiej, a wszelkie działania 

inwestycyjne wymagaj� stosownych opracowa� architektonicznych i uzgodnie�.  

  

W granicach tego obszaru znajduje si� wpisany w cało�ci do rejestru zabytków 

Zespół urbanistyczno-architektoniczny Starego Miasta, oraz ponad sto obiektów 

zabytkowych, wpisanych do rejestru „samodzielnie” (wg dawnej klasyfikacji 

najwy�sza klasa „0”). 

 Niestety, wiele z nich jest w bardzo złym stanie technicznym. Remontu wymagaj� 

elewacje, dachy, stolarka okienna i drzwiowa. Uwag� zwracaj� równie� zniszczone 

nawierzchnie, szczególnie utrudniaj�ce poruszanie si� osobom starszym                            

i niepełnosprawnym, oraz niedostatek elementów małej architektury. Ponadto, ziele� 

miejska, która wła�ciwie ukształtowana mo�e mie� wielki wpływ na urod� i swoist� 

„nastrojowo��” miejsca, zdecydowanie nie spełnia swojej funkcji, dodatkowo poziom 

jej utrzymania pozostawia wiele do �yczenia. 

         Ze wzgl�du na wysok� warto�� historyczn� i architektoniczn�, a tak�e 

urzekaj�ce poło�enie na stromej nadwi�la�skiej skarpie oraz niepowtarzalne walory 

krajobrazowe, sandomierska Starówka uznawana jest za najwi�kszy „skarb” 

Sandomierza. Aby jednak ten potencjał wła�ciwie wykorzysta�, konieczne jest 

podj�cie szeregu kompleksowych działa�, maj�cych na celu: po pierwsze ochron�               

i zabezpieczenie Zespołu Staromiejskiego przed zniszczeniem i degradacj�, po 

drugie – cz��ciow� zmian� funkcji tego obszaru – z obecnej funkcji mieszkaniowo-

administracyjnej, na bardziej dostosowan� do potrzeb ruchu turystycznego.                   

W chwili obecnej w godzinach popołudniowych i wieczornych miejsce to „zamiera”,                     

a organizacja wszelkich imprez kulturalnych jest utrudniona – mieszka�com 

przeszkadza hałas i niejednokrotnie posuwaj� si� nawet do wezwania policji, je�li 

m.in. organizowany na rynku koncert przeci�gnie si� cho� chwil� poza godzin� 22. 

Nie trzeba dodawa�, �e aby miejsce postrzegane było jako atrakcyjne turystycznie                     

i warte polecenia, same zabytki i uroda miasta nie wystarcz� – tury�ci szukaj� 

wra�e� ró�nego rodzaju, w tym te� po prostu rozrywki i relaksu. 

             Na obszarze tym wyst�puje wyj�tkowo du�a koncentracja problemów natury 

zarówno infrastrukturalnej, jak i społecznej i gospodarczej: 

� Jednym z najpowa�niejszych, i wymagaj�cych najpilniejszych działa�, jest zły 

stan techniczny sieci ciepłowniczej i wodno-kanalizacyjnej. Warunki 

hydrogeologiczne sandomierskiego wzgórza: tiksotropowe wła�ciwo�ci lessu 
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(polegaj�ce na jego uplastycznianiu si� pod wpływem wilgoci) w poł�czeniu                                

z wyeksploatowan� (budowan� w latach1950-1960), nieszczeln� sieci� 

kanalizacyjn� i niekontrolowanym spływem wód deszczowych, stanowi� powa�ne 

zagro�enie nie tylko dla zabytkowych obiektów w obr�bie sandomierskiej 

Starówki, ale i dla całej skarpy na której jest ona poło�ona. W przypadku 

powstania nawet niewielkiej nieszczelno�ci woda penetruje i podmywa grunt, 

powoduj�c zapadliska i zagra�aj�c zabytkowym kamieniczkom i innym 

bezcennym obiektom. Dodatkowo – blisko czterdziestoletnie �eliwne rury 

wodoci�gowe, na zł�czach typu kielichowego (uszczelniane ołowiem                                

i sznurkiem), poło�one zostały w betonowych kanałach. Gdy dochodzi do ich 

uszkodzenia, woda płynie tymi kanałami nawet kilkadziesi�t, kilkaset metrów 

dalej, i znalezienie miejsca uszkodzenia i usuni�cie usterki jest niezwykle trudne. 

Warto równie� pami�ta� o ci�gle istniej�cym pod płyt� Rynku  

i nadal napełnionym wod� zbiorniku wody do celów przeciw-po�arowych,                        

o obj�to�ci m.in. 100 metrów sze�ciennych, 

� Ze wzgl�du na w/w zagro�enia oraz potwierdzone przez specjalistyczne badania 

geodezyjne (z u�yciem technologii GPS) ruchy geologiczne o du�ym nasileniu 

(okre�lane nawet jako przygotowawcze do osuwiskowych), zaistniała konieczno�� 

znacznego ograniczenia ruchu kołowego w obr�bie Starego Miasta. Powoduje to 

nasilenie problemów komunikacyjnych oraz w szczególnie dotkliwy sposób 

uwypukla niedostatek miejsc parkingowych – co z cał� pewno�ci� niekorzystnie 

wpływa na odbiór miasta przez mieszka�ców i turystów,  

� Osoby odwiedzaj�ce Sandomierz zwracaj� uwag� na niedostateczn� 

infrastruktur� turystyczn�, zarówno noclegow� i gastronomiczn�, jak i kulturaln�. 

Wysokie ceny i cz�sto niezadowalaj�ca jako�� usług jednoznacznie �wiadczy                   

o tym, �e na tym polu  konkurencja jest niedostateczna. Jedn� z przyczyn jest 

niedobór lokali u�ytkowych. Z drugiej strony – w obr�bie sandomierskiego Rynku, 

a wi�c w �cisłym centrum Starego Miasta, funkcjonuj� sklepy, których asortyment 

i estetyka nie harmonizuje z wizerunkiem Rynku, jako miejsca o aspiracjach 

kulturalnych, znacznie obni�aj�c presti� i atrakcyjno�� turystyczn� miejsca. 

Zwraca równie� uwag� brak dostatecznie przejrzystego i kompleksowego 

systemu informacji miejskiej i turystycznej,  

� Pomimo obserwowanego w ostatnich latach znacznego o�ywienia na polu 

turystycznym, Sandomierz ci�gle jeszcze jest miastem odwiedzanym najcz��ciej 
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na jeden dzie�. Wynika to m.in. z niedostatecznie rozwini�tej oferty turystycznej – 

tereny nadwi�la�skie, kiedy� t�tni�ce �yciem, s� zaniedbane i raczej odstraszaj�, 

ni� przyci�gaj� potencjalnych turystów. Podobnie zreszt� jak park miejski – 

ciemny, zaro�ni�ty i niego�cinny. Przywrócenie tych miejsc Sandomierzanom                  

i ponowne ich wł�czenie w „organizm miasta” b�dzie miało równie� wpływ na 

rozszerzenie oferty turystycznej i „zatrzymanie” turysty w Sandomierzu dłu�ej ni� 

kilka, kilkana�cie godzin,  

� Kolejnym problemem jest zły stan techniczny budownictwa mieszkaniowego. 

Dodatkowo, struktura własno�ci lokali mieszkalnych (b�d�cych w przewa�aj�cej 

cz��ci własno�ci� komunaln�) nie tylko utrwala ten stan (postawy roszczeniowe, 

brak poczucia odpowiedzialno�ci – „to nie moje”), ale i hamuje rozwój małej                     

i �redniej przedsi�biorczo�ci, nakierowanej na obsług� ruchu turystycznego    

(m.in. miejsca noclegowe i gastronomiczne). Prywatni przedsi�biorcy nie chc� 

inwestowa� w obiekty nie b�d�ce ich własno�ci�, tym bardziej, �e owo 

inwestowanie jest mocno utrudnione ze wzgl�du na wymogi ochrony 

konserwatorskiej. Jedynym rozwi�zaniem jest stopniowa dekomunalizacja, 

wył�cznie całych kamienic (sprzeda� pojedynczych mieszka�, a wi�c 

„rozdrobnienie” własno�ci, praktycznie uniemo�liwia skuteczne przeprowadzenie 

niezwykle kosztownych remontów i renowacji zabytkowych kamienic), a ta z kolei 

uzale�niona jest m.in. od mo�liwo�ci przeniesienia dotychczasowych lokatorów 

do innych lokali, a wi�c od rozwoju budownictwa mieszkaniowego (komunalnego, 

socjalnego i społecznego) w innych dzielnicach Sandomierza. Niedostateczna 

liczba mieszka� jest problemem całego miasta. 

� Na obszarze tym mo�na obserwowa� szereg patologii społecznych, a tak�e 

ubóstwo i nadreprezentacj� osób długotrwale bezrobotnych, co skutkuje 

utrwalaniem si� niekorzystnych wzorców i „sposobów na �ycie”. Dodatkowo, 

dosy� wyra
na jest nadreprezentacja osób starszych. Wg danych przekazanych 

przez o�rodek Pomocy Społecznej, w styczniu 2007r. z dodatków 

mieszkaniowych korzysta 548 rodzin. Szczególne zapotrzebowanie na tego typu 

pomoc, a tym samym najwi�ksze skupiska ubóstwa wyst�puj� w rejonie ulic 

Mickiewicza, Słowackiego, w okolicy placu Konstytucji 3 Maja: ul. Króla oraz na 

osiedlu przy hucie: ul. Baczy�skiego. Liczba rodzin korzystaj�cych z pomocy 

społecznej w omawianym okresie to 359. Obszary zapotrzebowania na powy�sz� 
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pomoc s� nieco bardzie rozproszone, nie mniej w znacznej mierze pokrywaj� si�                        

z rejonami, gdzie wypłacane s� zasiłki mieszkaniowe.  

 

OBSZAR B 

Teren wyznaczony ulicami: Ko�ciuszki, Okrzei,  Energetyczn�, Wierzbow�, Such�, 

Wojska Polskiego,  11 Listopada i Mickiewicza, posiadaj�cy w cz��ci obowi�zuj�cy 

plan miejscowego zagospodarowania pn. „Okrzei”. 

Obszar ten w przewa�aj�cej cz��ci  obj�ty jest stref� ochrony konserwatorskiej 

krajobrazu i ekspozycji widokowej. Wymaga m.in. przeprowadzenia prac 

regulacyjnych (nieuregulowane stosunki wodne) oraz poprawiaj�cych ogólny 

wizerunek miasta.  

Cech� charakterystyczn� tego obszaru jest niejednorodno��. Obejmuje on 

swoimi granicami zarówno zabudow� jednorodzinn� (du�a cz��� domów prywatnych 

wybudowana została przed lub tu� po II wojnie �wiatowej), jak i wielorodzinn�. 

. 

W cz��ci obszaru wyst�puje dawna zabudowa wiejska wymagaj�ca 

dostosowania do aktualnych wymogów cywilizacyjnych oraz gruntownych remontów. 

Ponadto ró�ny jest stopie� wykorzystania i zagospodarowana tego terenu. Z jednej 

strony, w cz��ci zlokalizowanej blisko nowego centrum miasta, maj� sw� lokalizacj� 

mi�dzy innymi instytucje administracji publicznej, instytucje finansowe, hotele, 

zakłady usługowe, sklepy. Z drugiej, istniej� tam tereny „oczekuj�ce” na nowych 

gospodarzy lub inwestorów, aktualnie mało atrakcyjne ze wzgl�du na dawn� 

lokalizacj� dzikiego wysypiska �mieci (pomimo wielokrotnych prób uporz�dkowania 

tego terenu, niestety ci�gle zdarza si�, i� mieszka�cy w nielegalny sposób 

pozbywaj� si� tam odpadów i nieczysto�ci), lub te� niekorzystne  stosunki wodne 

(zaniedbane tereny podmokłe). 
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Na opisywanym terenie znajduje si� kilka placówek o�wiatowych (Zespół 

Szkół Spo�ywczych, SP nr 1, przedszkole) wraz z zapleczem socjalnym (internaty). 

Stan techniczny, zarówno budynków szkolnych, jak i przyszkolnej infrastruktury 

sportowo-rekreacyjnej jest zły lub niezadowalaj�cy. Równie� dalsze otoczenie                         

w pobli�u szkół i przedszkola to teren cz��ciowo zdewastowany                                           

i niezagospodarowany, postrzegany jako mało bezpieczny.  

