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Wstęp 

 
a)  Zasięg terytorialny rewitalizowanego obszaru 
 

Na podstawie przeprowadzonej charakterystyki obszaru rewitalizowanego – 

miejscowości Samborzec wraz z jej centrum oraz pozostałym obszarem gminy 

można stwierdzić, iż czynnikiem kwalifikującym wskazane obszary do Lokalnego 

Programu Rewitalizacji jest stan przestrzeni publicznej. Przestrzeń publiczna to 

miejsca dostępne powszechnie i nieodpłatnie, jest to przestrzeń fizyczna, w której 

może znaleźć się każda jednostka społeczna. Przykładami przestrzeni publicznych 

są np. drogi i ulice, place, boiska miejskie, a także stale dostępne różne budowle i 

budynki stanowiące własność publiczną. Do przestrzeni publicznych można także 

zakwalifikować różne formy krajobrazu przyrodniczego stanowiące własność 

państwową lub gminną. Przestrzenie publiczne to także przestrzenie budynków 

użyteczności publicznej, jak np. pasaże centrów handlowych, hole kinowe, 

dworcowe, hale targowe, muzealne lub inne miejsca udostępniane publicznie przez 

właściciela lub zarządcę w określonym czasie (prywatne parkingi czy ogrodzone 

parki lub ogrody).  

 

W obszarze rewitalizacji szczególnie widoczne są: 

 zniszczenia nawierzchni dróg oraz infrastruktury towarzyszącej (np. chodniki) 

 braki spowodowane długotrwałym niedoinwestowaniem i brakiem koncepcji 

funkcjonalnej wielu miejsc, głównie budynków, obiektów i miejsc pełniących 

funkcje o charakterze społecznym, kulturalnym, rekreacyjnym czy sportowym     

 braki związane z rozwojem zasobów ludzkich 

 zniszczenia lub braki związane z infrastrukturą ochrony środowiska 

 

W obrębie proponowanego obszaru do rewitalizacji obserwuje się pogłębiającą się 

niską wartość przestrzeni głównego obszaru rewitalizowanego, którym są tereny i 

obiekty o charakterze rekreacyjno-sportowym. Obecnie tereny te są zniszczone i 

przestały pełnić funkcje o charakterze kulturalnym czy rekreacyjnym. Wszystkie 

działania zawarte w Lokalnym Programie Rewitalizacji miejscowości Samborzec 

mają przywrócić wartość przestrzeni publicznej. 
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Gmina Samborzec planuje usprawnić stan dróg oraz infrastruktury 

towarzyszącej na swoim obszarze. Potrzeba tych działań jest zauważalna zarówno 

przez mieszkańców jak i odwiedzających gminę. Niezwykle istotne wydają się także 

działania związane z poprawą stanu infrastruktury ochrony środowiska. Zwiększają 

one komfort życia mieszkańców oraz znacząco przyczyniają się do aktywizacji 

gospodarczej gminy.  

Kolejnym elementem, niezmiernie ważnym dla miejscowości i gminy 

Samborzec ze względu na jej tradycje jak i aktualne osiągnięcia oraz cele, które 

sobie stawia społeczność lokalna jest budowa oraz modernizacja budynków oraz 

obiektów kulturalnych, edukacyjnych i turystycznych, w szczególności obiektów 

dostępnych dla ogółu społeczeństwa. Działania istotne dla gminy dotyczą również 

poprawy funkcjonowania miejsc integracji społecznej. Dzięki takim miejscom 

zwiększa się aktywność oraz zaangażowanie w sprawy lokalne mieszkańców, a 

zwłaszcza grup wsparcia objętych programem.  

 Dla miejscowości Samborzec istotne są także tereny przyrodnicze oraz 

rekreacyjne. Znaczenie tych obszarów jest wielorakie. Tereny zieleni urządzonej 

kształtują warunki przestrzenne i zdrowotne życia w gminie, modyfikują klimat 

lokalny, wpływają na walory estetyczne krajobrazu, są miejscem wypoczynku i 

rekreacji dla mieszkańców. Walory te nie są w Samborcu wykorzystywane na 

odpowiednią skalę. Większość parków, skwerów oraz innych obszarów 

rekreacyjnych jest zaniedbana. 

 
Mapa 1. Główny obszar rewitalizacji 

 

Źródło: Urząd Gminy Samborzec 
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Mapa 2. Granice miejscowości Samborzec 

 

Źródło: Urząd Gminy Samborzec 

 

 

 

 

Granice miejscowości Samborzec zostały zaznaczone na mapie nr 2 czerwoną linią 

ciągłą. Na mapie nr 1 jest zaznaczony główny obszar rewitalizacji. 
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b) Planowane działania w latach 2008-2013 na obszarze rewitalizowanym 

 

 

c) Plan finansowy realizacji rewitalizacji w latach 2008 – 2013 

 

Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji na lata 2008-2013 jest sumą 

planowanych nakładów w poszczególnych latach oraz w rozbiciu na źródła 

finansowania. 

