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Wstęp 

 

 W związku z przemianami społeczno-gospodarczymi wywołanymi procesem 

globalizacji oraz transformacją ustrojową i wyzwaniami gospodarki wolnorynkowej, zachodzi 

szereg niekorzystnych procesów na obszarach jednostek samorządu terytorialnego, takich jak 

degradacja tkanki materialnej oraz narastające problemy w sferach społecznej i gospodarczej. 

W takiej sytuacji strategiczne programowanie rozwoju gminy, a w szczególności procesu 

rewitalizacji musi być oparte na wynikach analiz zróżnicowania koncentracji zjawisk 

kryzysowych wewnątrz gminy. Takie podejście umożliwia zaplanowanie działań 

odpowiadających na indywidualny zestaw zidentyfikowanych problemów występujących  

na danym obszarze. 

 Podstawę formalno-prawną dla prowadzenia procesu rewitalizacji przez gminę,  

w zakresie swoich właściwości, stanowią Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach 

operacyjnych na lata 2014–2020 zatwierdzone w dniu 02.08.2016 r. przez Ministra Rozwoju 

oraz Ustawa z dnia 9 października o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.). 

 Na mocy art. 3 ust. 1 ww. ustawy „przygotowanie, koordynowanie i tworzenie 

warunków do wdrożenia i prowadzenia procesu rewitalizacji stanowią zadania własne 

gminy”. Zgodnie z art. 8 i 11 ust. 2, w przypadku gdy gmina zamierza realizować 

ww. zadania własne „rada gminy wyznacza, w drodze uchwały z własnej inicjatywy albo na 

wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, obszar zdegradowany i obszar 

rewitalizacji. Do wniosku załącza się diagnozę (…) potwierdzającą spełnienie przez obszar 

zdegradowany i obszar rewitalizacji przesłanek ich wyznaczenia”. 

 Niniejszy dokument obejmuje diagnozę Gminy Samborzec, która służy 

zidentyfikowaniu obszarów gminy w stanie kryzysowym z powodu koncentracji 

negatywnych zjawisk w sferze społecznej oraz co najmniej jednej z następujących sfer: 

gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. Analiza obejmuje 

cały obszar gminy w podziale  na ustalone jednostki referencyjne, a przeprowadzona została 

w oparciu o obiektywne  i weryfikowalne mierniki oraz metody badawcze dostosowane do 

lokalnych uwarunkowań. 

 Diagnoza stanowi podstawę do podjęcia przez Radę Gminy Samborzec uchwały  

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy 

Samborzec, dla którego sporządzony zostanie Gminny Program Rewitalizacji. 
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1. Charakterystyka Gminy Samborzec 
 

 Gmina Samborzec położona jest w województwie świętokrzyskim, w powiecie 

sandomierskim, na pograniczu Wyżyny oraz Kotliny Sandomierskiej.  Według danych urzędu 

gminy na koniec 2015 roku powierzchnia wynosiła 85,17 km2, natomiast ludność – 8 733 

mieszkańców. Samborzec jest gminą wiejską z siedzibą w Samborcu. 

  

Mapa 1 Położenie Gminy Samborzec na tle Polski, województwa świętokrzyskiego  

i powiatu sandomierskiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej  

i Kartograficznej (CODGiK), codgik.gov.pl (10.10.2016 r.) 
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Gmina Samborzec graniczy: od południowego zachodu z gminą miejsko-wiejską 

Koprzywnica, od południowego wschodu z Miastem Tarnobrzeg (powiat tarnobrzeski, 

województwo podkarpackie), od wschodu z Miastem Sandomierz, od północnego zachodu  

z Gminą Obrazów, a od zachodu z Gminą Klimontów. 

 

 Zgodnie z §97  Statutu Gminy Samborzec1 jednostkami pomocniczymi gminy są 

sołectwa. Według załącznika numer 3 do powyższej uchwały gminę tworzy 28 sołectw: 

Andruszkowice, Bogoria Skotnicka, Bystrojowice, Chobrzany, Faliszowice, Gorzyczany, 

Jachimowice, Janowice, Kobierniki, Koćmierzów, Krzeczkowice, Łojowice, Milczany, 

Ostrołęka, Polanów, Ryłowice, Samborzec, Skotniki, Strączków, Strochcice, Szewce, 

Śmiechowice, Wielogóra, Zajeziorze, Zawierzbie, Zawisełcze, Złota, Żuków. 

Należy zaznaczyć, że do opracowania map poglądowych, obrazujących podział 

Gminy Samborzec na jednostki strukturalne, wykorzystano zbiory danych państwowego 

rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, będących w zasobach 

Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (CODGiK)2.  

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                           
1 Statut zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Samborzec Nr XXXI/118/09 z dnia 6 lutego 2009 r. 

2 Strona internetowa Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

codgik.gov.pl/index.php/darmowe-dane/prg.html, inf. z dnia 13.09.2016 

http://bip.malopolska.pl/umnowegowisnicza/Download/get/id,211006.html
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Mapa 2 Podział Gminy Samborzec na jednostki strukturalne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne
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 Podstawowe dane dotyczące powierzchni i liczby ludności poszczególnych sołectw  

Gminy Samborzec na koniec 2015 roku zestawione zostały w tabeli 1. 

Tabela 1 Zestawienie podstawowych danych dotyczących jednostek strukturalnych Gminy Samborzec  

(stan na koniec 2015 roku) 

Lp. 
Jednostka 

strukturalna 

Powierzchnia 

poszczególnych 

sołectw 

Liczba ludności  

w poszczególnych 

sołectwach 

Udział 

powierzchni 

sołectwa  

w powierzchni 

gminy ogółem 

(%) 

Udział ludności 

sołectwa  

w liczbie 

ludności ogółem 

(%) 

Jednostki strukturalne gminy 

1. Andruszkowice 1,83 325 2,15 3,72 

2. 
Bogoria 

Skotnicka 
3,74 391 4,39 4,48 

3. Bystrojowice 2,2 80 2,58 0,92 

4. Chobrzany 4,54 548 5,33 6,28 

5. Faliszowice 2,78 185 3,26 2,12 

6. Gorzyczany 5,3 490 6,22 5,61 

7. Jachimowice 2,71 210 3,18 2,40 

8. Janowice 4,79 480 5,62 5,50 

9. Kobierniki 2,2 527 2,58 6,03 

10. Koćmierzów 3,63 420 4,26 4,81 

11. Krzeczkowice 0,62 61 0,73 0,70 

12. Łojowice 1,63 126 1,91 1,44 

13. Milczany 3,54 464 4,16 5,31 

14. Ostrołęka 3,32 246 3,90 2,82 

15. Polanów 3,18 337 3,73 3,86 

16. Ryłowice 1,3 138 1,53 1,58 

17. Samborzec 5,35 430 6,28 4,92 

18. Skotniki 6,33 481 7,43 5,51 

19. Strączków 1,89 172 2,22 1,97 

20. Strochcice 0,75 149 0,88 1,71 

21. Szewce 1,86 211 2,18 2,42 

22. Śmiechowice 2,82 227 3,31 2,60 

23. Wielogóra 2,05 196 2,41 2,24 

24. Zajeziorze 4,89 509 5,74 5,83 

25. Zawierzbie 2,7 229 3,17 2,62 

26. Zawisełcze 1,15 228 1,35 2,61 

27. Złota 6,52 689 7,66 7,89 

28. Żuków 1,55 184 1,82 2,11 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Samborcu 
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2. Metodologia wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

 

 Metodologia wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji opiera się 

na Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020 

zatwierdzonych w dniu 02.08.2016 r. przez Ministra Rozwoju oraz Ustawie z dnia  

9 października o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.). 

 Zgodnie z art. 2 ust. 1 ww. ustawy rewitalizacja to „kompleksowy proces 

wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych”, dlatego przy 

wyznaczaniu zasięgu obszaru zdegradowanego wzięto pod uwagę zestaw kryteriów zawarty 

w art. 9 ust. 1 ustawy i w ww. wytycznych, który wskazuje na istnienie stanu kryzysowego na 

danym terenie. 

 Stan kryzysowy zdefiniowany został jako „stan spowodowany koncentracją 

negatywnych zjawisk społecznych (w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, 

niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu 

uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym), współwystępujących z negatywnymi 

zjawiskami w co najmniej jednej z następujących sfer: 

1) gospodarczej – w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji 

lokalnych przedsiębiorstw; 

2) środowiskowej – w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości 

środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi 

bądź stanu środowiska; 

3) przestrzenno-funkcjonalnej – w szczególności niewystarczającego wyposażenia  

w infrastrukturę techniczną i społeczną, braku dostępu do podstawowych usług lub ich 

niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się 

funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, deficytu lub niskiej 

jakości terenów publicznych; 

4) technicznej – w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych,  

w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym oraz braku funkcjonowania rozwiązań 

technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych,  

w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska. 
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 Skalę negatywnych zjawisk odzwierciedlają mierniki rozwoju opisujące powyższe 

sfery, które wskazują na niski poziom rozwoju lub dokumentują silną dynamikę spadku 

poziomu rozwoju, w odniesieniu do wartości dla całej gminy”3. 

 W związku z powyższym, w celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego Gmina 

Samborzec podzielona została na jednostki strukturalne (referencyjne), w sposób 

odpowiadający istniejącym powiązaniom funkcjonalnym. W procesie diagnostycznym na 

terenie gminy przyjęto podział na sołectwa. Analiza danych ilościowych w ustalonych 

jednostkach strukturalnych pozwoliła na stosunkowo łatwe zidentyfikowanie lokalizacji 

problemów i wyznaczenie granic obszaru zdegradowanego. 