 
Jednym z najwi�kszych problemów tego obszaru 

(ale i całego Sandomierza) jest zlokalizowany tam 

dworzec PKS. Wszystkie ulice dojazdowe do 

dworca s� zbyt w�skie i zbyt kr�te aby istnienie w 

tym rejonie dworca PKS i setki przeje�d�aj�cych 

autobusów nie stały si� du�ym dyskomfortem dla 

mieszka�ców i zagro�eniem dla ich �ycia i zdrowia. 

Poza tym cała infrastruktura dworcowa -  

przestarzała i w bardzo złym stanie technicznym – 

nie jest najlepsz� wizytówk� miasta. 

Dodatkowo, dworzec PKS jest wył�czony z sieci miejskiej komunikacji (co przy 

rosn�cej �redniej wieku mieszka�ców stanowi równie� dla nich pewn� dolegliwo��). 
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W kontek�cie rozwoju turystyki jako priorytetowego kierunku rozwoju miasta, 

jest to zdecydowanie problem wymagaj�cy pilnego rozwi�zania.  

W granicach obszaru „B” usytuowany jest zabytkowy cmentarz �ydowski, który 

po uporz�dkowaniu i odpowiednim zagospodarowaniu mógłby stanowi� teren 

interesuj�cy dla turystów. 

 

 

OBSZAR C  

„Rokitek – Nowe Miasto”.  

Teren wyznaczony ulicami: Koseły, Rokitek, Czachowskiego, Gen. �ółkiewskiego-

Lina, Armii Krajowej oraz Mickiewicza. 
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Ze wzgl�du na wysoki stopie� zainwestowania nie wymaga opracowania 

planu miejscowego.  

Obszar w zabudowie mieszkalnej z przewag� wielorodzinnej i usługami 

ogólnomiejskimi. Cz��� bloków to budynki komunalne wymagaj�ce natychmiastowej 

interwencji remontowej i socjalnej (problem wyst�powania patologii społecznych                

w du�ej koncentracji na małym obszarze). Zabudowa w okolicy ul. Słowackiego to 

„blokowisko z wielkiej płyty”. Budynki s� w złym stanie technicznym, a tereny wokół 

bloków wymagaj� zagospodarowania mał� architektur� zgodnie z wymogami                     

i potrzebami mieszka�ców osiedla, zwłaszcza małych dzieci.  

Na terenie tym wyst�puje zag�szczenie zjawiska ubóstwa, zwłaszcza                     

w blokach przy ul Por. Króla, a co za tym idzie, w tym�e rejonie wyst�puj� 

zwi�kszone zagro�enie patologiami społecznymi.  

Na obszarze tym znajduj� si� dwa przedszkola. Jedna z placówek, ze 

wzgl�du na stan techniczny budynku przeznaczona została do likwidacji, a budynek 

do wyburzenia. Teren po przedszkolu wymaga przystosowania do nowych funkcji        

m.in. handlowo – usługowych lub kulturalnych. W chwili obecnej potrzeby 

mieszka�ców w zakresie kultury zaspokaja  O�rodek Akcji Kulturalnej, maj�cy swoj� 

siedzib� w pomieszczeniach nale��cych do Sandomierskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej. Pomieszczenia te s� w złym stanie technicznym i wymagaj� remontu 

lub modernizacji, jednak�e ich najwi�kszym mankamentem jest niedostatek miejsca, 

ograniczaj�cy zarówno skal� i sposób działalno�ci, jak i liczb� potencjalnych 

u�ytkowników. 

Poza tym obszar wymaga porz�dkowania istniej�cej zabudowy i okre�lenia 

sposobu wykorzystania przestrzeni urbanistycznej przy ul. Koseły i Placu 3 Maja.              

W rejonie tym aktualnie znajduje si� bazar, a warunki sanitarne i estetyczne 

kwalifikuj� go do  likwidacji. Konieczna jest budowa ci�gu pawilonów handlowych 

b�d
 hali targowej, umo�liwiaj�cej zachowanie higieny oraz popraw� warunków 

kupna i sprzeda�y.  

 

OBSZAR D 

„Kruków” 

Teren wyznaczony ulicami: Zacisze, Zawichojska, Krukowska, Ja�minowa, 

Akacjowa,  Krucza.  
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Teren posiada plan miejscowego zagospodarowania pn.: „Kruków”, w którym 

wyst�puj� tereny inwestycyjne z przeznaczeniem na budownictwo wielorodzinne                

w systemie TBS (wraz z zapleczem handlowym i usługowym). Mieszkania powstałe 

w tym systemie stanowiłyby m.in. lokum zast�pcze dla mieszka�ców lokali 

komunalnych z obszaru A (Stare Miasto). 

Obszar w zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej lub niskich domów 

wielorodzinnych (dawna zabudowa wiejska), zdecydowanie „niedoinwestowany”,          

niedostatecznie wykorzystany. 

Na osiedlu dost�pne s� tylko podstawowe usługi –w bardzo ograniczonym zakresie. 

Układ komunikacyjny jest niedostosowany do potrzeb mieszka�ców i zdecydowanie 

niewystarczaj�cy. Dodatkowo, obszar ten jest w minimalnym stopniu obj�ty 

komunikacj� miejsk� (dostosowana jest ona wył�cznie na potrzeby szkoły), co 

stanowi niedogodno�� dla aktualnych mieszka�ców osiedla, a tak�e zniech�ca 

potencjalnych inwestorów.  

Mimo blisko�ci zabytkowego Starego Miasta oraz urokliwego ukształtowania terenu, 

a tak�e w kontek�cie niedostatecznej poda�y działek budowlanych w Sandomierzu, 

dzielnica ta nie jest postrzegana jako atrakcyjna. Przyczyn� jest zlokalizowane tam 

mini-osiedle budynków socjalnych (zamieszkiwanych cz��ciowo przez ludno�� 

pochodzenia romskiego), oraz współwyst�puj�cych problemów społecznych – 

przest�pczo�ci i ubóstwa.  

Ze wzgl�du na stan techniczny i sanitarny budynków, osiedle to podlega� b�dzie 

stopniowej likwidacji (w miar� powstawania zast�pczych lokali socjalnych w innych, 

rozproszonych lokalizacjach). 
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OBSZAR E 

„Szpital” 

Teren wyznaczony ulicami: 

Schinzla, Dobkiewicza,  Milberta.  

Obszar mieszkalny z niedoborem funkcji usługowych i handlowych. Obj�ty jest 

planem miejscowym pn.: Szpital. Na tym obszarze przewiduje si� powstanie osiedla 

mieszkaniowego wielorodzinnego w systemie TBS. Mieszkania powstałe w tym 

systemie stanowiłyby lokum zast�pcze dla mieszka�ców lokali komunalnych                      

z obszaru A.  

 Jeden z podstawowych problemów tego obszaru to komunikacja – dojazd do 

centrum miasta jest coraz bardziej uci��liwy i niebezpieczny – ze wzgl�du na 

konieczno�� przejazdu przez „obwodnic�” (która to stopniowo utraciła swoje 
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pierwotne przeznaczenie i stała si� niemal�e drog� wewn�trzn� – przez któr� nadal 

jednak p�dz� rozp�dzone tiry).  

 

OBSZAR F 

„Mokoszyn” (obejmuje tereny na północ od fragmentu ulicy Lubelskiej, m.in. ulic� 

Mokoszy�sk�) 

Docelowo jest to obszar budownictwa mieszkaniowego zabudowy 

jednorodzinnej i wielorodzinnej wraz z zabudow� towarzysz�c�, oraz tereny 

rekreacyjne. Aktualnie obszar zagospodarowany jest w stopniu niewystarczaj�cym. 

Znajduje si� tu m.in. niewielkie osiedle (dawniej przyzakładowe). 

  

 

Na obszarze tym dost�pne s� tylko podstawowe usługi – w bardzo 

ograniczonym zakresie. Na ulicy Lubelskiej (droga wojewódzka 777), przy której jest 

zlokalizowane w/w osiedle, nat��enie ruchu jest bardzo du�e, co przy braku 

chodników i �cie�ki rowerowej stwarza realne zagro�enie dla ruchu pojazdów                    

i pieszych. Ponadto, obszaru tego dotyczy problem komunikacyjny analogiczny jak  

w obszarze E. Sytuacji nie poprawia komunikacja miejska ograniczona do minimum 

– dostosowana wył�cznie do potrzeb uczniów szkoły.  

 Na obszarze tym znajduj� si� obiekty sportowo-rekreacyjne (m.in. 

pełnowymiarowy stadion), które wymagaj� jednak modernizacji i remontu w celu 

poprawy ich standardu, a tak�e dostosowania do obowi�zuj�cych wymaga�. 

Na terenie tym planowana jest budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych 

(równie� z mieszkaniami socjalnymi). 
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OBSZAR G 

„Przy Hucie” 

Teren wyznaczony ulicami:  Zarzekowice,  Portowa, teren MOSIR.  

Cech� charakterystyczn� tego obszaru jest niejednorodno��. Obejmuje on 

swoimi granicami zarówno zabudow� jednorodzinn�, (cz��ciowo obszary wiejskie 

wł�czone administracyjnie w obszar miasta) jak i wielorodzinn� (dawne osiedle 

przyzakładowe), i – analogicznie – dwie ró�ne, mało zintegrowane społeczno�ci,                   

o ró�nej specyfice i ró�nych problemach.  

Osiedle przyzakładowe: wyst�puj� tu problemy społeczne charakterystyczne dla tego 

typu osiedli – po przekształceniu własno�ciowym zakładu i zwi�zan� z tym powa�n� 

redukcj� zatrudnienia: długotrwałe bezrobocie oraz jego cz�sto pojawiaj�ce si� 

niekorzystne konsekwencje: ubóstwo, �yciowa niezaradno��, alkoholizm, przemoc, 

przest�pczo��.  

 Na obszarze tym daje si� odczu� brak usług i handlu. Dodatkowo wyst�puj� 

trudno�ci z komunikacj� z centrum miasta – most o zbyt małej przepustowo�ci 

(„korki” w godzinach szczytu), oraz niewystarczaj�ca ilo�� poł�cze�  miejskiej 

komunikacji publicznej.  

Układ dróg wymaga dostosowania do potrzeb mieszka�ców i osób 

korzystaj�cych z placówek znajduj�cych si� po tej stronie Wisły. Powy�sze 

powoduje, �e mieszka�com obszaru cz�sto łatwiej pojecha� na zakupy do 

Tarnobrzega ni� do centrum miasta.  

Na obszarze tym zlokalizowane s� obiekty sportowo-rekreacyjne, s� one 

jednak w bardzo złym stanie technicznym. By przywróci� ich funkcje konieczna jest 

budowa Centrum Sportu i Rekreacji na terenie istniej�cego MOSiR, które stałoby si� 

tak�e atrakcj� dla turystów przebywaj�cych w Sandomierzu, szczególnie w sezonie 
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letnim, Infrastruktura o�wiatowa to szkoła podstawowa i przedszkole, przy czym to 

ostanie znajduje si� w budynku w złym stanie technicznym. Poniewa� jest to jedyna 

placówka tego typu w tej cz��ci miast, nale�y wbudowa� nowy obiekt                                

z przeznaczeniem na przedszkole.  

Na omawianym obszarze znajduje si� teren po stoczni rzecznej – jednej                   

z najstarszych w Polsce. Teren ten jest niewystarczaj�co wykorzystany dla rozwoju 

miasta. Nale�ałoby go przywróci� zakładom przemysłowym – stworzy� warunki 

atrakcyjne dla inwestorów – albo  przystosowa� do  celów turystycznych,  

zwi�zanych z tradycj� transportu rzecznego. 

 

 

OBSZAR H 

„Przemysłowa”  

Teren wyznaczony ulicami: Błonie, Przemysłowa, �wirki i Wigury. 

Obszar poło�ony w strefie ochrony konserwatorskiej krajobrazu i ekspozycji, wobec 

powy�szego istnieje konieczno�� dostosowania istniej�cych budynków do wymogów 

strefy. Teren obj�ty planem miejscowym pn.: Kamie� Pleba�ski.  

Obszar ten obejmuje tereny przemysłowe zlokalizowane w rejonie ulic: Błonie, 

terenów na północ od tej ulicy a� do ulicy Przedmie�cie Zawichojskie, Przemysłowej 

wraz z targowiskiem miejskim przy ul. Przemysłowej, ogródkami działkowymi oraz 

oczyszczalni� �cieków. Na tym terenie przewa�a zabudowa przeznaczona na 

prowadzenie działalno�ci gospodarczej (produkcja, handel, usługi). Budownictwo 

mieszkalne (jednorodzinne) koncentruje si� w rejonie ulicy Błonie i ul. Podmiejskiej. 

Przewa�aj� tereny prywatne, drogi poza ulic� Przemysłow� maj� charakter dróg 

lokalnych stanowi�cych dojazd do prywatnych posesji.  

 Obszar przylega do obwodnicy miejskiej (ul. �wirki i Wigury), o znacznym 

nat��eniu ruchu. Z uwagi na powy�sze konieczna jest budowa (nasadzenia) 

„zielonych ekranów” odgradzaj�cych teren rynku rolnego od drogi.  

 Podstawowym problemem tego obszaru jest słabo rozwini�ta sie� dróg oraz 

ich stan techniczny. Podobna sytuacja wyst�puje w odniesieniu do systemu 

komunikacji w rejonie giełdy rolno-ogrodniczej przy ul. Przemysłowej.  

Działa� modernizacyjnych (z uwagi na stan techniczny oraz wymogi sanitarne                    

i unijne) wymaga równie� sam teren giełdy. 
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OBSZAR I 

Teren wyznaczony ulicami: Lwowsk�, Trze�niowsk�, Holownicz� i rzek� 

Trze�niówk�.  

Obszar obj�ty planem miejscowym pn.: Trze�niowska. Wymaga budowy nowych 

rozwi�za� komunikacyjnych uwzgl�dniaj�cych istniej�ce i planowane ulice oraz 

w�zeł kolejowy. Na tym obszarze dopuszcza si� przedsi�wzi�cia mog�ce znacz�co 

oddziaływa� na �rodowisko pod warunkiem zastosowania odpowiednich rozwi�za� 

technicznych.  

           Teren przede wszystkim w zabudowie przemysłowej, magazynowej. Na 

tym obszarze prowadzone s� zakłady usługowe zwi�zane z obsług� techniczn�, 

komunikacyjn�, budownictwem, oraz przedsi�biorstwa produkcji rzemie�lniczej.  

           Funkcje przemysłowe tego obszaru wymagaj� wsparcia poprzez 

odpowiednie przygotowanie terenów inwestycyjnych (uzbrojenie, budowa dróg                     

o odpowiednich parametrach, poprawa stanu technicznego sieci energetycznej, 

melioracja), tak, aby stały si� one atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów -                        

i konkurencyjne dla pobliskiej Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

(celowym wydaje si� równie� rozwa�enie sytuacji, w której TSSE zostaje 

powi�kszona o tereny inwestycyjne Sandomierza).  

             Z uwagi na fakt, �e Sandomierz jest miastem turystycznym konieczne jest 

przywrócenie poł�cze� kolejowych osobowych z miastem. Temu celowi 

podporz�dkowana jest idea odnowienie dworca kolejowego oraz przygotowanie go 

do pełnienia tak�e funkcji handlowej i usługowej. 

 

 

3.2.1 Uzasadnienie wyboru obszarów rewitalizacji – podsumowanie. 
    
OBSZAR  A 
 
� wyst�powanie wielu zdegradowanych obiektów o du�ym znaczeniu 

architektonicznym i historycznym 

� nie wszystkie warto�ciowe obiekty wpisane do rejestru zabytków 

� niedostateczny stan techniczny obiektów publicznych 

� zły stan techniczny sieci wodno-kanalizacyjnej 

� zaniedbane tereny nadwi�la�skie 
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� problem osuwania si� skarpy sandomierskiej wraz z problemami wynikaj�cymi 

z tiksotropowych wła�ciwo�ci podło�a 

� brak systemu informacji miejskiej 

� brak koordynacji działa� zmierzaj�cych do stopniowej dekomunalizacji 

poszczególnych kamienic na starówce 

� brak systemu monitoringu   

� słabo zagospodarowany teren Parku Miejskiego 

� zły stan techniczny budownictwa mieszkaniowego 

� nadreprezentacja osób starszych 

� nadreprezentacja osób długotrwale bezrobotnych 

� wyst�powanie patologii społecznych 

 

OBSZAR B 
 

� zły stan techniczny budownictwa mieszkaniowego 

� wyst�powanie patologii społecznych 

� narastaj�ce bezrobocie w�ród mieszka�ców 

� mała liczba zakładów usługowych i handlowych umo�liwiaj�cych mieszka�com 

zaspokajanie potrzeb w miejscu zamieszkania  

� niska przedsi�biorczo�� mieszka�ców – brak małych zakładów generuj�cych 

nowe miejsca pracy 

� wysoka przest�pczo�� 

� nierozwi�zany problem dworca PKS 

� funkcjonowanie dzieci i osób zdemoralizowanych i z problemem alkoholowym 

 

OBSZAR C 

 
� zły stan techniczny budownictwa mieszkaniowego (wielka płyta) – budynki 

spółdzielni mieszkaniowej i wspólnot mieszkaniowych 

� narastaj�cy problem tymczasowego bazaru miejskiego przy Placu 3 Maja (brak 

wła�ciwego zaplecza sanitarnego, nielegalny handel) 

� narastaj�ce patologie społeczne 

� osłabione wi�zi społeczne w�ród lokalnej społeczno�ci – rotacja mieszkaniowa 

� niewystarczaj�ce zaplecze dla działalno�� sportowej i rekreacyjnej 
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OBSZAR D 
 
� niskie wykorzystanie potencjału obszaru  

� nasilanie si� patologii społecznych wpierane przez przestrzenn� blisko�� rodzin 

niezaradnych �yciowo – budownictwo socjalne,  

� przest�pczo�� 

� niska przedsi�biorczo�� – brak instytucji generuj�cych miejsca pracy 

� zły stan techniczny budynków socjalnych 

 

OBSZAR E 
 
� złe gospodarowanie przestrzenne utrudniaj�ce komunikacj� wewn�trzn�                       

i zewn�trzn� 

� niskie wykorzystanie potencjału obszaru  

� post�puj�ca degradacja terenu 

OBSZAR F 
 
� zły stan techniczny budownictwa mieszkaniowego 

� bezrobocie zwi�zane z likwidacj� du�ego przedsi�biorstwa 

� post�puj�ca degradacja terenu 

� ubóstwo mieszka�ców 

� niedostateczna infrastruktura techniczna – brak kanalizacji 

 

OBSZAR G 
 
� niskie wykorzystanie potencjału obszaru  

� zły stan techniczny obiektów infrastruktury społecznej o istotnym znaczeniu dla 

miasta:  basen letni, dom kultury 

� bezrobocie spowodowane restrukturyzacj� du�ego zakładu pracy 

� brak zorganizowanych form sp�dzania czasu wolnego przez dzieci i młodzie� 

 

OBSZAR H 

 

� zły stan techniczny infrastruktury technicznej  
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� niedostosowanie obiektów usługowych i handlowych do wymogów sanitarnych – 

wzrost zagro�enia epidemiologicznego 

� niedostateczna infrastruktura komunikacyjna 

� niedostosowanie zabudowa� do wymogów strefy ochrony krajobrazu 

architektonicznego i ekspozycyjnego.  

 

OBSZAR I 

 

� zły stan techniczny obiektów 

� niedostateczna infrastruktura komunikacyjna 
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IV. CELE I PROPOZYCJE DZIAŁA� W OBSZARACH 
REWITALIZOWANYCH 

 

4.1 Cele przestrzenne rewitalizacji 

 

W oparciu o wyniki analizy sytuacyjnej miasta – prezentowanej w rozdziale              

I dokumentu – okre�lono nast�puj�ce problemy w sferze przestrzennej wyst�puj�ce 

na zdefiniowanych powy�ej obszarach, które b�d� podlega� rewitalizacji:  

� niedostateczny system komunikacji (dworce, linie nocne) 

� nie do�� rozwini�ta infrastruktura turystyczna 

� nieład architektoniczny i estetyczny oraz brak elementów małej architektury, 

� zły stan nawierzchni cz��ci dróg 

� narastaj�ce problemy komunikacyjne, w tym w szczególno�ci typu 

tranzytowego 

� zły stan sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Starego Miasta 

� brak kanalizacji w znacznej cz��ci lewobrze�nego Sandomierza 

� nieuporz�dkowana sie� elektroenergetyczna 

� zły stan techniczny i niedostateczna ilo�� zasobów mieszkaniowych 

� brak mieszka� socjalnych 

� brak działa� zmierzaj�cych do stopniowej dekomunalizacji poszczególnych 

kamienic na Starówce 

� zaniedbane tereny nadwi�la�skie 

 

Na podstawie tak zdefiniowanych problemów, wyodr�bniono nast�puj�ce cele 

rewitalizacji w sferze przestrzennej, zmierzaj�ce do zmniejszenia negatywnego ich 

oddziaływania na otoczenie zewn�trzne: 

���� Wzrost u�yteczno�ci struktury ruchu kołowego i pieszego oraz poprawa 

estetyki przestrzeni publicznych, w tym rozwój miejskiej komunikacji zbiorowej 

���� Odbudowa oraz ochrona obiektów cennych architektonicznie i obszarów 

przyrodniczo cennych 

���� Przebudowa lub/i remont publicznej infrastruktury zwi�zanej z rozwojem 

funkcji turystycznych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych miasta, 

poł�czonych z działalno�ci� gospodarcz� 
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���� Poprawa warunków oraz uatrakcyjnienie bazy kulturalno-sportowej 

umo�liwiaj�cej rozwój aktywno�ci mieszka�ców miasta 

���� Rozbudowa lub/i remont mediów miejskich  

4.1.1 Planowane działania na obszarach rewitalizowanych w aspekcie 

przestrzennym 

           W toku konsultacji społecznych, przeprowadzonych w trakcie przygotowania 

Programu, wyodr�bniono zestaw projektów wpisuj�cych si� w zało�enia Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Sandomierza:  

 

Obszar uj�ty w LPROM: A, B, C, D, E, F, G, H, I 
Inwestor: Urz�d Miejski w Sandomierzu 
Nazwa przedsi�wzi�cia: Bie��ca aktualizacja studium uwarunkowa� i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta 
Opracowanie i aktualizacja miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego warunkuj�cych realizacj� 
zamierzonych kierunków rozwoju miasta 

Opis przedsi�wzi�cia: � Monitoring realizacji programów i okresowa ewaluacja 
stopnia ich realizacji 

� Dokonywanie stosowanych zmian w formie aneksów etc. 
Okres realizacji 
(ł�cznie z opracowaniem 
dokumentacji): 

2007 – 2015  

Przewidywany ł�czny koszt 
inwestycji:  

500 000 

Przewidywane 
ródło finansowania: �rodki własne UM 
 

 

Obszar uj�ty w LPROM: B 
Inwestor: Urz�d Miejski w Sandomierzu 
Nazwa przedsi�wzi�cia: Stymulowanie działa� zmierzaj�cych do rozwoju 

ponadregionalnej sieci transportowej: drogowej oraz kolejowej 
umo�liwiaj�cej szybsz� i bardziej bezpieczn� komunikacj� 

Opis przedsi�wzi�cia: � Modernizacja oraz rozbudowa dworca PKS  
� Alternatywnie inna lokalizacja – wskazana w Studium 

uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Miasta Sandomierza (nowa edycja) 

Okres realizacji 
(ł�cznie z opracowaniem 
dokumentacji): 

2010 – 2015  

Przewidywany ł�czny koszt 
inwestycji:  

6 000 000 PLN 

Przewidywane 
ródło finansowania: �rodki własne UM, dofinansowanie �rodki unijne, alternatywnie 
realizacja w formule partnerstwa publiczno-prywatnego 
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Obszar uj�ty w LPROM: A, B, C, D, E, F, G, H, I 
Inwestor: Urz�d Miejski w Sandomierzu 
Nazwa przedsi�wzi�cia: Zwi�kszenie roli dziedzictwa kulturowego jako czynnika rozwoju 

poprzez popraw� warunków komunikacji wewn�trznej oraz 
architektonicznego wizerunku miasta 

Opis przedsi�wzi�cia: � Projekt i budowa parkingów dla autobusów i samochodów 
osobowych, w tym budowa parkingów na obrze�ach miasta 
(przy jednoczesnym zapewnieniu nieodpłatnego transportu 
do centrum w przypadku organizacji du�ych imprez 
kulturalnych, turystycznych i innych); 

� Wytyczenie przy współpracy z s�siednimi gminami 
ponadlokalnych szlaków rowerowych wraz z infrastruktur� 
sprzyjaj�c� rozwojowi tego segmentu turystyki; 

� Przygotowanie i realizacja programu budowy tras 
rowerowych w obr�bie miasta;  

� Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełno-
sprawnych w mie�cie. 