 Zgodnie z ww. wytycznymi w przeprowadzonej diagnozie na potrzeby wyznaczenia 

obszaru zdegradowanego dokonano analizy porównawczej jednostek referencyjnych, opartej 

na zestawie wskaźników cząstkowych oraz syntetycznych wskaźników degradacji  

we wszystkich sferach pozwalających na obiektywne określenie stopnia zróżnicowania 

zjawisk kryzysowych i potencjałów lokalnych na terenie gminy. Syntetyczne wskaźniki 

koncentracji zjawisk kryzysowych w poszczególnych sferach przedstawione zostały na 

mapach poglądowych Gminy Samborzec z podziałem na jednostki strukturalne. Jako główne 

kryteria delimitacji obszaru zdegradowanego przyjęto wskaźniki przedstawione  

w tabeli 2. 

 

Tabela 2 Wskaźniki obrazujące sytuację na terenie Gminy Samborzec w sferach:  

społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej 

Sfery 
Cechy 

szczegółowe 
L.p. Nazwa wskaźnika Jedn. 

Źródło 

danych 

S
P

O
Ł

E
C

Z
N

A
 

Trendy 

demograficzne 

1. 
Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym  

w % ludności ogółem 
% 

Urząd Gminy 

w Samborcu 

2. 
Udział ludności w wieku produkcyjnym  

w % ludności ogółem 
% 

3. 
Udział ludności w wieku poprodukcyjnym  

w % ludności ogółem 
% 

4. 

Liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym na 

100 osób w wieku produkcyjnym (wskaźnik 

obciążenia demograficznego) 

szt. 

Sytuacja na rynku 

pracy/bezrobocie 

5. 
Udział bezrobotnych zarejestrowanych  

w ludności w wieku produkcyjnym 
% 

Powiatowy 

Urząd Pracy  

w Sandomierzu 6. 

Udział osób bezrobotnych zarejestrowanych 

pozostających bez pracy dłużej niż 12 miesięcy  

w % bezrobotnych ogółem 

% 

Pomoc społeczna 7. 

Udział osób w gospodarstwach domowych 

korzystających ze środowiskowej pomocy 

społecznej w % ludności ogółem 

% 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

                                                           
3 Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020, Minister Rozwoju, 

02.08.2016, s. 6–7. 
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8. 

Udział dzieci do lat 17, na które rodzice 

otrzymują zasiłek rodzinny w ogólnej liczbie 

dzieci w tym wieku 

% 

w Samborcu 

Skala problemów 

społecznych 

9. 

Liczba osób, którym przyznano świadczenie  

z pomocy społecznej z powodu ubóstwa na 1 000 

mieszkańców 

szt. 

10. 

Liczba osób, którym przyznano świadczenie  

z pomocy społecznej z powodu bezrobocia  

na 1 000 mieszkańców 

szt. 

11. 

Liczba osób, którym przyznano świadczenie 

 z pomocy społecznej z powodu 

niepełnosprawności na 1 000 mieszkańców 

szt. 

12. 

Liczba osób, którym przyznano świadczenie  

z pomocy społecznej z powodu długotrwałej lub 

ciężkiej choroby na 1 000 mieszkańców 

szt. 

13. 

Liczba osób, którym przyznano świadczenie  

z pomocy społecznej z powodu bezradności  

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych  

i prowadzenia gospodarstwa domowego na  

1 000 mieszkańców 

szt. 

14. 
Liczba osób, którym przyznano świadczenie  

z pomocy społecznej z powodu alkoholizmu 
szt. 

15. 

Liczba  formularzy tzw. "niebieskich kart" 

wypełnionych ze względu na przemoc w rodzinie 

na 10 tys. mieszkańców 

szt. 

Poziom edukacji  

i dostępność 

wychowania 

przedszkolnego 

16. 
Średnie % wyniki ze sprawdzianu w 6 klasie 

szkoły podstawowej (dane dla gminy) 
% 

Okręgowa 

Komisja 

Egzaminacyjna 

w Łodzi 
17. 

Średnie % wyniki z egzaminów gimnazjalnych 

(dane dla gminy) 
% 

18. 
Odsetek dzieci w wieku 3–5 lat objętych 

wychowaniem przedszkolnym (dane dla gminy) 
% 

Główny Urząd 

Statystyczny 

(BDL)  

Stan 

bezpieczeństwa  

i porządku 

publicznego 

19. 
Liczba przestępstw stwierdzonych przez Policję 

na 1 000 mieszkańców (dane dla gminy) 
szt. 

Komenda 

Powiatowa 

Policji  

w Sandomierzu 
20. 

Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw 

stwierdzonych przez Policję (dane dla gminy) 
% 

Problemy socjalne 21. 
Liczba osób zamieszkujących mieszkania 

komunalne na 1 000 mieszkańców 
szt. 

Urząd Gminy 

w Samborcu 

Aktywność 

społeczna 

mieszkańców 

22. 
Frekwencja w wyborach prezydenckich w 2015 

roku 
% Państwowa 

Komisja 

Wyborcza 23. 
Frekwencja w wyborach parlamentarnych  

w 2015 roku 
% 

24. 

Liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji 

społecznych w przeliczeniu na 10 tys. 

mieszkańców (dane dla gminy) 

szt. 
Urząd Gminy 

w Samborcu 

G
O

S
P

O
D

A
R

C
Z

A
 

Przedsiębiorczość 

mieszkańców 

25. 

Liczba nowo zarejestrowanych działalności 

gospodarczych osób fizycznych w przeliczeniu 

na 10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym 

szt. 

Główny Urząd 

Statystyczny 

(BDL) 

26. 

Liczba zakończonych działalności 

gospodarczych osób fizycznych w przeliczeniu 

na 10 tys. mieszkańców  

szt. 

Sytuacja 

gospodarcza 
27. 

Liczba zarejestrowanych działalności 

gospodarczych osób fizycznych w  przeliczeniu 

na 10 tys. mieszkańców 

szt. 
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P
R

Z
E

S
T

R
Z

E
N

N
O

-F
U

N
K

C
JO

N
A

L
N

A
 

Wyposażenie  

w infrastrukturę 

społeczną 

28. 

Powierzchnia terenów zagospodarowanych pod 

działalność sportową, rekreacyjną, kulturową  

i turystyczną przypadająca na 1 000 

mieszkańców 

km2 

Urząd Gminy 

w Samborcu 

Poziom obsługi 

komunikacyjnej 

29. 

Udział budynków mieszkalnych mających 

bezpośredni dostęp do dróg asfaltowych  

w liczbie budynków ogółem 

% 

30. 
Udział długości dróg nieutwardzonych w ogólnej 

długości dróg 
km2 

Wyposażenie  

w infrastrukturę 

techniczną 

31. 

Udział budynków mieszkalnych podłączonych 

do sieci wodociągowej w stosunku do ogółu 

budynków mieszkalnych 

% 

32. 

Udział budynków mieszkalnych podłączonych 

do sieci kanalizacyjnej w stosunku do ogółu 

budynków mieszkalnych 

% 

T
E
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Proces diagnostyczny został przeprowadzony we współpracy pracowników Urzędu 

Gminy w Samborcu oraz jednostek organizacyjnych gminy wraz z zespołem zewnętrznych 

ekspertów. W procesie delimitacji obszaru zdegradowanego wykorzystano różnorodne źródła 

informacji, dzięki czemu zastosowane podejście ma charakter kompleksowy i łączy 

wykorzystanie metod ilościowych z jakościowymi. Dla przyjętych jednostek referencyjnych 

pozyskano dane statystyczne gromadzone w zasobach Urzędu Gminy w Samborcu, Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Samborcu oraz instytucji zewnętrznych, m.in.: Powiatowego Urzędu 

Pracy w Sandomierzu, Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu, a także ogólnodostępne 

dane z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, Państwowej Komisji 

Wyborczej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi. Część pozyskanych danych 

została wykorzystana do porównawczej analizy ilościowej wskaźników ze średnią wartością 

dla całej gminy, a część posłużyła do dokonania analizy jakościowej charakteryzującej ważne 

dla rewitalizacji deficyty i problemy obszarów oraz lokalne potencjały. 

 Delimitacja obszaru rewitalizacji dokonana została przy uwzględnieniu zapisów  

art. 10 ustawy o rewitalizacji, który stanowi, że jest to „obszar obejmujący całość lub część 

obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, 

o których mowa w art. 9 ust. 1, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego 

gmina zamierza prowadzić rewitalizację”. 

 Zgodnie z powyższym, wyznaczenie granic obszaru rewitalizacji nastąpiło w oparciu  

o dwie przesłanki. Pierwszą z nich było stwierdzenie, że na wybranym obszarze uznanym 

wcześniej jako zdegradowany istnieje szczególna koncentracja negatywnych zjawisk.  

Drugą z przesłanek było uznanie, że wybrany obszar ma istotne znaczenie dla rozwoju gminy. 

Takie uzasadnienie obejmuje przedstawienie możliwych do wykorzystania w procesie 

rewitalizacji lokalnych potencjałów, a także nawiązanie do gminnych dokumentów 

strategicznych i planistycznych, w których wybrany obszar będzie ujęty jako ośrodek 

koncentracji aktywności społeczno-gospodarczej w gminie. 