Okres realizacji 
(ł�cznie z opracowaniem 
dokumentacji): 

2009 – 2015  

Przewidywany ł�czny koszt 
inwestycji:  

3 000 000 PLN 

Przewidywane 
ródło finansowania: �rodki własne UM, Fundusze Strukturalne 
 

Obszar uj�ty w LPROM: A, B, C, D, E, F, G, H, I 
Inwestor: Urz�d Miejski w Sandomierzu 
Nazwa przedsi�wzi�cia: Działania inwentaryzacyjne oraz waloryzacja architektoniczna  

i przyrodnicza miasta ze wskazaniem terenów i obiektów 
wymagaj�cych obj�cia ochron� 

Opis przedsi�wzi�cia: � Przeprowadzenie prac inwentaryzacyjnych na terenie 
miasta  

Okres realizacji 
(ł�cznie z opracowaniem 
dokumentacji): 

2008 – 2015  

Przewidywany ł�czny koszt 
inwestycji:  

300 000 PLN 

Przewidywane 
ródło finansowania: �rodki własne, Fundusze Strukturalne  
 

 

Obszar uj�ty w LPROM: C 
Inwestor: Urz�d Miejski w Sandomierzu 
Nazwa przedsi�wzi�cia: Rewitalizacja Placu 3 maja 
Opis przedsi�wzi�cia: � Kwalifikacja terenu jako pasa� handlowo-usługowy 

� Likwidacja tzw. „tymczasowego targowiska” w trybie 
uchwały Rady Miasta 

� Likwidacja istniej�cych bud blaszanych poprzez ich 
usuni�cie na koszt wła�cicieli 

� Wykonanie projektu pasa�u handlowo-usługowego 
przewiduj�cego: wybudowanie jednego du�ego obiektu lub 
kilku ci�gów pawilonów dla celów prowadzenia handlu                  
i usług (wyposa�onych w o�wietlenie, kanalizacj� i dopływ 
wody bie��cej, przebudow� o�wietlenia placu w celu 
ułatwienia konserwacji tego o�wietlenia, a w szczególno�ci 
poprawy dost�pno�ci punktów o�wietleniowych dla ekip 
remontowych i konserwacyjnych, wybudowanie szaletu 
publicznego dla u�ytkowników pasa�u, wybudowanie 
ogrodzenia pasa�u, wybudowanie ci�gu zadaszonych 
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straganów trwałych dla przeniesienia w to miejsce 
„Zieleniaka” oraz wykonanie remontu nawierzchni placu                             
i jego odwodnienia) 

� Udost�pnienie wybudowanych pawilonów przedsi�biorcom 
na zasadach komercyjnych 

Realizacja powy�szego projektu mo�e by� rozszerzona  
o wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych dla obsługi 
stadionu i pasa�u handlowego. Wskazana jest budowa parkingu 
wielopoziomowego. 
Wska
niki realizacji projektu: 
� Wzrost przychodów Miasta z tytułu czynszów najmu oraz 

podatku od nieruchomo�ci 
� Urealnienie poboru opłaty targowej od handlu na 

straganach, na których funkcjonował b�dzie „Zieleniak” 
� Wzrost ilo�ci miejsc parkingowych i przychodów z opłat 

parkingowych, 
� Poprawa przepustowo�ci chodnika, na którym obecnie 

funkcjonuje „Zieleniak” poprawa czysto�ci i estetyki tego 
ci�gu pieszego 

� Poprawa bezpiecze�stwa ruchu na ulicy Koseły oraz  
w rejonie przystanku komunikacji miejskiej wobec 
przeniesienia handlu na jedn� stron� tej ulicy 

� Wygaszenie sporów prawnych z dotychczasowymi 
wła�cicielami bud blaszanych powstałych w zwi�zku  
z pobieraniem opłaty targowej oraz roszczeniami o obj�cie 
ich podatkiem od nieruchomo�ci,  

� Prawidłowe i estetyczne zagospodarowanie terenu 
� Wzrost poziomu zabezpieczenia sanitarnego i ppo�. terenu 

pasa�u oraz obszarów przyległych 
Okres realizacji 
(ł�cznie z opracowaniem 
dokumentacji): 

2008 – 2015  

Przewidywany ł�czny koszt 
inwestycji:  

20 000 000 PLN 

Przewidywane 
ródło finansowania: �rodki prywatne lub realizacja w formule PPP (równie�                         
z wykorzystaniem �rodków Funduszy Strukturalnych UE)  

 

 

Obszar uj�ty w LPROM: A, B, C, D, E, F, G, H, I 
Inwestor: Urz�d Miejski w Sandomierzu 
Nazwa przedsi�wzi�cia: Zwi�kszenie atrakcyjno�ci osiedle�czej oraz jako�ci �ycia 

mieszka�ców poprzez rozbudow� infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej 

Opis przedsi�wzi�cia: � Budowa obiektów tzw. małej architektury 
� Budowa Centrum Sportu i Rekreacji 
� Budowa „otwartych stref rekreacji dzieci�cej” przy obiektach 

o�wiatowych 
� budowa placów zabaw i terenów przystosowanych do 

uprawiania specyficznych dyscyplin sportowych (takich jak 
jazda na rolkach, deskorolkach, rowerach górskich itp.) 

Okres realizacji 
(ł�cznie z opracowaniem 
dokumentacji): 

2008 – 2015  

Przewidywany ł�czny koszt 
inwestycji:  

25 000 000 PLN 

Przewidywane 
ródło finansowania: �rodki własne UM, Fundusze Strukturalne, �rodki Mechanizmu 
finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego  
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Obszar uj�ty w LPROM: A 
Inwestor: Urz�d Miejski w Sandomierzu 
Nazwa przedsi�wzi�cia: Realizacja polityki gospodarowania starymi komunalnymi 

zasobami mieszkaniowymi w celu planowania zmiany funkcji 
obszarów miejskich 

Opis przedsi�wzi�cia: � inwentaryzacja istniej�cych zasobów 
� prognoza zapotrzebowania  
� przygotowanie/aktualizacja programu gospodarowania 

zasobami mieszkaniowymi, ze szczególnym 
uwzgl�dnieniem potrzeby zmiany funkcji u�ytkowych 
mieszka� na Starym Mie�cie. 

Okres realizacji 
(ł�cznie z opracowaniem 
dokumentacji): 

2008 – 2015  

Przewidywany ł�czny koszt 
inwestycji:  

200 000 PLN 

Przewidywane 
ródło finansowania: �rodki własne UM 
 

Obszar uj�ty w LPROM: A, B, C, D, E, F, G, H, I 
Inwestor: Urz�d Miejski w Sandomierzu 
Nazwa przedsi�wzi�cia: Modernizacja istniej�cego oraz budowa nowego zasobu 

budownictwa komunalnego oraz tworzenie zasobu lokali                      
o charakterze socjalnym 

Opis przedsi�wzi�cia: � Modernizacja istniej�cych lokali komunalnych 
� Budowa lokali socjalnych 
� Budownictwo społeczne /budowa wielorodzinnych 

budynków mieszkalnych, przeznaczonych na wynajem (w 
ramach TBS, z mieszkaniami socjalnymi) wraz z zapleczem 
handlowo-usługowym/.  

Budowa i modernizacja infrastruktury mieszkaniowej – 
komunikacji, wodoci�gu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
sieci energetycznej i teleinformatycznej, sieci gazowej, 
elementów małej architektury oraz zieleni urz�dzonej. 
Powy�sze stanowi uzupełnienie (kontynuacj�) zadania 
dekomunalizacji kamienic na Starówce.  

Okres realizacji 
(ł�cznie z opracowaniem 
dokumentacji): 

2007 – 2015  

Przewidywany ł�czny koszt 
inwestycji:  

20 000 000 PLN 

Przewidywane 
ródło finansowania: �rodki własne UM, Fundusze Celowe, Fundusze Strukturalne, 
Kapitał Prywatny 

 

Obszar uj�ty w LPROM: A 
Inwestor: Urz�d Miejski w Sandomierzu 
Nazwa przedsi�wzi�cia: Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu 
Opis przedsi�wzi�cia: � Ochrona i zabezpieczenie Zespołu Staromiejskiego poprzez 

wymian� i modernizacj� infrastruktury podziemnej oraz 
likwidacj� zbiornika wody do celów p. po�. usytuowanego 
pod płyt� Rynku, 

� Renowacja przestrzeni publicznej poprzez modernizacj� 
nawierzchni, o�wietlenia, małej architektury oraz 
uporz�dkowanie zieleni, 

� Budowa szaletów, parkingów i innych obiektów u�yteczno�ci 
publicznej,  niezb�dnych do poprawy funkcjonowania ruchu 
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turystycznego. 
 

Okres realizacji 
(ł�cznie z opracowaniem 
dokumentacji): 

2008 – 2015  

Przewidywany ł�czny koszt 
inwestycji:  

100 000 000 PLN 

Przewidywane 
ródło finansowania: �rodki własne UM, Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójno�ci 
 

Obszar uj�ty w LPROM: A 
Inwestor: Urz�d Miejski w Sandomierzu 
Nazwa przedsi�wzi�cia: Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego  

i przyrodniczego Miasta Sandomierza – etap II 
Opis przedsi�wzi�cia: Zagospodarowanie i rewitalizacja zaniedbanych                                 

i zdegradowanych terenów nadwi�la�skich (Bulwar 
Piłsudskiego), niegdy� pełni�cych funkcje rekreacyjne oraz ich 
poł�czenie ci�giem pieszo-rowerowym z Parkiem Piszczele,               
a tak�e  renowacja parku miejskiego 

Okres realizacji 
(ł�cznie z opracowaniem 
dokumentacji): 

2008– 2013 

Przewidywany ł�czny koszt 
inwestycji:  

38 000 000 

Przewidywane 
ródło finansowania: �rodki własne UM, Fundusze Strukturalne 
 

 

Obszar uj�ty w LPROM: I 
Inwestor: Urz�d Miejski w Sandomierzu 
Nazwa przedsi�wzi�cia: Podj�cie działa� maj�cych na celu odbudow� funkcji dworca 

PKP jako głównego o�rodka wzrostu obszaru 
Opis przedsi�wzi�cia: � Budowa nowych rozwi�za� komunikacyjnych 

uwzgl�dniaj�cych istniej�ce ulice oraz w�zeł kolejowy 
Okres realizacji 
(ł�cznie z opracowaniem 
dokumentacji): 

2009 – 2015  

Przewidywany ł�czny koszt 
inwestycji:  

5 000 000 PLN 

Przewidywane 
ródło finansowania: �rodki własne U.M., PKP, Fundusze Strukturalne 
 

Działania podejmowane przez podmioty inne ni�  Urz�d Miejski w Sandomierzu 

 

Obszar uj�ty w LPROM: H 
Inwestor: Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy S.A. 
Nazwa przedsi�wzi�cia: Wzmocnienie pozycji SORH S.A. jako element rewitalizacji 

obszaru  
Opis przedsi�wzi�cia: � Modernizacja infrastruktury technicznej i poprawa 

funkcjonowania producenckiego rynku hurtowego (placu 
targowego) przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu. 

Okres realizacji 
(ł�cznie z opracowaniem 
dokumentacji): 

2008 – 2015  

Przewidywany ł�czny koszt 
inwestycji:  

 

Przewidywane 
ródło finansowania: �rodki własne SORH S.A., Fundusze Strukturalne 
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Obszar uj�ty w LPROM: A, B, C, D, E, F, G, H, I 
Inwestor: PEC 
Nazwa przedsi�wzi�cia: Zwi�kszenie dost�pno�ci mieszka�ców miasta do infrastruktury 

publicznej, informacyjnej i technicznej 
Opis przedsi�wzi�cia: � Modernizacja kotłowni gazowych na Starym Mie�cie  

w Sandomierzu: 
- Nr 8 przy ul. Rynek 28 
- Nr 7 przy ul. Rynek 5 
- Nr 11 przy ul. Katedralnej  
� Modernizacja kotła WR-5 nr 1 oraz układów 

technologicznych i automatyki kotłowni „Rokitek „. 
� Likwidacja wymiennikowni grupowych W i W-1 – wykonanie 

przył�czy wysokich parametrów oraz indywidualnych 
wymiennikowni kompaktowych w budynkach przył�czonych 
do wymiennikowni W i W-1. 