 Metodologia wyznaczenia obszaru zdegradowanego, a następnie obszaru rewitalizacji 

w Gminie Samborzec, przedstawiona została na schemacie 1. 
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Schemat 1 Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Samborzec 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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3. Delimitacja obszaru zdegradowanego – analiza wskaźników 

3.1. Sfera społeczna 

 

 Sfera społeczna jest najważniejszym elementem procesu diagnostycznego na potrzeby 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, ponieważ celem planowanych 

działań jest poprawa warunków i jakości życia społeczności lokalnej. Zgodnie z art. 9 ust. 1 

ustawy o rewitalizacji, o stanie kryzysowym na danym obszarze gminy świadczy 

„koncentracja negatywnych zjawisk społecznych w szczególności bezrobocia, ubóstwa, 

przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także 

niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym”.  

 W związku z tym wykonana została porównawcza analiza ilościowa danych 

statystycznych w zakresie: trendów demograficznych, sytuacji na rynku pracy/bezrobocia, 

opieki społecznej, skali problemów społecznych, poziomu edukacji i wychowania 

przedszkolnego, stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, udziału w życiu publicznym 

oraz aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców.  

 Przyjęto metodę naturalnego podziału (tzw. „Jenks”), która opiera się o algorytmy 

takiego rozmieszczenia wartości zbioru danych w klasach, aby w każdej z klas 

zminimalizować średnią dewiację zbioru w grupie, maksymalizując w stosunku do innych 

grup. Innymi słowy, metoda ta dąży do zredukowania wariancji wewnątrz klasy, na rzecz 

maksymalizowania wariancji pomiędzy klasami. Zjawiska kryzysowe w sferze społecznej 

zostały przedstawione w poszczególnych grupach: wysokie natężenie problemów (10–13), 

średnie natężenie problemów (7–9), niskie natężenie problemów (3–6). 

 Z uwagi na trudności w pozyskaniu danych zagregowanych do poziomu sołectw 

gminy, część wskaźników charakteryzujących sferę społeczną podana została wyłącznie jako 

średnia dla całej gminy. Została ona porównana do średniej dla powiatu sandomierskiego, 

województwa świętokrzyskiego i Polski, aby zobrazować sytuację społeczną na terenie 

gminy. W związku z tym nastąpiła również konieczność wyłączenia tych wskaźników  

z analizy ilościowej problemów. 

Po przeanalizowaniu zgromadzonych danych, które przedstawione są w Załączniku 1. 

Matryca ze wskaźnikami przedstawiającymi stan kryzysowy na terenie poszczególnych 

jednostek referencyjnych w Gminie Samborzec można stwierdzić, że największe natężenie 

problemów zidentyfikowanych w sferze społecznej występuje w sołectwach: Janowice (13), 
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Samborzec (13), Andruszkowice (11), Gorzyczany (11), Łojowice (11), Śmiechowice (11), 

Wielogóra (11), Zajeziorze (11), Koćmierzów (10) i Ostrołęka (10). 

 Poglądową koncentrację negatywnych zjawisk społecznych w poszczególnych 

jednostkach referencyjnych przedstawiono na mapie 3. 
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Mapa 3 Koncentracja negatywnych zjawisk w sferze społecznej w poszczególnych jednostkach referencyjnych na terenie Gminy Samborzec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Samborcu, Ośrodka Pomocy Społecznej w Samborcu, Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu, 

Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu
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3.2. Sfera gospodarcza 

 

 Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 1 ustawy o rewitalizacji, obszar gminy może znajdować 

się w stanie kryzysowym z uwagi na koncentrację negatywnych zjawisk w sferze 

gospodarczej, w szczególności takich jak: „niski stopień przedsiębiorczości czy słaba 

kondycja lokalnych przedsiębiorstw”. 

 Sytuację w zakresie przedsiębiorczości mieszkańców na terenie Gminy Samborzec 

zobrazowano przy pomocy wskaźników: „liczba nowo zarejestrowanych działalności 

gospodarczych osób fizycznych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców w wieku 

produkcyjnym”, „liczba zakończonych działalności gospodarczych osób fizycznych  

w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców”, „liczba zarejestrowanych działalności 

gospodarczych osób fizycznych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców”. 

 Z danych przedstawionych w Załączniku 1. Matryca ze wskaźnikami 

przedstawiającymi stan kryzysowy na terenie poszczególnych jednostek referencyjnych  

w Gminie Samborzec wynika, że prawie wszystkie sołectwa (wyjątek: Strączków, Szewce) 

charakteryzują się niekorzystnymi wartościami ww. wskaźników w odniesieniu do średnich 

wartości dla gminy. 

 Koncentrację stanu kryzysowego w sferze gospodarczej w podziale na poszczególne 

jednostki referencyjne Gminy Samborzec przedstawia mapa 4. 
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Mapa 4 Koncentracja negatywnych zjawisk w sferze gospodarczej w poszczególnych jednostkach referencyjnych na terenie Gminy Samborzec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego
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3.3. Sfera przestrzenno-funkcjonalna 

 

 Według zapisów art. 9 ust. 1 pkt. 3 ustawy o rewitalizacji, obszar gminy znajduje się  

w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk przestrzenno- 

-funkcjonalnych, a w szczególności „niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę 

techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku dostępu do podstawowych 

usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających 

się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej jakości 

terenów publicznych”. 

 W związku z powyższym dokonano diagnozy ww. problemów za pomocą porównania 

wartości wybranych wskaźników charakteryzujących sferę przestrzenno-funkcjonalną  

ze średnią wartością dla całej Gminy Samborzec. Do analizy przyjęto następujące wskaźniki: 

„powierzchnia terenów zagospodarowanych pod działalność sportową, rekreacyjną, 

kulturową i turystyczną przypadająca na 1 000 mieszkańców”, „udział budynków 

mieszkalnych mających bezpośredni dostęp do dróg asfaltowych w liczbie budynków 

ogółem”, „udział długości dróg nieutwardzonych w ogólnej długości dróg”, „udział 

budynków mieszkalnych podłączonych do sieci wodociągowej w stosunku do ogółu 

budynków mieszkalnych”, „udział budynków mieszkalnych podłączonych do sieci 

kanalizacyjnej w stosunku do ogółu budynków mieszkalnych”. 

 Na podstawie zebranych danych, w podziale na przyjęte jednostki referencyjne Gminy 

Samborzec, zawartych w Załączniku 1. Matryca ze wskaźnikami przedstawiającymi stan 

kryzysowy na terenie poszczególnych jednostek referencyjnych w Gminie Samborzec można 

stwierdzić, że koncentracją ww. problemów w sferze przestrzenno-funkcjonalnej 

charakteryzuje się większa część obszaru gminy, z czego największa koncentracja (po 4 

problemy) wystąpiła w Bystrojowicach, Faliszowicach, Jachimowicach, Koćmierzowie, 

Strochcicach, Zajeziorze oraz Żukowie. 

 Rozkład koncentracji stanu kryzysowego w sferze przestrzenno-funkcjonalnej  

w podziale na poszczególne jednostki referencyjne Gminy Samborzec przedstawia  

mapa 5. 
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Mapa 5 Koncentracja negatywnych zjawisk w sferze przestrzenno-funkcjonalnej w poszczególnych jednostkach referencyjnych na terenie Gminy Samborzec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Samborcu
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3.4. Sfera techniczna 

 

 Infrastruktura techniczna gminy oraz zasoby i warunki mieszkaniowe determinują  

w znacznym stopniu jakość życia mieszkającej na danym terenie ludności. Wyposażenie  

w infrastrukturę techniczną w sensie jej struktury, lokalizacji, jakości i dostępności ma 

znaczny wpływ na rozwój jednostki samorządu oraz stanowi jeden z podstawowych 

czynników kształtujących jej atrakcyjność i konkurencyjność. Przesądza również o kosztach 

inwestycyjnych rewitalizacji danego obszaru. Im wyższy jest stopień rozwoju infrastruktury 

technicznej, tym lepsze są warunki do przeprowadzenia zaplanowanych w jej zakresie zadań. 

 Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt. 4, o stanie kryzysowym na obszarze gminy świadczą 

również wskaźniki charakteryzujące sferę techniczną, a są to w szczególności „degradacja 

stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym oraz 

niefunkcjonowanie rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie  

z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony 

środowiska”. 

 Do zdiagnozowania występujących problemów w ww. sferze wybrano następujące 

wskaźniki: „budynki mieszkalne nowe oddane do użytkowania w przeliczeniu na 10 tys. 

mieszkańców”, „udział budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania przed 1989 r.  

w liczbie budynków mieszkalnych ogółem”, „udział zabytków nieruchomych wpisanych do 

rejestru zabytków będących w stanie degradacji technicznej w liczbie zabytków ogółem”, 

których wartości w poszczególnych jednostkach referencyjnych porównano do średniej dla 

całej gminy.  

 Biorąc pod uwagę dane zawarte w Załączniku 1. Matryca ze wskaźnikami 

przedstawiającymi stan kryzysowy na terenie poszczególnych jednostek referencyjnych  

w Gminie Samborzec, należy wskazać, że największa koncentracja problemów w sferze 

technicznej występuje na terenie większości sołectw z wyjątkiem Andruszkowic, Kobiernik 

oraz Ryłowic. Największe natężenie zauważono w Samborcu.  

Rozmieszczenie natężenia problemów w sferze technicznej w podziale  

na poszczególne jednostki referencyjne Gminy Samborzec przedstawiono na mapie 6. 
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Mapa 6 Koncentracja negatywnych zjawisk w sferze technicznej w poszczególnych jednostkach referencyjnych na terenie Gminy Samborzec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Samborcu



Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Samborzec 

23 

3.5. Sfera środowiskowa 

 

 Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt. 3 obszar gminy znajduje się w stanie kryzysowym  

z powodu koncentracji negatywnych zjawisk środowiskowych, a w szczególności 

„przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie 

dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska”. 