� Modernizacja instalacji odpylania spalin w kotłowni 
„Stocznia”. 

� Przebudowa kotła WR-10 Nr4 na kocioł WR12M w 
technologii �cian szczelnych. 

Wymiana ok. 4500mb sieci ciepłowniczych 
wysokoparametrowych wykonanych w kanałach na sieci 
preizolowane w zakresie �rednic nom. od 50-300 
 
 

Okres realizacji 
(ł�cznie z opracowaniem 
dokumentacji): 

2007 – 2015  

Przewidywany ł�czny koszt 
inwestycji:  

3 000 000 

Przewidywane 
ródło finansowania: �rodki własne UM, �rodki bud�etu pa�stwa 
 
 
Obszar uj�ty w LPROM: A, B, C, D, E, F, G, H, I 
Inwestor: PGKiM Sandomierz 
Nazwa przedsi�wzi�cia: Kompleksowa gospodarka odpadami jako forma ochrony 

�rodowiska naturalnego  
Opis przedsi�wzi�cia: � Realizacja zało�e� Programu Ochrony �rodowiska Gminy 

Sandomierz   
Okres realizacji 
(ł�cznie z opracowaniem 
dokumentacji): 

2007 – 2010  

Przewidywany ł�czny koszt 
inwestycji:  

1 800 000 

Przewidywane 
ródło finansowania: �rodki własne PGKiM, Krajowe fundusze celowe, Fundusz 
Spójno�ci i Fundusze Strukturalne 

 
Obszar uj�ty w LPROM: B 
Inwestor: Komenda Powiatowa Policji w Sandomierzu 
Nazwa przedsi�wzi�cia: Zwi�kszenie skuteczno�ci pracy policji poprzez popraw� 

warunków pracy funkcjonariuszy. 
Opis przedsi�wzi�cia: � Rozbudowa i modernizacja budynku Komendy Powiatowej 

Policji wraz z otoczeniem 
Okres realizacji 
(ł�cznie z opracowaniem 
dokumentacji): 

2008 – 2015  

Przewidywany ł�czny koszt 
inwestycji:  

1 000 000 PLN 

Przewidywane 
ródło finansowania: �rodki własne KPP, fundusze celowe, Fundusze Strukturalne 
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Obszar uj�ty w LPROM: C 
Inwestor: Sandomierska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Nazwa przedsi�wzi�cia: Poprawa atrakcyjno�ci osiedla SSM w Sandomierzu poprzez 

popraw� estetyki oraz warunków zamieszkania 
Opis przedsi�wzi�cia: 1. Remont i budowa parkingów, chodników i ci�gów pieszo-

jezdnych na terenie osiedla SSM 
2. Remonty i modernizacje budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych polegaj�ce na: 
� Wymianie instalacji centralnego ogrzewania, centralnej 

ciepłej wody, instalacji sanitarnych i gazowych 
� Termorenowacji 
 

Okres realizacji 
(ł�cznie z opracowaniem 
dokumentacji): 

2008 – 2015  

Przewidywany ł�czny koszt 
inwestycji:  

4 000 000 

Przewidywane 
ródło finansowania: �rodki własne SSM, fundusze celowe, Fundusze Strukturalne 
 
 
 
 
Obszar uj�ty w LPROM: G 
Inwestor: Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Sandomierz” 
Nazwa przedsi�wzi�cia: Zwi�kszenie  atrakcyjno�ci osiedla SBM poprzez popraw� 

warunków zamieszkania 
Opis przedsi�wzi�cia: � Przygotowanie i realizacja programu uporz�dkowania 

gospodarki wodnej na terenie osiedla 
� Termorenowacja zasobów mieszkaniowych – 

wielorodzinnych, z wymian� elementów azbestowych 
elewacji zewn�trznych. 

� Remont i budowa parkingów, chodników i ci�gów pieszo-
jezdnych. 

� Modernizacja i remont sieci zewn�trznych i instalacji 
wewn�trznej centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej 
wody, sanitarnej i gazowej. 

� Wykorzystanie potencjału cieku wodnego „Atramentówka” 
poprzez jego wła�ciwe zagospodarowanie, w tym dla celów 
rekreacyjnych. 

� Budowa parku rekreacji. 
Okres realizacji 
(ł�cznie z opracowaniem 
dokumentacji): 

2008 – 2015  

Przewidywany ł�czny koszt 
inwestycji:  

1 000 000 PLN 

Przewidywane 
ródło finansowania: �rodki własne SBM, Fundusze Strukturalne 
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4.2 Cele rewitalizacji w aspekcie gospodarczym 

 
Drug� sfer� poddan� analizie, bardzo wa�n� w procesie formułowania 

wniosków dotycz�cych sytuacji społeczno-gospodarczej miasta, jest sfera 

gospodarcza. Maj�c na wzgl�dzie wyniki analizy prezentowanej w rozdziale                       

pierwszym dokumentu, wskazano nast�puj�ce problemy w tej sferze, 

zdiagnozowane na wskazanych powy�ej obszarach: 

� brak zach�t dla inwestorów 

� brak dostatecznej liczby uzbrojonych terenów inwestycyjnych 

� du�a strefa ochronna zabytków 

� brak jednolitego i ofensywnego systemu promocji miasta 

� słabe zaplecze turystyczne 

� brak działa� zmierzaj�cych do stopniowej dekomunalizacji poszczególnych 

kamienic na starówce  

� trudno�ci z pozyskiwaniem instytucji, które finansowo zaanga�uj� si�                       

w procesy inwestycyjne w mie�cie 

  

 

Wa�nym aspektem jest wskazanie instrumentów i narz�dzi dostarczanych 

przez miasto lub inne podmioty, działaj�ce na rzecz intensyfikacji działalno�ci 

gospodarczej prowadzonej w mie�cie. Tym samym, wyodr�bniono nast�puj�ce cele 

główne rewitalizacji w obszarze gospodarczym, zmierzaj�ce do zmniejszenia 

negatywnego oddziaływania w/w problemów: 

� Tworzenie w warunków lokalowych i infrastrukturalnych dla rozwoju małej                    

i �redniej przedsi�biorczo�ci 

� Renowacja i adaptacja na cele gospodarcze budynków o znaczeniu 

historycznym i/lub warto�ci architektonicznej  

 

4.2.1 Planowane działania na obszarach rewitalizowanych w aspekcie 
gospodarczym 

  

Zakres zada� przewidzianych do realizacji mog�cych uzyska� 

współfinansowanie z pomocy strukturalnej: 
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� remont, przebudowa lub przystosowanie budynków i przestrzeni dla potrzeb 

tworzenia inkubatorów przedsi�biorczo�ci oraz instytucji wsparcia biznesu  

� prowadzenie działa� promocyjnych i szkoleniowych na rzecz wspierania 

małych i �rednich przedsi�biorstw 

� przygotowanie terenów inwestycyjnych na rewitalizowanych terenach 

miejskich na potrzeby prowadzenia działalno�ci gospodarczej 

� izolacja, remont lub przebudowa elewacji, fasad i dachów budynków oraz 

pomieszcze� przeznaczonych na cele gospodarcze 

Ka�dy podmiot, który zamierza realizowa� projekt finansowany z programu, 

dla którego warunkiem jest zgodno
� z LPROM, powinien uzyska� akceptacj� 

Burmistrza Miasta Sandomierza wskazuj�c� na zbie�no�� realizowanego 

przedsi�wzi�cia z celami LPROM.  

 
Obszar uj�ty w LPROM: A, B, C, D, E, F, G, H, I 
Inwestor: Urz�d Miejski w Sandomierzu 
Nazwa przedsi�wzi�cia: Działania na rzecz wzmacniania potencjału instytucjonalnego  

w celu aktywizacji rynku pracy 
Opis przedsi�wzi�cia: � Nawi�zanie współpracy z lokalnymi i regionalnymi 

instytucjami „otoczenia biznesu” 
� Wsparcie organizacji pozarz�dowych w formie dotacji 

(konkurs) 
Okres realizacji 
(ł�cznie z opracowaniem 
dokumentacji): 

2008 – 2015  

Przewidywany ł�czny koszt 
inwestycji:  

250 000 

Przewidywane 
ródło finansowania: �rodki własne UM 
 

Obszar uj�ty w LPROM: A, B, C, D, E, F, G, H, I 
Inwestor: Urz�d Miejski w Sandomierzu 
Nazwa przedsi�wzi�cia: Stwarzanie warunków dla rozwoju małej i �redniej 

przedsi�biorczo�ci  
Opis przedsi�wzi�cia: � Adaptacja obiektów i lokali komunalnych na potrzeby małej  

i �redniej przedsi�biorczo�ci 
� Przygotowanie terenów inwestycyjnych/parku przemysło-

wego wraz z inkubatorem przedsi�biorczo�ci 
Okres realizacji 
(ł�cznie z opracowaniem 
dokumentacji): 

2010 – 2015  

Przewidywany ł�czny koszt 
inwestycji:  

10 000 000 

Przewidywane 
ródło finansowania: �rodki własne UM, Fundusze Strukturalne 
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Obszar uj�ty w LPROM: A, B, C, D, E, F, G, H, I 
Inwestor: Urz�d Miejski w Sandomierzu 
Nazwa przedsi�wzi�cia: Okre�lenie wieloletnich trendów demograficznych w celu 

okre�lenia optymalnej wielko�ci infrastruktury o�wiatowej 
Opis przedsi�wzi�cia: � Bie��cy monitoring obszaru 

� Opracowanie �redniookresowych programów rozwoju sfery 
o�wiatowej w mie�cie  

Okres realizacji 
(ł�cznie z opracowaniem 
dokumentacji): 

2008 – 2015  

Przewidywany ł�czny koszt 
inwestycji:  

200 000 

Przewidywane 
ródło finansowania: �rodki własne UM 
 

 

Obszar uj�ty w LPROM: A, B, C, D, E, F, G, H, I 
Inwestor: Urz�d Miejski w Sandomierzu 
Nazwa przedsi�wzi�cia: Inicjowanie i wspieranie programów edukacyjnych słu��cych 

zdolno�ciom adaptacyjnym młodzie�y do potrzeb rynkowych, 
zwi�kszania mobilno�ci zawodowej mieszka�ców, podnoszeniu 
kwalifikacji zawodowych uwzgl�dniaj�cych rzeczywiste potrzeby 

rynku pracy 
Opis przedsi�wzi�cia: � Szczegółowa diagnoza potrzeb wskazanej grupy  

� Realizacja projektów szkoleniowych i edukacyjnych                     
w odpowiedzi na zidentyfikowane potrzeby 

� Realizacja projektów maj�cych na celu rozwój                              
i przystosowanie szkolnych i pozaszkolnych form 
kształcenia do potrzeb rynku pracy.  