 Z uwagi na brak możliwości pozyskania danych zagregowanych do poziomu sołectw 

gminy, sytuację w zakresie stanu środowiska zdiagnozowano m.in. na podstawie wskaźników 

„udział terenów zieleni urządzonej w ogólnej powierzchni terenu” oraz „położenie na 

obszarach zagrożonych wystąpieniem powodzi”, których wartości dla poszczególnych 

jednostek referencyjnych zostały przedstawione na mapie 7. 

 Diagnoza w zakresie przekroczenia standardów jakości powietrza przeprowadzona 

została na podstawie corocznie opracowywanych raportów przez Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w Kielcach, dotyczących oceny jakości powietrza w województwie 

świętokrzyskim4. Z uwagi na ochronę zdrowia, dotyczyła ona wieloetapowej klasyfikacji dla 

następujących parametrów: pył zawieszony PM10 (rok), pył zawieszony PM10 (24-godziny), 

benzo(a)piren w pyle PM10 (rok), pył zawieszony PM2,5 (rok) oraz ozon (maks. 8-godzin).  

W województwie świętokrzyskim, dla celów klasyfikacji pod kątem zawartości wyżej 

wymienionych substancji, wyłoniono 2 strefy: Miasto Kielce i strefę świętokrzyską.  

Wynikiem oceny jest zakwalifikowanie każdej ze stref do jednej z następujących klas: 

 klasa A (D1) – jeżeli stężenia zanieczyszczenia na terenie strefy nie przekraczają 

odpowiednio poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych, poziomów celów 

długoterminowych (D1); 

 klasa B – jeżeli stężenia zanieczyszczenia na terenie strefy przekraczają poziomy  

dopuszczalne lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych  

o margines tolerancji; 

 klasa C (D2) – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy 

dopuszczalne powiększone o margines tolerancji, w przypadku gdy margines tolerancji 

nie jest określony – poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe, poziomy celów 

długoterminowych (D2). 

   

                                                           
4 Strona internetowa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach, kielce.pios.gov.pl,  

inf. z dnia 13.09.2016. 



Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Samborzec 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Samborcu, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej

Mapa 7 Koncentracja negatywnych zjawisk w sferze środowiskowej w poszczególnych jednostkach referencyjnych na terenie Gminy Samborzec 
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Na terenie Gminy Samborzec nie odnotowano przekroczenia dobowego 

dopuszczalnego stężenia dla pyłu zawieszonego PM10 (50 μg/m3) (mapa 8). Jednak strefa 

świętokrzyska, do której należy Gmina Samborzec, została zakwalifikowana do klasy C,  

o czym zdecydowały wyniki pomiarów na stacji w Starachowicach, gdzie wartości 

dopuszczalne dla stężeń 24-godzinnych zostały przekroczone w 49 dobach w roku. Średnia 

roczna wartość pyłu PM10 na tym stanowisku wynosiła 34 μg/m3. Klasę strefy potwierdziła 

ilość dobowych przekroczeń w pozostałych punktach pomiaru5. Roczne dopuszczalne 

stężenie pyłu zawieszonego PM2,5 (25 μg/m3) w strefie świętokrzyskiej nie zostało 

przekroczone (mapa 9). 

Mapa 8 Przekroczenia dobowych stężeń pyłu PM10 względem poziomu dopuszczalnego (50 μg/m3)  

i względem dozwolonych 35 przekroczeń w roku na terenie województwa świętokrzyskiego w 2015 roku 

 
Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie świętokrzyskim w 2015 r., Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w Kielcach, Kielce 2016, s. 30 

 

 

 

                                                           
5 Roczna ocena jakości powietrza w województwie świętokrzyskim w 2015 r., Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Kielcach, Kielce 2016, s. 18. 
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Mapa 9 Rozkład stężeń pyłu zawieszonego PM2,5 – stężenia roczne na terenie województwa 

świętokrzyskiego w 2015 roku 

 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie świętokrzyskim w 2015 r., Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w Kielcach, Kielce 2016, s. 23 

 

Na terenie gminy w 2015 roku liczba dni, w których stężenie ozonu było większe niż 

120 µg/m3,  nie przekroczyła 26 dni, średnio wynosiła 22 dni. W związku z tym dotrzymany 

został poziom docelowy. Strefa świętokrzyska została sklasyfikowana jako A i D2, gdyż 

został przekroczony poziom celu długoterminowego (mapa 10). 

  

Mapa 10 Klasyfikacja stref pod względem kryterium ochrony zdrowia dla ozonu – cel długoterminowy  

na terenie województwa świętokrzyskiego w 2015 roku 

 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie świętokrzyskim w 2015 r., Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w Kielcach, Kielce 2016, s. 24 
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Udokumentowany pomiarami obszar przekroczeń poziomu docelowego 

benzo(a)pirenu obejmował większość obszaru województwa świętokrzyskiego, w tym Gminę 

Samborzec (mapa 11). 

Mapa 9 Rozkład stężenia rocznego benzo(a)pirenu w pyle PM10 na terenie województwa 

świętokrzyskiego w 2015 roku 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie świętokrzyskim  w 2015 r., Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w Kielcach, Kielce 2016, s. 31 

 

Biorąc pod uwagę zagrożenie powodziowe, wschodnia część Gminy Samborzec 

usytuowana jest niekorzystnie. Do obszarów zagrożonych powodzią zaliczają się sołectwa: 

Kobierniki, Strochcice, Zawisełcze, Andruszkowice, Koćmierzów, Złota, Zawierzbie, 

Polanów, Samborzec, Zajeziorze, Ostrołęka, Bogoria Skotnicka, Skotniki, Szewce (mapa 12).  

 



Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Samborzec 

28 

Mapa 10 Obszar zagrożenia powodziowego na terenie Gminy Samborzec 

 
Źródło: Hydroportal Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, kzgw.gov.pl 

 

  

Na terenie Gminy Samborzec, w sołectwach: Zawisełcze, Koćmierzów, Ostrołęka  

i Bogoria Skotnicka, położony jest specjalny obszar ochrony siedlisk Natura  

2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły (kod PLH180049). Obszar ten został zatwierdzony na mocy 

Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia czwartego 

zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na 

kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 

9669)(2011/64/UE). Swoim zasięgiem obejmuje obszary gmin: Osiek, Samborzec, 

Sandomierz, Tarnobrzeg, Gawłuszowice, Padew Narodowa, Łoniów, Połaniec, Gorzyce, 

Baranów Sandomierski, Dwikozy, Koprzywnica6.  

 

 

 

 

                                                           
6 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach, kielce.rdos.gov.pl oraz strona internetowa Natura 2000, 

natura2000.gdos.gov.pl, inf. z dnia 14.09.2016. 
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3.6. Wyniki diagnozy w poszczególnych sferach  

 

 W związku z tym, że rewitalizacja ma wymiar terytorialny, ważne są te obszary 

gminy, na których występuje koncentracja negatywnych zjawisk i lokalnych potencjałów. 

Efektem przeprowadzonej diagnozy Gminy Samborzec w sferach: społecznej, gospodarczej, 

przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej, w podziale na przyjęte jednostki 

referencyjne jest opracowana mapa poglądowa łącząca dane z różnych dziedzin. 

W ten sposób została wykonana rzetelna analiza jednoznacznie wskazująca, na których 

obszarach gminy nakładają się różnego rodzaju problemy.  

 Ważnym elementem diagnozy jest również określenie lokalnych potencjałów, które 

można wykorzystać do przezwyciężenia stanu kryzysowego na danym obszarze. Bez takiego 

podejścia nie ma szans na powodzenie procesu rewitalizacji oraz na trwałą i realną poprawę 

jakości i warunków życia społeczności lokalnej. Zidentyfikowane potencjały lokalne  

w podziale na sołectwa Gminy Samborzec przedstawia tabela 3. 

 

Tabela 3 Potencjały lokalne w podziale na jednostki referencyjne na terenie Gminy Samborzec 

Lp. Nazwa Zidentyfikowane potencjały lokalne 

1. Andruszkowice 
1. Położenie przy drodze krajowej nr 79; 

2. Położenie w mikroregionie fizjograficznym Wyżyny Sandomierskiej. 

2. Bogoria Skotnicka 

1. Prężnie działające organizacje społeczne; 

2. Jedno z większych sołectw w gminie; 

3. Atrakcyjne położenie: od południa – nad Wisłą, od północy – oblana 

jeziorem Bogoryjskim. 

3. Bystrojowice 
1. Rolnictwo (uprawa warzyw i ogrodnictwo); 

2. Atrakcyjne tereny. 

4. Chobrzany 

1. Ośrodek oświaty, religijny i usługowy; 

2. Dobre wyposażanie w infrastrukturę techniczną; 

3. Położenie przy skrzyżowaniu głównych lokalnych dróg; 

4. Lokalizacja w dolinie rzeki Gorzyczanki i jej dopływów na płaskim terenie 

Wyżyny Sandomierskiej; 

5. Cmentarz parafialny wpisany do rejestru zabytków nieruchomych. 

5. Faliszowice 
1. Rolnictwo (uprawa warzyw i ogrodnictwo); 

2. Atrakcyjne tereny. 
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6. Gorzyczany 

1. Prężnie działające organizacje społeczne; 

2. Dobre wyposażenie w infrastrukturę techniczną; 

3. Wieś malowniczo położona w dolinie rzeki Gorzyczanki pomiędzy wysoką 

krawędzią Wyżyny Samborzeckiej. 

7. Jachimowice 
1. Położenie przy drodze wojewódzkiej nr 758; 

2. Park dworski z XIX wieku wpisany do rejestru zabytków nieruchomych. 

8. Janowice 
1. Duża miejscowość; 

2. Prężnie działające organizacje społeczne. 

9. Kobierniki 

1. Położenie przy drogach krajowych nr 77 i 79; 

2. Położenie w sąsiedztwie ośrodka miejskiego – Sandomierza; 

3. W miejscowości ma siedzibę największa liczba przedsiębiorstw. 

10. Koćmierzów 1. Prężnie działające organizacje społeczne. 

11. Krzeczkowice 
1. Ciekawa historia miejscowości; 

2. Rolnictwo (uprawa warzyw i owoców). 

12. Łojowice 

1. Położenie w malowniczej dolinie dwóch rzek: Żurawki i jej dopływu – rzeki 

Struga; 

2. Pagórki lessowe i wysokie wzgórza. 

13. Milczany 

1. Położenie przy drodze krajowej nr 77; 

2. Duża miejscowość; 

3. Malownicze krajobrazy. 

14.  Ostrołęka 
1. Prężnie działające organizacje społeczne; 

2. Budynek świetlicy wiejskiej; 

15.  Polanów 
1. Położenie przy drodze krajowej nr 79; 

2. Atrakcyjne tereny, przebieg szeroką doliną rzeki Polanówka. 

16.  Ryłowice 

1. Położenie na wysokich, malowniczych wzniesieniach i pagórkach 

południowej krawędzi Wyżyny Sandomierskiej; 

2. Malownicze tereny i  krajobrazy. 

17.  Samborzec 

1. Położenie przy drodze krajowej nr 79; 

2. Ośrodek oświatowy, religijny i usługowy; 

3. Obiekty wpisane do rejestru zabytków: kościół, plebania, zespół dworski. 

18.  Skotniki 

1. Ośrodek oświatowy i religijny; 

2. Prężnie działające organizacje społeczne – Ochotnicza Straż Pożarna  

i Stowarzyszenie mieszkańców miejscowości; 

3. Duża miejscowość; 

4. Obiekty wpisane do rejestru zabytków: kościół, cmentarz, zespół dworski. 

19.  Strączków 
1. Dobre wyposażanie w infrastrukturę techniczną; 

2. Położenie przy głównej drodze lokalnej. 

20.  Strochcice 
1. Położenie przy drodze krajowej nr 79; 

2. Położenie w pobliżu ośrodka miejskiego – Sandomierza. 

21.  Szewce 
1. Położenie przy drodze krajowej nr 79; 

2. Dobre wyposażenie w infrastrukturę techniczną. 

22.  Śmiechowice 

1. Ośrodek oświatowy; 

2. Położenie na dość pofałdowanym terenie i niewysokich pagórkach pociętych 

wąwozami lessowymi. 

23.  Wielogóra 
1. Przebieg drogi powiatowej; 

2. Świetlica wiejska. 
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24.  Zajeziorze 
1. Prężnie działające organizacje społeczne; 

2. Jedno z największych sołectw w gminie. 

25.  Zawierzbie 

1. Ośrodek oświatowy; 

2. Położenie w bliskim sąsiedztwie z Sandomierzem; 

3. Stosunkowo dobra jakość gleb. 

26.  Zawisełcze 
1. Położenie w sąsiedztwie ośrodka miejskiego – Sandomierza. 

2. Lokalizacja w dolinie nadwiślańskiej w widłach rzeki Wisły i Koprzywianki. 

27.  Złota 

1. Położenie przy drodze krajowej nr 79; 

2. Ośrodek oświatowy; 

3. Największa miejscowość w gminie. 

28.  Żuków 
1. Położenie w sąsiedztwie siedziby gminy; 

2. Ciekawa historia sołectwa. 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 Kartograficzne przedstawienie wyników diagnozy (metoda kartogramu)  

w poszczególnych sferach na terenie jednostek referencyjnych Gminy Samborzec oraz 

nakładanie się koncentracji zjawisk kryzysowych prezentuje mapa 13. Stanowi ona podstawę  

i uzasadnienie do wyznaczenia obszaru zdegradowanego, a następnie skoncentrowania 

działań na określonym obszarze rewitalizacji w Gminie Samborzec. 
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Źródło: Opracowanie własne

Mapa 11 Koncentracja negatywnych zjawisk we wszystkich sferach w poszczególnych jednostkach referencyjnych na terenie Gminy Samborzec 
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4. Obszar zdegradowany na terenie Gminy Samborzec 

 

 Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o rewitalizacji obszar zdegradowany charakteryzuje się 

koncentracją negatywnych zjawisk społecznych oraz stanem kryzysu w co najmniej jednej  

ze sfer dotyczących zjawisk gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych 

lub technicznych. Ponadto ust. 2 wskazuje, że „obszar zdegradowany może być podzielony  

na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic, pod warunkiem 

stwierdzenia na każdym z podobszarów występowania koncentracji negatywnych zjawisk 

społecznych oraz gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych  

lub technicznych”. 

 Na podstawie przeprowadzonego audytu gminnego wyznaczono obszar 

zdegradowany, na który składają się jednostki referencyjne charakteryzujące się problemami 

w sferze społecznej, przy jednoczesnym występowaniu problemów przynajmniej w jednej 

innej sferze oraz największą liczbą zidentyfikowanych negatywnych zjawisk, tj. ≥ 16. 

Zgodnie z przedstawionymi założeniami obszar zdegradowany na terenie Gminy Samborzec 

obejmuje sołectwa: Janowice (22), Zajeziorze (22), Gorzyczany (19), Koćmierzów (19), 

Łojowice (19), Śmiechowice (19), Wielogóra (19), Strochcice (19), Ostrołęka (18), 

Samborzec (18), Jachimowice (17), Andruszkowice (16), Faliszowice (16), Polanów (16), 

Skotniki (16), Żuków (16). 

Wskazany obszar zajmuje 52,91 km2, co stanowi 61,12% powierzchni gminy  

i jest zamieszkiwany przez 4 996 osób, tj. 57,20%  ogółu mieszkańców gminy (dane na 

koniec 2015 roku). 

 Granice obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Samborzec, wyznaczonego  

na podstawie niniejszej diagnozy, przedstawia mapa 14. 
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Źródło: Opracowanie własne

Mapa 12 Granice wyznaczonego obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Samborzec 
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5. Obszar rewitalizacji na terenie Gminy Samborzec 

 

 Zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o rewitalizacji obszar rewitalizacji to „obszar 

obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją 

negatywnych zjawisk, o których mowa w art. 9 ust. 1, na którym z uwagi na istotne znaczenie 

dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację (…). Obszar rewitalizacji nie 

może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby 

mieszkańców gminy. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym 

podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic”. 

 W związku z art. 10 ww. ustawy wyznaczony został obszar, na którym występuje 

wysokie natężenie negatywnych zjawisk w sferze społecznej oraz przestrzenno-funkcjonalnej, 

technicznej i środowiskowej, a jednocześnie mający istotne znaczenie dla rozwoju gminy  

i planowane jest na nim przeprowadzenie działań rewitalizacyjnych. 

 W wyniku przeprowadzonej diagnozy w podziale na jednostki referencyjne gminy  

i delimitacji obszaru zdegradowanego wyznaczono obszar rewitalizacji, który znajduje się na 

terenie sołectwa Samborzec.  

 Wyznaczony obszar rewitalizacji zajmuje powierzchnię 1,16 km2 (1,36% powierzchni 

ogółem gminy) i jest zamieszkały przez 360 mieszkańców (4,9% ludności ogółem gminy), 

więc nie przekracza limitów określonych w art. 10 ust. 2 ustawy o rewitalizacji. 

 Lokalizację obszaru rewitalizacji na tle obszaru zdegradowanego przedstawia mapa 

13, natomiast szczegółowy przebieg granic obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Samborzec 

zaznaczony został na mapie 14. 
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Mapa 13 Lokalizacja obszaru rewitalizacji na tle obszaru zdegradowanego w Gminie Samborzec 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Mapa 14 Obszar rewitalizacji na terenie Gminy Samborzec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie google.com/satellite 
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 Wyznaczony obszar rewitalizacji charakteryzuje się największym natężeniem 

negatywnych zjawisk w sferze społecznej, a także w sferach: gospodarczej, przestrzenno-

funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej. Potwierdza to analiza ilościowa (wskaźnikowa) 

zamieszczona w tabeli 4 i na mapach 15–20 oraz analiza jakościowa (opisowa) zawarta  

w tabeli 5. 