Okres realizacji 
(ł�cznie z opracowaniem 
dokumentacji): 

2008 – 2015  

Przewidywany ł�czny koszt 
inwestycji:  

2 500 000 

Przewidywane 
ródło finansowania: �rodki własne UM, Europejski Fundusz Społeczny 
 

 

 

Obszar uj�ty w LPROM: A, B, C, D, E, F, G, H, I 
Inwestor: Urz�d Miejski w Sandomierzu 
Nazwa przedsi�wzi�cia: Wspieranie rozwoju współpracy mi�dzy placówkami 

o�wiatowymi, uczelniami wy�szymi, o�rodkami naukowo-
badawczymi a przedsi�biorcami 

Opis przedsi�wzi�cia: � Inicjowanie i udział w projektach realizowanych na terenie 
miasta przez o�rodki o�wiatowe 

Okres realizacji 
(ł�cznie z opracowaniem 
dokumentacji): 

2008 – 2015  

Przewidywany ł�czny koszt 
inwestycji:  

1 000 000 

Przewidywane 
ródło finansowania: �rodki własne UM, Europejski Fundusz Społeczny 
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Obszar uj�ty w LPROM: A, B, C, D, E, F, G, H, I 
Inwestor: Urz�d Miejski w Sandomierzu 
Nazwa przedsi�wzi�cia: Aktywizacja zawodowa grup społecznych, zagro�onych 

marginalizacj� społeczn� i ekonomiczn� 
Opis przedsi�wzi�cia: � Inicjowanie tworzenia spółdzielni socjalnych, centrów 

integracji społecznej, klubów integracji społecznej, �wietlic 
�rodowiskowych   

Okres realizacji 
(ł�cznie z opracowaniem 
dokumentacji): 

2008 – 2015  

Przewidywany ł�czny koszt 
inwestycji:  

2 500 000 

Przewidywane 
ródło finansowania: �rodki własne UM, Fundusze Strukturalne 
 

 

Obszar uj�ty w LPROM: A 
Inwestor: Urz�d Miejski w Sandomierzu 
Nazwa przedsi�wzi�cia: Podniesienie walorów Starego Miasta poprzez nadanie 

zlokalizowanym tam obiektom nowych funkcji społeczno-
gospodarczych przy jednoczesnej ochronie warto�ci kulturowej  

i historycznej obiektów  
Opis przedsi�wzi�cia: � Dekomunalizacja  poszczególnych kamienic 

� Modernizacja i adaptacja lokali na potrzeby małej i �redniej 
przedsi�biorczo�ci 

� Przygotowanie oraz wdro�enie systemu ulg oraz zach�t dla 
przedsi�biorców i inwestorów, maj�cego na celu wspieranie 
rozwoju turystyki w Sandomierzu 

Okres realizacji 
(ł�cznie z opracowaniem 
dokumentacji): 

2008 – 2015  

Przewidywany ł�czny koszt 
inwestycji:  

4 000 000 

Przewidywane 
ródło finansowania: �rodki własne UM, �rodki prywatne, Programy Operacyjne 
Ministra Kultury i dziedzictwa Kulturowego, Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego oraz Europejski Fundusz Społeczny 

 

 

Obszar uj�ty w LPROM: A, B, C, D, E, F, G, H, I 
Inwestor: Urz�d Miejski w Sandomierzu 
Nazwa przedsi�wzi�cia: Wspieranie aktywno�ci społecznej z udziałem organizacji 

pozarz�dowych i grup nieformalnych 
Opis przedsi�wzi�cia: � Wsparcie kierunkowe organizacji pozarz�dowych 

działaj�cych na rzecz rozwoju społecze�stwa 
obywatelskiego poprzez udzielanie dotacji na realizacj� 
projektów – w drodze konkursu 

Okres realizacji 
(ł�cznie z opracowaniem 
dokumentacji): 

2008 – 2015  

Przewidywany ł�czny koszt 
inwestycji:  

2 500 000 

Przewidywane 
ródło finansowania: �rodki własne UM, Europejski Fundusz Społeczny 
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Obszar uj�ty w LPROM: A, B, C, D, E, F, G, H, I 
Inwestor: Urz�d Miejski w Sandomierzu 
Nazwa przedsi�wzi�cia: Promocja turystyczna i gospodarcza miasta i regionu, ułatwienie 

dost�pu do wszechstronnych informacji ofertowo-
instytucjonalnych poszukiwanych przez potencjalnego inwestora 

Opis przedsi�wzi�cia: � Stworzenie materiałów promocyjnych dla poszczególnych 
segmentów rynku i dotarcie z nimi do miejsc 
zapewniaj�cych najlepszy kontakt z konsumentem /np. 
mapy szlaków rowerowych rozpowszechniane w klubach 
cyklistów/ 

� Prezentacja na targach turystycznych w Polsce i za granic� 
oferty wypracowanej wspólnie z wła�cicielami obiektów 
prowadz�cych usługi noclegowe i gastronomiczne w obr�bie 
miasta 

� Wprowadzenie jednolitego systemu dystrybucji bezpłatnych 
wydawnictw turystycznych  

� Utworzenie centrum informacji turystycznej oferuj�cego 
m.in. na bie��co aktualizowan� informacj� o wolnych 
miejscach noclegowych oraz wydarzeniach kulturalnych – 
równie� za po�rednictwem Internetu. 

� Informacja wizualna o szlakach turystycznych, 
interesuj�cych zabytkach, parkingach, usługach 
gastronomicznych, placówkach kulturalnych oraz punktach 
pomocy medycznej i automatach telefonicznych 

� Wykonanie systemu informacji kierunkowej Sandomierza 
informuj�cej o atrakcjach i usługach turystycznych 
Sandomierza  

� Bannery reklamowe przy głównych trasach oraz w�złach 
komunikacyjnych 

� Wyposa�enie parkingów w odpowiedni� informacj� 
turystyczn� umo�liwiaj�c� łatwe dotarcie do interesuj�cych 
miejsc.  

� Wykonanie oznakowania tras oraz map dla cyklistów 
� Opracowanie kalendarza imprez turystycznych i kulturalnych 

odbywaj�cych si� w mie�cie i jego upowszechnienie – 
równie� za po�rednictwem Internetu  

Okres realizacji 
(ł�cznie z opracowaniem 
dokumentacji): 

2008 – 2015  

Przewidywany ł�czny koszt 
inwestycji:  

3 000 000 

Przewidywane 
ródło finansowania: �rodki własne UM, Fundusze UE 
 

 

Obszar uj�ty w LPROM: A, B, C, D, E, F, G, H, I 
Inwestor: Urz�d Miejski w Sandomierzu 
Nazwa przedsi�wzi�cia: Stworzenie sytemu preferencji ekonomicznych w celu rozwoju 

przedsi�biorczo�ci oraz utrzymania i tworzenia miejsc pracy 

Opis przedsi�wzi�cia: � Opracowanie systemu preferencji ekonomicznych 
� Powstanie płaszczyzny współpracy pomi�dzy władz� 

lokaln�, a �rodowiskiem biznesu 
 Powołanie Pełnomocnika Miasta ds. rozwoju 

gospodarczego i kontaktów z przedsi�biorcami. Intencj� w 
tym przypadku jest uruchomienie działa� ze strony władz 
samorz�dowych, które ułatwi� wzajemne kontakty biznesu            
i władzy. 

 Wypracowanie zasad i form współpracy pomi�dzy 
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reprezentacj� biznesu a władzami miasta. Realizacja 
zadania powinna okre�li� zasady współpracy władz miasta  
i lokalnego biznesu.  

 Rada Miejska przed podj�ciem uchwał maj�cych znaczny 
wpływ na �ycie gospodarcze miasta np. ulg i zwolnie� 
podatkowych powinna zasi�gn�� opinii lokalnego 
�rodowiska biznesu. Pozwoli to na tworzenie lepszego 
miejskiego prawa oraz pozwoli unikn�� nieporozumie� na 
styku władzy samorz�dowej i �rodowisk przedsi�biorców. 
Forma konsultacji powinna by� dostosowana do rangi 
przedsi�wzi�cia. 

� Utworzenie Lokalnego Okienka Przedsi�biorczo�ci oraz 
informatyzacja instytucji publicznych 

� Opracowanie katalogu usług �wiadczonych przez LOP dla 
lokalnych przedsi�biorców. 

� Zało�enie bazy danych o nieruchomo�ciach i mo�liwo�ciach 
ich wykorzystania. 

� Opracowanie dla inwestorów informacji pisemnej – 
przewodnika inwestycyjnego 

� Umo�liwienie załatwiania spraw urz�dowych on-line.  
� Tworzenie wspólnych przedsi�wzi�� samorz�du  

i przedsi�biorców promuj�cych miasto i jego gospodark� 
� Ustalenie kalendarza imprez i uroczysto�ci miejskich  

z punktu widzenia ich roli promocyjnej 
� Organizacja lokalnych festynów, jarmarków  
� Otwarte dni biznesu, targi lokalnych firm, konkursy na 

najlepszy sandomierski produkt 
� Promocja przedsi�biorstw na stronie www Urz�du Miasta 

oraz w materiałach promocyjnych Sandomierza  
� Opracowanie materiałów promocyjnych przedsi�biorstw  
� Zamieszczenie materiałów informacyjnych na stronie www. 
� Podj�cie współpracy z lokalnymi inwestorami – 

wypracowanie polityki gospodarczej miasta, która 
wzmacniałaby przedsi�biorstwa lokalne przy zachowaniu 
równowagi rynkowej. 

Okres realizacji 
(ł�cznie z opracowaniem 
dokumentacji): 

2007 – 2015  

Przewidywany ł�czny koszt 
inwestycji:  

 

Przewidywane 
ródło finansowania: �rodki własne UM, �rodki prywatne, Fundusze UE, fundusze 
celowe 

 

4.3 Cele rewitalizacji w aspekcie społecznym 
 

W trakcie analizy dokonanej w rozdziale pierwszym zidentyfikowano 

nast�puj�ce problemy sferze społecznej, których rozwi�zanie b�dzie mo�liwe na 

skutek wdro�enia Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta 

Sandomierza: 

� systematyczny wzrost liczby osób korzystaj�cych z pomocy społecznej 

� powi�kszaj�ce si� ró�nice w dochodach ludno�ci 

� ubo�enie mieszka�ców 
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� wysoki poziom bezrobocia 

� brak miejsc pracy dla ludzi młodych i wykształconych 

� brak skutecznie wdro�onych programów profilaktycznych 

� słaby dost�p do Internetu 

� niedostateczna  infrastruktura sportowa przy szkołach 

� brak taniej bazy noclegowej dla studentów 

� niedostateczna  oferta zagospodarowania wolnego czasu dla młodzie�y 

 

Na podstawie tak wyra�onych problemów, wyodr�bniono nast�puj�ce cele 

rewitalizacji w obszarze społecznym, zmierzaj�ce do zmniejszenia ich negatywnego 

oddziaływania na otoczenie zewn�trzne: 

� Tworzenie w zdegradowanych dzielnicach warunków lokalowych                       

i infrastrukturalnych dla rozwoju kulturalno-edukacyjnego, w tym 

maj�cych za zadanie podniesienie kwalifikacji mieszka	ców terenów 

zagroonych wykluczeniem społecznym  

� Renowacja zabudowy budynków - w tym obiektów infrastruktury 

społecznej  

� Renowacja budynków o warto
ci architektonicznej i znaczeniu 

historycznym znajduj�cych si� na rewitalizowanym terenie oraz ich 

adaptacja na cele społeczne i kulturalne 

� Rozwój budownictwa mieszkaniowego 

� Usprawnienie systemu opieki społecznej 
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4.3.1 Planowane działania na obszarach rewitalizowanych w aspekcie 
społecznym 

 

Niezwykle trudno w przypadku niektórych projektów jednoznacznie 

zdefiniowa� zaliczenie do jednej ze sfer funkcjonalnych. Nie wpływa to jednak�e na 

mo�liwo�� realizacji inwestycji w ramach LPROM, gdy� projekty zaplanowane przez 

potencjalnych beneficjentów musz� mie� charakter kompleksowy, obejmuj�cy wiele 

aspektów rewitalizacji (np. uporz�dkowanie przestrzeni społecznej powi�zane                    

z tworzeniem obiektów społecznych lub zabudowy komunalnej).  