 

Tabela 4 Analiza ilościowa wybranych wskaźników dla obszaru rewitalizacji Gminy Samborzec  

(dane za 2015 rok) 

Nazwa wskaźnika Jedn. Samborzec 
Średnia  

dla gminy 

Sfera społeczna 

Liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób  

w wieku produkcyjnym (wskaźnik obciążenia demograficznego) 
szt. 68,0 63,0 

Udział osób bezrobotnych zarejestrowanych pozostających bez 

pracy dłużej niż 12 miesięcy w % bezrobotnych ogółem 
% 60,0 48,6 

Liczba osób, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej 

z powodu bezrobocia na 1 000 mieszkańców 
szt. 141,9 83,9 

Liczba osób, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej 

z powodu alkoholizmu 
szt. 20,9 3,5 

Sfera gospodarcza 

Liczba zakończonych działalności gospodarczych osób fizycznych 

w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców  
szt. 69,8 38 

Sfera techniczna 

Udział zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków 

będących w stanie degradacji technicznej w liczbie tych zabytków 

ogółem 

% 37,5   

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Samborcu, Powiatowego Urzędu Pracy  

w Sandomierzu, Ośrodka Pomocy Społecznej w Samborcu
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Mapa 15 Rozkład wartości wskaźnika „liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym (wskaźnik obciążenia demograficznego)”  

w poszczególnych jednostkach referencyjnych na terenie Gminy Samborzec

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Samborcu 
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Mapa 16 Rozkład wartości wskaźnika „udział osób bezrobotnych zarejestrowanych pozostających bez pracy dłużej niż 12 miesięcy w % bezrobotnych ogółem” 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy Sandomierzu 
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Mapa 17 Rozkład wartości wskaźnika „liczba osób, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej z powodu bezrobocia na 1 000 mieszkańców”  

w poszczególnych jednostkach referencyjnych na terenie Gminy Samborzec 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ośrodka Pomocy Społecznej w Samborcu 
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Mapa 18 Rozkład wartości wskaźnika „liczba osób, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej z powodu alkoholizmu” w poszczególnych jednostkach 

referencyjnych na terenie Gminy Samborzec 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ośrodka Pomocy Społecznej w Samborcu 
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Mapa 19 Rozkład wartości wskaźnika „liczba zakończonych działalności gospodarczych osób fizycznych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców”  

w poszczególnych jednostkach referencyjnych na terenie Gminy Samborzec 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego 



Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Samborzec 

44 

Mapa 20 Rozkład wartości wskaźnika „udział zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków będących w stanie degradacji technicznej w liczbie tych 

zabytków ogółem” w poszczególnych jednostkach referencyjnych na terenie Gminy Samborzec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Samborzec
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Tabela 4 Analiza jakościowa – charakterystyka negatywnych zjawisk w sferze: społecznej, przestrzenno- 

-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej 

Sfera Charakterystyka negatywnych zjawisk 

Społeczna 

1. Brak aktywizacji seniorów; 

2. Brak nowych miejsc pracy; 

3. Emigracja ludzi młodych; 

4. Duża ilość nakładów związanych z pomocą społeczną; 

5. Brak chęci mieszkańców do zmian na lepsze, częste korzystanie z form pomocy 

pieniężnych i niepieniężnych – „ pokoleniowe dziedziczenie biedy”; 

6. Duża dysproporcja zamożności mieszkańców. 

Gospodarcza 

1. Niska przedsiębiorczość; 

2. Sektor rolniczy sektorem dominującym, który i tak przynosi niskie dochody; 

3. Brak chęci i odwagi na zakładanie pozarolniczych działalności; 

4. Brak większych kontrahentów, problem ze zbytem wyprodukowanych warzyw  

i owoców. 

Przestrzenno- 

-funkcjonalna 

1. Niewystarczająca ilość obszarów i obiektów sportowo-rekreacyjnych; 

2. Niewielki fragment Samborca objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego; 

3. Brak infrastruktury turystycznej. 

Techniczna 

1. Niewystarczająca ilość dróg wewnętrznych; 

2. Zły stan nawierzchni dróg; 

3. Brak poboczy przy drodze krajowej i niedostateczna ich ilość przy drogach 

powiatowych; 

4. Brak nowej zabudowy mieszkaniowej; 

5. Zbytki będące w stanie degradacji. 

Środowiskowa 
1. Występujące zagrożenie powodziowe; 

2. Niewykorzystany potencjał przyrodniczy. 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Występowanie ww. negatywnych zjawisk skoncentrowanych na obszarze rewitalizacji 

obrazują zdjęcia wykonane podczas spaceru studyjnego, połączonego z wizją lokalną. 
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Fotografia 1 Grupa Sadowniczo - Warzywnicza Złoty Sad Sp. z o.o. 

Źródło: Urząd Gminy w Samborcu 

 

Fotografia 2 Scena Centrum Kultury i Sportu 

Źródło: Urząd Gminy w Samborcu 
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Fotografia 3 Urząd Gminy w Samborcu 

Źródło: Urząd Gminy w Samborcu 

 

Fotografia 4 Punkt gastronomiczny przy drodze krajowej numer 79 

Źródło: Urząd Gminy w Samborcu 
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Fotografia 5 Skrzyżowanie drogi krajowej z drogą powiatową 

Źródło: Urząd Gminy w Samborcu 

 

Fotografia 6 Fragment ulicy Miłej 

Źródło: Urząd Gminy w Samborcu 
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Fotografia 7 Fragment drogi krajowej numer 79 

Źródło: Urząd Gminy w Samborcu 

 

Fotografia 8 Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe przy drodze krajowej numer 79 

Źródło: Urząd Gminy w Samborcu 
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Fotografia 9 Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe przy drodze krajowej numer 79 

Źródło: Urząd Gminy w Samborcu 
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Na powyższe problemy złożyło się wiele czynników. Można zauważyć ciąg 

przyczynowo-skutkowy, jednak głównym determinującym problemem jest bezrobocie i brak 

nowych miejsc pracy w sektorze pozarolniczym. Mieszkańcom brakuje chęci i odwagi na 

zakładanie własnych działalności gospodarczych. Sektor rolniczy nie przynosi 

wystarczających dochodów, ponadto pojawiają się trudności ze zbyciem towaru, co powoduje 

niskie ceny sprzedaży. Duża część społeczeństwa korzysta z pomocy opieki społecznej 

zarówno pieniężnej, jak i niepieniężnej. Mieszkańcy swój poziom życia uważają za niski, 

jednak przyzwyczaili się do rozwiązania, jakim jest korzystanie ze świadczeń pomocy 

społecznej. Analizując sytuację na terenie gminy zostało wspomniane zjawisko polegające na 

„dziedziczeniu biedy” (Tabela 4). Niskie aspiracje życiowe i poziom zamożności często są 

dziedziczone z pokolenia na pokolenie. Świadczy to o niskich ambicjach mieszkańców, 

niskiej aktywizacji zarówno młodych, jak i seniorów, co spowodowane jest również brakiem 

perspektyw rozwoju ze strony instytucji zewnętrznych i niewystarczającym poziomem 

przedsiębiorczości. Ludzie młodzi, bardziej ambitni, decydują się na emigrację. Dodatkowo 

niewykorzystywany jest potencjał przyrodniczo-środowiskowy. Atrakcyjne tereny  

i krajobrazy są zaletą całej gminy, którą można wykorzystać przy rozwoju turystyki,  

a co za tym idzie – terenów rekreacyjnych, bazy noclegowej i powstawaniu obiektów 

agroturystycznych. 
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Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Samborzec na lata  

2016–2020 wykazuje, że słabymi stronami gminy są m.in.: duże bezrobocie, niż 

demograficzny, brak nowych miejsc pracy. W ww. Strategii określono misję i wizję Gminy 

Samborzec. Misja mówi o podniesieniu poziomu i jakości życia mieszkańców poprzez 

poprawę infrastruktury służącej rozwojowi: przedsiębiorczości, rolnictwa i działalności 

okołorolniczej oraz usług społecznych (oświata, kultura, opieka zdrowotna, sport i rekreacja, 

agroturystyka i turystyka, bezpieczeństwo publiczne, aktywność społeczna itp.) oraz 

podejmowaniu działań na rzecz wzmocnienia kapitału ludzkiego społeczności lokalnej. 

Natomiast wizja zakłada, że Gmina Samborzec dzięki inwestycjom i rozwojowi opartemu na 

równowadze pomiędzy rolnictwem i ekologią a przedsiębiorczością i technologią zapewni 

wysokiej jakości usługi publiczne, zgodnie z potrzebami i aspiracjami jej mieszkańców. 

Uwzględniając aktualną sytuację na terenie zdegradowanym – zrealizowanie misji, 

wizji, a przede wszystkim celów strategicznych gminy będzie trudne do osiągnięcia.  

W związku z powyższym sporządzony zostaje Gminny Program Rewitalizacji mający na celu 

wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszaru zdegradowanego poprzez działania 

rewitalizacyjne na wyznaczonym obszarze rewitalizacji – sołectwie Samborzec.  

Procesy związane z rewitalizacją przyczynią się do poprawy sytuacji społeczno-

gospodarczej, pobudzą przedsiębiorców i nowych inwestorów do działań w sektorze 

pozarolniczym oraz zwiększą wykorzystanie potencjału kulturowego i przyrodniczego Gminy 

Samborzec, co wpłynie na rozwój turystyki. Wyeliminuje to zidentyfikowane problemy  

w analizie ilościowej na terenie Samborca: spadną wydatki gminy związane z zasiłkami  

z tytułu pomocy społecznej, zmniejszy się bezrobocie, co zaktywizuje mieszkańców do 

przedsiębiorczości. W sektorze gospodarczym zidentyfikowano najwięcej problemów we 

wszystkich sołectwach.  

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o rewitalizacji, wyznaczony do rewitalizacji obszar 

powinien cechować się nie tylko szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, ale też musi 

mieć istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego. Samborzec, który wchodzi  

w skład obszaru zdegradowanego, jest zamieszkały przez dużą część mieszkańców, co  

w połączeniu ze znaczeniem obszaru dla rozwoju całej gminy powoduje gromadzenie się 

konfliktów rozwojowych i wielu sprzeczności, które prowadzą do degradacji technicznej oraz 

kryzysu społeczno-gospodarczego. 
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Wyznaczony obszar rewitalizacji stanowi centrum społeczno-gospodarcze Gminy 

Samborzec. Zlokalizowane są tutaj obiekty publiczne, handlowe i usługowe oraz działalności 

związane z rolnictwem i sadownictwem. Oprócz budynku Urzędu Gminy na terenie 

Samborca znajduje się również Gminna Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Kultury, 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Zakład Gospodarki Komunalnej, Zespół 

Obsługi Jednostek Organizacyjnych Gminy Samborzec, Zespół Publicznych Placówek 

Oświatowych. Na terenie Sambora znajdują się też obiekty wpisane do rejestru zabytków 

nieruchomych Narodowego Instytutu Dziedzictwa7: 

 kościół parafialny pw. Świętej Trójcy, XIII w., k. XVII w., XVIII w., nr rej.: A.714/1  

z 20.01.1957 r. i z 20.01.1966 r.; 

 plebania, 1923–26 r., nr rej.: A.714/2 z 21.01.2016 r.; 

 cmentarz parafialny, nr rej.: A.715 z 13.06.1988 r. 

Potencjały i zasoby obszaru rewitalizacji pokazują, iż obszar ten ma istotne znaczenie 

dla rozwoju lokalnego gminy, szczególnie w sferze społecznej, w której zidentyfikowano 

najwięcej problemów. Wszelkie działania rewitalizacyjne podjęte w celu zniwelowania 

negatywnych zjawisk kryzysowych na wyznaczonym obszarze będą oddziaływać na teren 

całej gminy, wpływając tym samym na poprawę jakości życia jej mieszkańców. 

 

  

                                                           
7 Strona internetowa Narodowego Instytutu Dziedzictwa www.nid.pl, inf. z dnia 12.10.2016. 
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Załącznik 1. Matryca ze wskaźnikami przedstawiającymi stan kryzysowy na terenie 

poszczególnych jednostek referencyjnych w Gminie Samborzec 

 



 Andruszkowice
  Bogoria 

Skotnicka
  Bystrojowice   Chobrzany   Faliszowice   Gorzyczany   Jachimowice   Janowice   Kobierniki   Koćmierzów   Krzeczkowice   Łojowice   Milczany   Ostrołęka   Polanów   Ryłowice   Samborzec   Skotniki   Strączków   Strochcice   Szewce   Śmiechowice   Wielogóra   Zajeziorze   Zawierzbie   Zawisełcze   Złota   Żuków

1.
Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w % ludności 

ogółem
% 19,7 15,6 17,5 16,1 16,8 20,6 16,7 19,6 14,4 16,0 16,4 9,5 21,6 15,4 15,7 21,0 18,6 16,6 14,5 14,8 14,2 17,2 20,4 18,1 11,8 16,7 13,8 17,9 16,8 16,7 16,8 18,0

2. Udział ludności w wieku produkcyjnym w % ludności ogółem % 58,2 63,7 52,5 63,7 57,3 36,1 59,5 60,6 65,8 60,7 67,2 65,1 61,0 61,0 63,5 62,3 59,5 60,3 55,2 63,1 64,0 64,3 60,2 60,3 62,0 61,8 62,8 65,2 61,4 61,9 62,1 62,4

3.
Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w % ludności 

ogółem
% 22,2 20,7 30,0 20,3 25,9 18,8 23,8 19,8 19,7 23,3 16,4 25,4 17,5 23,6 20,8 16,7 21,9 23,1 30,2 22,1 21,8 18,5 19,4 21,6 26,2 21,5 23,4 16,8 21,8 21,5 21,0 19,6

4.
Liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w 

wieku produkcyjnym (wskaźnik obciążenia demograficznego)
szt. 72,0 57,0 90,5 57,0 74,5 109,0 68,0 64,9 51,9 64,7 48,8 53,7 64,0 64,0 57,5 60,5 68,0 65,9 81,1 58,5 56,3 55,5 66,1 65,8 61,3 61,7 59,1 53,3 62,8 61,7 61,0 60,1

5.
Udział bezrobotnych zarejestrowanych w ludności w wieku 

produkcyjnym
% 5,8 3,6 4,8 3,7 0,9 4,0 4,0 7,6 4,3 3,1 0,0 6,1 4,2 6,0 6,1 7,0 5,9 3,8 8,4 7,4 3,7 7,5 6,8 4,2 5,6 5,7 3,7 5,8 4,8 6,6 8,5 6,5

6.
Udział osób bezrobotnych zarejestrowanych pozostających 

bez pracy dłużej niż 12 miesięcy w % bezrobotnych ogółem
% 72,7 11,1 0,0 46,2 0,0 57,1 0,0 50,0 53,3 62,5 0,0 40,0 66,7 77,8 53,8 50,0 60,0 27,3 62,5 57,1 40,0 63,6 50,0 46,2 12,5 37,5 43,8 42,9 48,6 32,3 37,3 39,7

7.
Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze 

środowiskowej pomocy społecznej w % ludności ogółem
% 24,0 29,2 17,5 18,8 14,1 24,5 17,6 30,0 13,1 17,1 16,4 25,4 19,6 15,0 24,0 17,4 28,8 24,3 17,4 20,8 9,0 32,6 31,6 31,0 10,9 17,5 20,3 32,6 22,1

8.
Udział dzieci do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek 

rodzinny w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku
% 51,6 62,3 35,7 68,2 67,7 58,4 57,1 70,2 30,3 50,7 100,0 66,7 41,0 60,5 58,5 41,4 93,8 71,3 56,0 59,1 40,0 94,9 52,5 77,2 44,4 28,9 57,9 81,8 60,3

9.
Liczba osób, którym przyznano świadczenie z pomocy 

społecznej z powodu ubóstwa na 1 000 mieszkańców
szt. 113,8 115,1 0,0 100,4 48,6 110,2 123,8 137,5 28,5 73,8 98,4 31,7 71,1 32,5 127,6 108,7 114,0 101,9 58,1 80,5 4,7 127,8 117,3 121,8 61,1 61,4 97,2 141,3 92,0

10.
Liczba osób, którym przyznano świadczenie z pomocy 

społecznej z powodu bezrobocia na 1 000 mieszkańców
szt. 95,4 79,3 0,0 78,5 54,1 118,4 47,6 79,2 74,0 102,4 98,4 127,0 84,1 32,5 56,4 58,0 141,9 72,8 58,1 114,1 33,2 92,5 132,7 117,9 34,9 57,0 81,3 108,7 83,9

11.
Liczba osób, którym przyznano świadczenie z pomocy 

społecznej z powodu niepełnosprawności na 1 000 

mieszkańców

szt. 12,3 15,3 0,0 3,6 5,4 14,3 0,0 2,1 24,7 7,1 0,0 15,9 8,6 16,3 11,9 0,0 18,6 0,0 0,0 20,1 4,7 39,6 40,8 15,7 17,5 30,7 7,3 21,7 12,4

12.
Liczba osób, którym przyznano świadczenie z pomocy 

społecznej z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby na 

1 000 mieszkańców

szt. 80,0 217,4 175,0 109,5 37,8 110,2 114,3 162,5 83,5 92,9 82,0 214,3 114,2 101,6 115,7 58,0 155,8 133,1 69,8 154,4 75,8 185,0 285,7 206,3 43,7 74,6 101,6 163,0 126,0

13.

Liczba osób, którym przyznano świadczenie z pomocy 

społecznej z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego na 

1 000 mieszkańców

szt. 61,5 43,5 0,0 38,3 10,8 85,7 14,3 91,7 17,1 81,0 0,0 111,1 71,1 40,7 59,3 0,0 109,3 41,6 40,7 26,8 0,0 79,3 96,9 58,9 8,7 52,6 46,4 250,0 57,9

14.
Liczba osób, którym przyznano świadczenie z pomocy 

społecznej z powodu alkoholizmu
szt. 6,2 2,6 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 20,9 0,0 0,0 0,0 19,0 8,8 0,0 3,9 0,0 4,4 4,4 0,0 3,5

15.
Liczba  formularzy tzw. "niebieskich kart" wypełnionych ze 

względu na przemoc w rodzinie na 10 tys. mieszkańców
szt. 0,0 0,0 0,0 18,2 0,0 20,4 0,0 41,7 0,0 23,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,1 51,0 39,3 0,0 43,9 0,0 0,0 12,6

16.
Średnie % wyniki ze sprawdzianu w 6 klasie szkoły 

podstawowej (dane dla gminy)
% 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 65,5 70,5 72,5

17.
Średnie % wyniki z egzaminów gimnazjalnych (dane dla 

gminy)
% 52,1 52,1 52,1 52,1 52,1 52,1 52,1 52,1 52,1 52,1 52,1 52,1 52,1 52,1 52,1 52,1 52,1 52,1 52,1 52,1 52,1 52,1 52,1 52,1 52,1 52,1 52,1 52,1 52,14 55,02 56,8 58,2

18.
Odsetek dzieci w wieku 3–5 lat objętych wychowaniem 

przedszkolnym (dane dla gminy)
% 79,7 79,7 79,7 79,7 79,7 79,7 79,7 79,7 79,7 79,7 79,7 79,7 79,7 79,7 79,7 79,7 79,7 79,7 79,7 79,7 79,7 79,7 79,7 79,7 79,7 79,7 79,7 79,7 79,7 82,5 80,6 84,2

19.
Liczba przestępstw stwierdzonych przez Policję na 1 000 

mieszkańców (dane dla gminy)
szt. 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8

20.
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw 

stwierdzonych przez Policję (dane dla gminy)
% 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 0

21.
Liczba osób zamieszkujących mieszkania komunalne na 1 000 

mieszkańców
szt. 0,0 0,0 0,0 23,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8

22. Frekwencja w wyborach prezydenckich w 2015 roku % 46,3 50,23 47,77 44,9 46,3 47,77 47,8 44,9 42,8 43,8 44,9 42,8 42,8 43,8 50,8 47,8 50,8 50,2 47,8 46,3 50,2 50,8 50,8 50,8 43,8 43,8 46,3 50,8 49,5 49,14 52,3 55,34