 

 
Obszar uj�ty w LPROM: A, B, C, D, E, F, G, H, I 
Inwestor: Urz�d Miejski w Sandomierzu 
Nazwa przedsi�wzi�cia: Poszerzenie zdolno�ci adaptacyjnych młodzie�y, zwi�kszenie 

mobilno�ci zawodowej mieszka�ców, podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych oraz upowszechnianie dost�pu do wiedzy poprzez 

inicjowanie i wspieranie programów edukacyjnych 
Opis przedsi�wzi�cia: � Tworzenie �wietlic �rodowiskowych 

� Realizacja projektów szkoleniowo-edukacyjnych 
� Szkolenie kadry dydaktyczno-o�wiatowej  

Okres realizacji 
(ł�cznie z opracowaniem 
dokumentacji): 

2008 – 2015  

Przewidywany ł�czny koszt 
inwestycji:  

2 000 000 

Przewidywane 
ródło finansowania: �rodki własne UM, Europejski Fundusz Społeczny 
 

 

Obszar uj�ty w LPROM: A, B, C, D, E, F, G, H, I 
Inwestor: Urz�d Miejski w Sandomierzu 
Nazwa przedsi�wzi�cia: Działania na rzecz tworzenia równych szans edukacyjnych i 

spełnienie mo�liwo�ci aspiracji edukacyjnych dzieci i młodzie�y 
z ró�nych �rodowisk miasta 

Opis przedsi�wzi�cia: � Budowa i modernizacja obiektów o�wiatowych 
� Tworzenie �wietlic �rodowiskowych 
� Realizacja projektów szkoleniowo-edukacyjnych 
� Szkolenie kadry 

Okres realizacji 
(ł�cznie z opracowaniem 
dokumentacji): 

2008 – 2015  

Przewidywany ł�czny koszt 
inwestycji:  

10 000 000 

Przewidywane 
ródło finansowania: �rodki własne UM, Fundusze UE  
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Obszar uj�ty w LPROM: A, B, C, D, E, F, G, H, I 
Inwestor: Urz�d Miejski w Sandomierzu 
Nazwa przedsi�wzi�cia: Działania na rzecz budowy społecze�stwa informacyjnego 

poprzez zwi�kszenie liczby pracowni komputerowych w 
szkołach oraz dalsze upowszechnianie nauki j�zyków obcych 

Opis przedsi�wzi�cia: � Doposa�enie placówek o�wiatowych 
� Realizacja pozalekcyjnych form nauczania  
� Realizacja programów o�wiatowych i edukacyjnych dla osób 

dorosłych  
Okres realizacji 
(ł�cznie z opracowaniem 
dokumentacji): 

2008 – 2015  

Przewidywany ł�czny koszt 
inwestycji:  

2 000 000 

Przewidywane 
ródło finansowania: �rodki własne UM, Fundusze UE 
 

 

Obszar uj�ty w LPROM: A, B, C, D, E, F, G, H, I 
Inwestor: Urz�d Miejski w Sandomierzu 
Nazwa przedsi�wzi�cia: Działania na rzecz do�ywiania dzieci i młodzie�y z rodzin 

najubo�szych  
Opis przedsi�wzi�cia: � Realizacja programów do�ywiania w przedszkolach i szko-

łach na terenie miasta 
Okres realizacji 
(ł�cznie z opracowaniem 
dokumentacji): 

2007 – 2015  

Przewidywany ł�czny koszt 
inwestycji:  

1 800 000 

Przewidywane 
ródło finansowania: �rodki własne UM, fundusze celowe, �rodki bud�etu pa�stwa 
 

 

Obszar uj�ty w LPROM: A, B, C, D, E, F, G, H, I 
Inwestor: Urz�d Miejski w Sandomierzu 
Nazwa przedsi�wzi�cia: Aktywizacja zawodowa kadry dydaktyczno – wychowawczej  na 

rzecz aktywizacji �rodowisk młodzie�owych i dzieci�cych 
Opis przedsi�wzi�cia: � Realizacja działa� szkoleniowo-edukacyjnych na rzecz 

kadry o�wiatowej 
Okres realizacji 
(ł�cznie z opracowaniem 
dokumentacji): 

2008 – 2015  

Przewidywany ł�czny koszt 
inwestycji:  

2 000 000 

Przewidywane 
ródło finansowania: �rodki własne UM, Europejski Fundusz Społeczny, Kapitał 
Prywatny 

 

 

Obszar uj�ty w LPROM: A, B, C, D, E, F, G, H, I 
Inwestor: Urz�d Miejski w Sandomierzu 
Nazwa przedsi�wzi�cia: Inicjowanie i koordynacja programów prewencyjnych w celu 

poprawy społecznego poczucia bezpiecze�stwa mieszka�ców 
miasta oraz turystów 

Opis przedsi�wzi�cia: � Przygotowanie i realizacja w partnerstwie z kompetentnymi  
i zainteresowanymi podmiotami programu na rzecz poprawy 
bezpiecze�stwa  
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� Realizacja działa� szkoleniowo-edukacyjnych skierowanych 
do mieszka�ców miasta 

� Budowa systemu monitoringu  
Okres realizacji 
(ł�cznie z opracowaniem 
dokumentacji): 

2008 – 2015  

Przewidywany ł�czny koszt 
inwestycji:  

2 500 000 

Przewidywane 
ródło finansowania: �rodki własne UM, Fundusze UE, fundusze celowe, Kapitał 
Prywatny 

 

 

Obszar uj�ty w LPROM: A, B, C, D, E, F, G, H, I 
Inwestor: Urz�d Miejski w Sandomierzu 
Nazwa przedsi�wzi�cia: Koordynacja i promocja działa� na rzecz zwalczania patologii 

społecznych w celu przeciwdziałania trwałej marginalizacji 
pewnych grup społecznych 

Opis przedsi�wzi�cia: � Realizacja działa� szkoleniowo-edukacyjnych skierowanych 
do mieszka�ców miasta 

� Utworzenie oddziału odwykowego dla osób uzale�nionych 
Okres realizacji 
(ł�cznie z opracowaniem 
dokumentacji): 

2008 – 2015  

Przewidywany ł�czny koszt 
inwestycji:  

2 000 000 

Przewidywane 
ródło finansowania: �rodki własne UM, Fundusze UE, fundusze celowe, Kapitał 
Prywatny 

 

 

Obszar uj�ty w LPROM: A, B, C, D, E, F, G, H, I 
Inwestor: Urz�d Miejski w Sandomierzu 
Nazwa przedsi�wzi�cia: Promocja i wspieranie inicjatyw obywatelskich słu��cych 

przeciwdziałaniu patologiom społecznym 
Opis przedsi�wzi�cia: � Wsparcie organizacji pozarz�dowych w formie dotacji 

celowych 
Okres realizacji 
(ł�cznie z opracowaniem 
dokumentacji): 

2008 – 2015 

Przewidywany ł�czny koszt 
inwestycji:  

1 000 000 

Przewidywane 
ródło finansowania: �rodki własne U.M. 
 

 

Obszar uj�ty w LPROM: A, B, C, D, E, F, G, H, I 
Inwestor: Urz�d Miejski w Sandomierzu 
Nazwa przedsi�wzi�cia: Wspieranie aktywno�ci społecznej w formie partnerstwa 

publiczno – prywatnego oraz publiczno-społecznego 
Opis przedsi�wzi�cia: � Wsparcie organizacji pozarz�dowych w formie dotacji 

celowych 
� Tworzenie i realizacja projektów szkoleniowo-edukacyjnych 

na zasadach partnerstwa  
Okres realizacji 
(ł�cznie z opracowaniem 
dokumentacji): 

2008 – 2015  
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Przewidywany ł�czny koszt 
inwestycji:  

1 000 000 

Przewidywane 
ródło finansowania: �rodki własne UM, Fundusze Strukturalne, Kapitał Prywatny 
 

 

Obszar uj�ty w LPROM: A, B, C, D, E, F, G, H, I 
Inwestor: Urz�d Miejski w Sandomierzu 
Nazwa przedsi�wzi�cia: Podejmowanie działa� na rzecz niedopuszczenia do 

wykluczenia społecznego okre�lonych grup społecznych (osoby 
niepełnosprawne, samotnie wychowuj�ce dzieci, inne) 

Opis przedsi�wzi�cia: � Modernizacja i tworzenie placówek działaj�cych na rzecz 
pomocy społecznej (w tym OPS, DPS) 

� Działania na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych,  
w tym organizacja sta�y pracowniczych  

� Realizacja przedsi�wzi�� wsparcia terapeutycznego 
Okres realizacji 
(ł�cznie z opracowaniem 
dokumentacji): 

2008 – 2015  

Przewidywany ł�czny koszt 
inwestycji:  

2 000 000 

Przewidywane 
ródło finansowania: �rodki własne UM, Fundusze UE, �rodki z bud�etu pa�stwa 
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4.4 Kryteria wyboru pilotau i kolejno
ci realizacji zada	 
 

Zadania inwestycyjne mo�liwe do realizacji w ramach Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Obszarów Miejskich maj� zró�nicowany wpływ na rozwój społeczno-

gospodarczy wspieranych obszarów. Bior�c pod uwag� fakt, i� wymienione                     

w Programie inwestycje nie wyczerpuj� pełnej listy przedsi�wzi��, jakie b�d� 

spełniały zało�enia niniejszego Programu, wybór zada� do realizacji b�dzie 

uzale�niony od dost�pno�ci �rodków oraz stopnia realizacji przez inwestycj� celów 

LPROM. W wi�kszo�ci zada�, szczególnie zwi�zanych z rewitalizacj� obiektów 

publicznych oraz rozbudow� infrastruktury komunalnej, głównym inwestorem b�dzie 

Miasto Sandomierz. W przypadku takich projektów decyduj�cym kryterium 

wpływaj�cym na wybór konkretnych rozwi�za� b�dzie bie��ca dost�pno�� �rodków 

finansowych.  

 Ze wzgl�du na mo�liwo�� realizacji projektów wpisuj�cych si� w ramy 

Programu przez inne jednostki publiczne lub quasi-publiczne realizacja wa�nych                

z punktu widzenia miasta przedsi�wzi�� b�dzie uzale�niona od mo�liwo�ci 

finansowych tych podmiotów.  

 Ze wzgl�du na znaczenie społeczno-gospodarcze poszczególnych rodzajów 

inwestycji, dokonane pod k�tem wyników analizy stanu obszarów Miasta 

Sandomierza obj�tych Programem oraz ich wpływu na rozwój terenów 

rewitalizowanych (co jest podstawowym kryterium realizacji zada� rewitalizacyjnych 

na obszarach miejskich) mo�na wskaza� nast�puj�c� hierarchi� działa�: 

� Przedsi�wzi�cia prowadz�ce do poprawy stanu infrastruktury komunalnej, 

� Przedsi�wzi�cia wpływaj�ce na polepszenie stanu cennych architektonicznie 

obiektów, 

� Przedsi�wzi�cia polegaj�ce na uporz�dkowaniu i zwi�kszeniu estetyki 

terenów publicznych, 

� Przedsi�wzi�cia wpływaj�ce na zmniejszenie skutków negatywnych przemian 

społecznych – tworzenie dostosowanej do potrzeb infrastruktury społecznej, 

� Przedsi�wzi�cia prowadz�ce do zwi�kszenia potencjału intelektualnego 

mieszka�ców oraz przystosowania do nowych warunków panuj�cych na rynku 

pracy – rewitalizacja obiektów kulturalnych i edukacyjnych  
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� Przedsi�wzi�cia prowadz�ce do polepszenia stanu bezpiecze�stwa                        

w dzielnicach szczególnie dotkni�tych problemami przest�pczo�ci 

� Rozwój komunalnego i społecznego budownictwa mieszkaniowego 

� Przedsi�wzi�cia polegaj�ce na rewitalizacji obiektów na cele turystyczne 

 

Jednocze�nie przy wyborze projektów do realizacji pod uwag� b�d� brane 

tak�e takie kryteria jak: 

� liczba mieszka�ców obj�ta oddziaływaniem projektu 

� warto�� architektoniczna obiektów poddanych rewitalizacji 

� efekt społeczny projektu w postaci tworzenia nowych miejsc pracy 

� zgodno�� z zało�eniami Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego 

� efekty estetyczne w przypadku realizacji projektów polegaj�cych na 

uporz�dkowaniu terenów publicznych 

� wpływ projektu na zmniejszenie wyst�powania zjawisk patologicznych 

i przest�pczo�ci 

� liczba/powierzchnia budynków przebudowanych/wyremontowanych na cele 

edukacyjne  i społeczne 

� liczba/powierzchnia obiektów zmodernizowanych na cele kulturalne                                  

i turystyczne,  

� zwi�kszenie wska
nika wykrywalno�ci przest�pstw na obszarach obj�tych 

projektami poprawiaj�cymi bezpiecze�stwo publiczne 

 

Wy�ej wymienione kryteria mo�na traktowa� tak�e jako wska
niki osi�gni�cia 

celów Programu. 
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V. PLAN FINANSOWY REALIZACJI PROGRAMU W LATACH 2007 – 
2015 

  
Plan finansowy realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów 

Miejskich obejmuje jedynie zidentyfikowane w okresie opracowywania Programu 

planowane przedsi�wzi�cia inwestycyjne w okresie 2007-2015 (n+3). Ze wzgl�du na 

du�� liczb� przedsi�wzi�� mo�liwych do realizacji oraz długi okres obj�ty 

Programem, wykraczaj�cy poza horyzont planistyczny wielu podmiotów (co 

uzale�nione jest m.in. od wielko�ci posiadanych �rodków własnych oraz formy 

własno�ci obiektów), a tak�e nieznany jeszcze limit poziomów dofinansowania ze 

�rodków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, wymienione projekty oraz zakres 

finansowy maj� jedynie charakter szacunkowy. Wielko�� nakładów na poszczególne 

zadania b�dzie uzale�niona tak�e od zmiany cen na rynku usług i materiałów 

budowlanych.  