23. Frekwencja w wyborach parlamentarnych w 2015 roku % 43,7 46,02 40,25 42,14 42,14 40,25 40,3 42,1 39,3 40,9 42,1 39,3 39,3 40,9 44,7 40,3 44,7 46,0 40,3 43,7 46,0 44,7 44,7 44,7 40,9 40,9 43,7 44,7 42,6 13,36 15,0 16,47

24.
Liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych 

w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców (dane dla gminy)
szt. 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 39 33 35

25.
Liczba nowo zarejestrowanych działalności gospodarczych 

osób fizycznych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców w 

wieku produkcyjnym

szt. 159 80 0 29 94 0 0,0 34,4 115,3 0,0 0,0 0,0 212,0 0,0 0,0 0,0 117,2 103,4 105,3 0,0 222,2 137,0 0,0 32,6 140,8 70,9 69,3 0,0 70 81 114 150

26.
Liczba zakończonych działalności gospodarczych osób 

fizycznych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców 
szt. 62 26 0 18 0 0 0,0 20,8 56,9 23,8 0,0 0,0 64,7 40,7 29,7 0,0 69,8 0,0 0,0 67,1 0,0 44,1 0,0 0,0 0,0 0,0 14,5 0,0 38 44 65 76

27.
Liczba zarejestrowanych działalności gospodarczych osób 

fizycznych w  przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców
szt. 738 435 125 511 432 306 333 229 1120 429 164 397 733 447 386 72 581 437 523 805 806 308 255 354 437 482 493 54 484 590 670 770

28.
Powierzchnia terenów zagospodarowanych pod działalność 

sportową, rekreacyjną, kulturową i turystyczną przypadająca 

na 1 000 mieszkańców
km2 0,000 0,026 0,125 0,055 0,000 0,020 0,048 0,021 0,000 0,024 0,000 0,000 0,022 0,041 0,030 0,072 0,093 0,042 0,000 0,000 0,047 0,088 0,051 0,020 0,044 0,044 0,015 0,000 0,031

29.
Udział budynków mieszkalnych mających bezpośredni 

dostęp do dróg asfaltowych w liczbie budynków ogółem
% 100,0 100,0 91,7 96,9 100,0 96,3 96,7 95,1 98,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 95,0 99,1 100,0 100,0 100,0 94,8 98,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,8

30.
Udział długości dróg nieutwardzonych w ogólnej długości 

dróg
km2 23,6 41,9 48,2 22,3 49,4 18,9 31,7 17,1 16,3 32,2 22,5 0,0 26,9 17,3 27,8 46,6 22,9 21,7 48,7 42,2 35,3 28,9 37,3 29,3 29,0 37,9 8,7 38,5 27,5

31.
Udział budynków mieszkalnych podłączonych do sieci 

wodociągowej w stosunku do ogółu budynków mieszkalnych
% 91,2 91,1 83,3 100,0 76,0 96,3 83,6 87,8 92,8 82,8 60,0 81,1 86,3 90,9 100,0 90,0 99,1 70,1 100,0 69,4 101,7 89,7 76,1 75,2 97,1 78,1 71,9 66,0 86,4

32.
Udział budynków mieszkalnych podłączonych do sieci 

kanalizacyjnej w stosunku do ogółu budynków mieszkalnych 

w stosunku do ogółu budynków mieszkalnych

% 17,6 0,0 0,0 93,1 0,0 74,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 68,1 0,0 62,3 0,0 78,4 0,0 62,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,6 0,0 20,2

33.
Budynki mieszkalne nowe oddane do użytkowania w 

przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców
sz. 61,5 0,0 0,0 18,2 0,0 0,000 47,6 0,0 56,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,5 0,0 20,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,5 54,3 13,0

34.
Udział budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania 

przed 1989 r. w liczbie budynków mieszkalnych ogółem
% 91,2 98,0 91,7 91,2 96,0 96,296 93,4 95,1 75,7 91,0 100,0 100,0 88,5 95,5 93,6 7,5 93,4 95,2 96,1 98,0 94,8 96,6 97,8 96,9 98,6 100,0 97,0 96,0 92,1

35.
Udział zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru 

zabytków będących w stanie degradacji technicznej w liczbie 

tych zabytków ogółem

% 0,0 0,0 0,0 12,5 0,0 0,000 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,5 37,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

36.
Udział terenów zieleni urządzonej w ogólnej powierzchni 

terenu
% 0,000 0,000 0,000 0,441 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,374 0,158 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,059

37. Położenie na obszarach objętych formami ochrony przyrody*
TAK/

NIE
NIE TAK NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE TAK NIE NIE NIE TAK NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE TAK NIE NIE TAK

38. Położenie na obszarach zagrożonych wystąpieniem powodzi
TAK/

NIE
TAK TAK NIE NIE NIE NIE NIE NIE TAK TAK NIE NIE NIE TAK TAK NIE TAK TAK NIE TAK TAK NIE NIE TAK TAK TAK TAK NIE TAK

39.
Ilość odpadów stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia 

ludzi lub stanu środowiska - azbest
m2 11373,0 26500,0 8645,0 25918,0 14736,0 30300,000 14964,0 26273,0 7009,0 9491,0 4927,0 9836,0 11500,0 10845,0 22155,0 6509,0 13218,0 34336,0 9009,0 3173,0 12191,0 11736,0 11018,0 28909,0 8309,0 2864,0 25036,0 11039,0 14707,821

* Dotyczy wyłącznie następujących form ochrony przyrody: 

obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, park krajobrazowy

 Andruszkowice
  Bogoria 

Skotnicka
  Bystrojowice   Chobrzany   Faliszowice   Gorzyczany   Jachimowice   Janowice   Kobierniki   Koćmierzów   Krzeczkowice   Łojowice   Milczany   Ostrołęka   Polanów   Ryłowice   Samborzec   Skotniki   Strączków   Strochcice   Szewce   Śmiechowice   Wielogóra   Zajeziorze   Zawierzbie   Zawisełcze   Złota   Żuków GMINA

1. Powierzchnia poszczególnych sołectw km2 1,83 3,74 2,20 4,54 2,78 5,30 2,71 4,79 2,20 3,63 0,62 1,63 3,54 3,32 3,18 1,30 5,35 6,33 1,89 0,75 1,86 2,82 2,05 4,89 2,70 1,15 6,52 1,55 85,17

2. Liczba ludności w poszczególnych sołectwach szt. 325 391 80 548 185 490 210 480 527 420 61 126 464 246 337 138 430 481 172 149 211 227 196 509 229 228 689 184 8 733

3. Udział powierzchni sołectwa w powierzchni gminy ogółem % 2,1 4,4 2,6 5,3 3,3 6,2 3,2 5,6 2,6 4,3 0,7 1,9 4,2 3,9 3,7 1,5 6,3 7,4 2,2 0,9 2,2 3,3 2,4 5,7 3,2 1,4 7,7 1,8 100,0

4. Udział ludności sołectwa w liczbie ludności ogółem % 3,7 4,5 0,9 6,3 2,1 5,6 2,4 5,5 6,0 4,8 0,7 1,4 5,3 2,8 3,9 1,6 4,9 5,5 2,0 1,7 2,4 2,6 2,2 5,8 2,6 2,6 7,9 2,1 100,0

5. Problemy w sferze społecznej szt. 11 6 7 7 7 11 7 13 5 10 6 11 7 10 7 5 13 9 8 9 3 11 11 11 6 7 5 8

6. Probelmy w sferze gospodarczej szt. 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 3 2 2 1 1 0 2 0 2 2 2 1 1 1 2

7. Problemy w sferze przestrzenno-funkcjonalnej szt. 2 3 4 1 4 2 4 3 3 4 3 3 3 1 2 3 0 2 2 4 2 3 3 4 2 3 3 4

8. Problemy w sferze technicznej szt. 0 2 1 1 2 2 2 2 0 1 2 2 1 2 2 0 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1

9. Problemy w sferze środowiskowej szt. 2 3 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 3 1 1 2 1 2 2 1 1 3 2 2 3 1

szt. 16 15 15 11 16 19 17 22 11 19 14 19 13 18 16 11 18 16 13 19 9 19 19 22 13 15 13 16Suma

Sołectwa

Wskaźniki mierzone ogółem dla 

gminy (nieporównywane do 

średniej dla gminy)

Wskaźniki wypadające 

niekorzystnie

w porównaniu do średniej 

dla gminy

L.p. Nazwa wskaźnika Jedn.

Wskaźniki dla gminy wypadające 

niekorzysystnie w porównaniu do 

średniej dla co najmniej dwóch 

jednostek: powiatu, województwa 

i kraju

Wskaźniki nr 1–4 , 21,24, 28–36, 39 - na podstawie danych Urzędu Gminy w Samborcu

Wskaźniki 5–6  - na podstawie danych Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu

Wskaźniki nr 8, 15 - na podstawie danych Ośrodka Pomocy Społecznej w Samborcu

Wskaźniki nr 16–17 - źródło: oke.łódź.pl

Wskaźniki nr 18, 25–27  - na podstawie danych ogólnodostępnych z GUS

Wskaźniki nr 19, 20 – Komenda Powiatowa Policji w Sandomierzu 

Wskaźnik 22–23 – na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej

Wskaźnik nr 37 - źródło: geoserwis.gdos.gov.pl

Wskaźnik nr 38 - źródło: mapy.isok.gov.pl

Średnia 

dla gminy

Średnia 

dla 

powiatu

Sołectwa

Zestawienie wskaźników dla poszczególnych sołectw w porównaniu do średniej dla gminy, powiatu, województwa i Polski w 2015 roku

Średnia 

dla Polski

Średnia 

dla 

województwa

Nazwa wskaźnika Jedn.Sfery L.p.
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