Realizacja poszczególnych projektów i zada� inwestycyjnych uzale�niona jest 

od odpowiedniego monta�u finansowego �rodków pochodz�cych z ró�nych 
ródeł. 

Bezwzgl�dny priorytet w realizacji otrzymaj� projekty dofinansowane z funduszy 

strukturalnych,  dotacji i innych �rodków zewn�trznych. Wskazane w Programie 

działania stanowi� podstaw� do konstruowania monta�u finansowego                                

i przygotowania aplikacji o wsparcie finansowe wskazanych projektów ze �rodków 

pomocy strukturalnej. 

W przypadku realizacji dodatkowych inwestycji finansowanych w ramach Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich, nale�y spełni� nast�puj�ce warunki: 

� Uzyskanie za�wiadczenia o zgodno�ci inwestycji  z celami Programu 

� Podj�cie uchwał (wydanie decyzji) potwierdzaj�cych decyzj� realizacji 

przedsi�wzi�cia przez odpowiednie organy uchwałodawcze wła�ciwe dla 

poszczególnych instytucji (np. Rada Miasta, Rada Mieszka�ców, dyrektor 

placówki)  

� Zabezpieczenie kwoty udziału własnego zgodnie z zasadami okre�lonymi dla 

programów pomocowych. Kwota ta musi zosta� potwierdzona niezale�nymi 

dokumentami (np. uchwał� bud�etow�, dokumentami bankowymi, promes� 

otrzymania po�yczki/kredytu). 



��������	
��
���������������������
���������������������
���

 

��������	
������������	���������������
 

93 

VI. WSKA�NIKI REALIZACJI LPROM SANDOMIERZA 

 

Zgodnie z metodologi� przygotowania wniosku aplikacyjnego dla projektów 

współfinansowanych z pomocy strukturalnej realizacja projektów proponowanych  

w Programie b�dzie weryfikowana na podstawie przyj�tych wska
ników: produktu, 

rezultatu i oddziaływania:  

I. PRODUKT – bezpo�redni, materialny efekt realizacji przedsi�wzi�cia mierzony 

konkretnymi wielko�ciami (długo�� drogi, zwi�kszona no�no�� mostu, 

przepustowo�� stacji uzdatniania wody, długo�� gazoci�gu, oddana do u�ytku 

powierzchnia itp.) 

II. REZULTAT – bezpo�redni wpływ zrealizowanego produktu na otoczenie 

społeczno – ekonomiczne uzyskany natychmiast po zako�czeniu Projektu (skrócenie 

czasu dojazdu, zapewnienie dojazdu do x firm, zmniejszenie emisji lub zrzutu 

zanieczyszcze�, stworzenie  x nowych miejsc pracy itp.) 

III. ODDZIAŁYWANIE – długofalowe konsekwencje zrealizowanego projektu, 

wykraczaj�ce poza natychmiastowe efekty dla bezpo�rednich beneficjentów 

(zmniejszenie liczby wypadków drogowych, zmiany strumienia ruchu pojazdów, 

poprawa poszczególnych parametrów stanu �rodowiska naturalnego, zmiana klasy 

czysto�ci wód powierzchniowych, wzrost obrotów firm, które znajduj� si� w obszarze 

oddziaływania Projektu, przyrost lub utrzymanie miejsc pracy itp.). 

PRZYKŁADOWE WSKA�NIKI PRODUKTU 

� Liczba budynków poddanych renowacji 

� Powierzchnia budynków poddanych renowacji 

� Liczba budynków poddanych termo-renowacji 

� Powierzchnia budynków poddanych termo-renowacji 

� Liczba budynków poddanych remontowi/przebudowie infrastruktury 

technicznej 
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� Powierzchnia budynków poddanych remontowi/przebudowie infrastruktury 

technicznej 

� Powierzchnia wybudowanych „plomb” w zabudowie 

� Powierzchnia zdegradowanych dzielnic i obszarów miast poddanych 

rewitalizacji 

� Liczba projektów walki z przest�pczo�ci� i poprawy bezpiecze�stwa 

mieszka�ców 

� Powierzchnia usługowa w wybudowanych „plombach” 

� Powierzchnia usługowa w budynkach poddanych renowacji 

� Liczba budynków przebudowanych/wyremontowanych na cele 

edukacyjne/społeczne 

� Powierzchnia budynków zmodernizowanych na cele  edukacyjne/społeczne 

� Powierzchnia zmodernizowanej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej 

� Liczba wybudowanych lokalnych punktów informacji kulturalnej i turystycznej 

� Powierzchnia terenów rewitalizowanych przeznaczonych na mał� 

infrastruktur� 

� Liczba obiektów zmodernizowanych na cele kulturalne i turystyczne 

� Powierzchnia obiektów zmodernizowanych na cele kulturalne i turystyczne 

� Liczba systemów zabezpiecze� w obiektach dziedzictwa kulturowego 

� Powierzchnia zmodernizowanych obiektów dziedzictwa kulturowego 

� Powierzchnia wyremontowanej i przebudowanej infrastruktury publicznej na 

terenie zrewitalizowanym 

� Długo�� zmodernizowanych dróg na obszarach obj�tych rewitalizacj� 

� Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury drogowej 

� Powierzchnia zmodernizowanych obiektów infrastruktury drogowej 
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PRZYKŁADOWE WSKA�NIKI REZULTATU 

� Liczba przest�pstw w mie�cie 

� Wska
nik wykrywalno�ci przest�pstw 

� Liczba przedsi�biorstw zlokalizowanych na terenie zrewitalizowanym 

� Liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki 

� Liczba obiektów zabezpieczonych przed zagro�eniami 

� Liczba nowych miejsc pracy powstała w wyniku realizacji projektów 

turystycznych i kulturalnych 

� Liczba osób korzystaj�cych z nowej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej 

� Powierzchnia usługowa faktycznie wykorzystywana 

� Liczba nowych przedsi�biorstw 

� Liczba nowych punktów usługowych na terenach zrewitalizowanych 

PRZYKŁADOWE WSKA�NIKI ODDZIAŁYWANIA 

� Wska
nik bezrobocia w�ród mieszka�ców terenów zrewitalizowanych 

� Migracje z terenów poddanych rewitalizacji 

� Liczba mieszka�ców na terenach zrewitalizowanych 

� Liczba po�arów, włama� do obiektów zabytkowych 

� Liczba korzystaj�cych z nowych ofert programowych w zakresie kultury                    

i turystyki 

� Stałe miejsca pracy w obszarze kultury i turystyki 

� Wska
nik wykształcenia w�ród mieszka�ców terenów zrewitalizowanych 

� Liczba absolwentów szkół �rednich na terenie zrewitalizowanym 

� Liczba utrzymanych miejsc pracy (w okresie 2 lat) 

� Liczba utrzymanych punktów usługowych (w okresie 2 lat) 
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VII. SYSTEM MONITOROWANIA I OCENY WDRA�ANIA PROGRAMU 
 

 
System monitorowania realizacji Programu jest procesem, maj�cym na celu 

ukazanie i analizowanie stanu zaawansowania wdra�anych projektów i ich zgodno�ci                       

z postawionymi zało�eniami. Polega on na systematycznym zbieraniu, raportowaniu 

i interpretowaniu danych opisuj�cych osi�gane efekty w odniesieniu do 

wydatkowanych funduszy.  

System monitorowania LPROM Miasta Sandomierza odbywa� si� b�dzie  

w oparciu o roczne sprawozdania z realizacji zada�, stanowi�ce uzupełniaj�cy 

element dokumentu. 

Istot� procesu monitorowania Programu jest wyci�ganie wniosków słu��cych 

pó
niejszej ocenie jego wdra�ania, w oparciu o informacje wypływaj�ce z realizacji 

poszczególnych zada�, a tak�e modyfikowanie dalszych działa�, celem uzyskania 

maksymalnych wska
ników efektywno�ci.  

Istotne znaczenie w monitorowaniu i stymulowaniu działa�, w ramach LPROM 

Miasta Sandomierza posiada� b�dzie Burmistrz Miasta Sandomierza oraz Rada 

Miasta. Główn� ich rol� b�dzie monitorowanie przebiegu zada� zawartych                          

w Programie, celem ewentualnej interwencji – w przypadku stwierdzenia opó
nie� 

lub nieuzasadnionej rezygnacji z ich realizacji. 

Główne warunki powodzenia wdra�ania Programu to: 

� aktywna obecno�� ró�nego typu inwestorów  

� dobrowolno�� przyst�powania do Programu 

� wła�ciwa skala działa� i autonomia jednostki zarz�dzaj�cej 

� elastyczno�� i pragmatyzm w konkretnych realizacjach przy jednoczesnym 

zachowaniu przyj�tej strategii działa� 

� mobilizacja wszystkich partnerów instytucjonalnych: banków, organu 

wykonawczego miasta, inwestorów budowlanych, prywatnych wła�cicieli 

mieszka� i budynków, wspólnot mieszkaniowych, kupców, stowarzysze� 

lokalnych 

� wprowadzenie planowanych zamierze� do programów regionalnych dla 

zapewnienia współfinansowania publicznego 
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� zaprogramowanie lokalnych instrumentów pomocy dla inwestowania                        

w po��danych dla rozwoju miasta dziedzinach gospodarki i infrastruktury,  

� przygotowanie działa� pro-społecznych, m.in. pomoc w przesiedleniach rodzin  

i osób samotnych oraz innych grup o specyficznych problemach, m.in. osób 

starszych, osób z marginesu społecznego 

� przygotowanie programów rozwoju gospodarczego, np. w dziedzinie 

przywrócenia lub rozwoju sektorów usług, handlu oraz drobnej 

przedsi�biorczo�ci.   

 

W przypadku realizacji dodatkowej inwestycji finansowanej w ramach 

Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich przez podmiot zewn�trzny, 

musi on uzyska� akceptacj� Burmistrza Miasta o zgodno�ci projektu z LPROM.  

Podmiot zainteresowany przedło�y w Wydziale Techniczno-Inwestycyjnym 

krótk� metryk� projektu wskazuj�c� na jego zgodno�� z celami LPROM. 

Przedkładana do UM metryka projektu obligatoryjnie musi zawiera� nast�puj�ce 

elementy, ułatwiaj�ce stwierdzenie jego zgodno�ci z LPROM : 

� tytuł projektu, 

� wskazanie beneficjenta projektu (podmiot odpowiedzialny za jego realizacj�), 

� przedmiot/zakres inwestycji, 

� wskazanie obszaru rewitalizacji zgodnego z Programem, 

� wskazanie zgodno�ci z konkretnymi celami Programu, 

� warto�� projektu w PLN, 

� okres rzeczowej realizacji projektu, 

� stan przygotowania dokumentacji projektowej, 

� przewidywane 
ródła finansowania projektu. 

  

W przypadku stwierdzenia takiej zgodno�ci przez pracowników UM 

Sandomierza (w razie w�tpliwo�ci mo�liwa jest konsultacja z członkami Zespołu 

Zadaniowego ds. opracowania LPROM lub Komisjami Rady Miasta), podmiot 

otrzyma akceptacj�  zgodno�ci projektu z celami LPROM podpisan� przez 
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Burmistrza Miasta, która mo�e zosta� zał�czana wraz z kopi� LPROM do 

ewentualnego wniosku aplikacyjnego. Kopia wydanego potwierdzenia b�dzie 

archiwizowana, co pozwoli na efektywny monitoring Programu.  

Ze wzgl�du na du�� liczb� podmiotów, które mog� by� zainteresowane 

realizacj� przedsi�wzi�� inwestycyjnych wpisuj�cych si� w zało�enia Programu 

nale�y zapewni�, i� b�dzie on dost�pny dla ka�dego z nich.  

LPROM zostanie umieszczony na stronach internetowych Miasta 

Sandomierza (www.sandomierz.pl).  

Monitoring wdra�ania LPROM prowadzi� b�dzie Zespół Zadaniowy ds. 

opracowania LPROM, dokonuj�c oceny jego realizacji raz na pół roku. W przypadku 

stwierdzenia konieczno�ci dokonania korekt w LPROM fakt ten b�dzie przekazywany 

Burmistrzowi Miasta.  

 