 

Tabela 1.  Plan finansowy programu rewitalizacji z podziałem  na lata 

Lata finansowania programu 
rewitalizacji 

Kwota (PLN) 

2008 0,00 

2009 2 516 554,60 

2010 18 160 000,00 

2011 - 2013 33 180 000,00 

Razem 53 856 554,60 

 

L.P. Nazwa projektu 

Wartość 

całkowita 

projektu (PLN) 

Planowane 

środki z UE 

Okres 

realizacji 

1. 
Rewitalizacja miejscowości Samborzec 
poprzez zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej i budowę sieci wodociągowej 

1 709 362,37 1 025 617,42 2007-2011 

2. 
Budowa boisk sportowych w miejscowości 
Samborzec 

1 502 680,00 500 000,00 2009 

3. 
Zagospodarowanie placu przyszkolnego 
Zespołu Publicznych Placówek 
Oświatowych w Samborcu 

264 512,23 158 707,34 2009 

4. 
Przebudowa drogi krajowej nr 79  na 
odcinku Andruszkowice- Szewce 

50 380 000,00 35 266 000,00 2010-2011 
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Tabela 2. Plan finansowy programu  rewitalizacji z podziałem  na źródła finansowania 

Źródło finansowania Kwota (PLN) 

Środki własne 1 126 229,84 

Środki unijne 36 950 324,76 

Środki wojewódzkie 333 000,00 

Środki państwowe 15 447 000,00 

Razem 53 856 554,60 

 

 

d) Źródła finansowania Lokalnego Programu Rewitalizacji miejscowości Samborzec:  

  

1. Budżet Gminy Samborzec (środki własne gminy) 

W budżecie gminy co roku podczas prac nad budżetem gminy wyodrębniane zostają 

środki finansowe na realizację konkretnych projektów inwestycyjnych. Procedura 

uchwalania budżetu zgodna jest z wytycznymi zawartymi w ustawie o samorządzie 

terytorialnym i gminnym oraz finansach publicznych. 

 

2. Środki krajowe 

 budżet państwa,   

 środki samorządu województwa – Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego w Kielcach.  

 

3. Fundusze zagraniczne  

 fundusze pomocowe Unii Europejskiej, do których zaliczyć można m.in.:   

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego  

na lata 2007 – 2013 

2. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 

3. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013 
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e) System aktualizacji we współpracy z lokalnymi partnerami społeczno-

gospodarczymi 

 

Instytucją Zarządzającą realizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji będzie Urząd 

Gminy Samborzec, a w jego ramach zadaniowy Zespół ds. Rewitalizacji.  Instytucja 

zarządzająca będzie kreowała i przyjmowała propozycje projektów od instytucji 

partnerskich – instytucji realizujących zadania. Instytucja zarządzająca 

odpowiedzialna będzie również za przyjmowanie rocznych sprawozdań z realizacji 

projektów od instytucji partnerskich.   

Ważnym sposobem współpracy pomiędzy różnymi podmiotami będą  

okresowe (co najmniej raz w roku) spotkania z instytucjami partnerskimi w celu 

informowania o postępach w realizacji programu i możliwościach finansowania zadań 

Lokalnego Programu Rewitalizacji miejscowości Samborzec.        

Aktualizacja zapisów Lokalnego Programu Rewitalizacji miejscowości 

Samborzec dokonywana będzie przez Instytucję Zarządzającą na bazie corocznych 

spotkań z instytucjami partnerskimi.                        

Ważną rolę w realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji będą pełnić 

podmioty lub osoby obsługujące i nadzorujące nieruchomości, w tym zarówno ze 

strony gminy, jak i ze strony indywidualnych właścicieli. To samo dotyczy 

przedsiębiorstw oraz innych wymienionych podmiotów.  

Dla właściwej realizacji i oceny Lokalnego Programu Rewitalizacji Instytucja 

Zarządzająca może skorzystać z wiedzy i opinii lokalnych ekspertów (przedstawiciele 

lokalnych środowisk społeczno-gospodarczych) oraz korzystać z usług innych 

instytucji oraz opinii specjalistów. Pomoc organizacyjną oraz kompetencyjną mogą 

świadczyć instytucje, które nie są bezpośrednio związane z omawianym obszarem, 

ale mogą być pomocne w procesie rewitalizacji tj. środowiska naukowe i oświatowe 

oraz organizacje społeczne i stowarzyszenia. Istotna wydaje się także współpraca z 

podmiotami, które mogą umożliwić realizację programu poprzez udzielenie pożyczek 

i kredytów na działania inwestycyjne i koncepcyjne (np. banki czy inne instytucje 

finansowe).    

Podmiotem odpowiedzialnym za koordynację Programu Rewitalizacji oraz 

współpracy partnerskiej w ramach rewitalizacji będzie Urząd Gminy Samborzec wraz 

z jednostkami organizacyjnymi. 
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Drugą grupę podmiotów zakwalifikować należy jako współwykonawców programu 

rewitalizacji. Będą to:  

 zarządcy nieruchomości 

 spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe 

 instytucje publiczne zlokalizowane w obrębie obszaru 

 instytucje i przedsiębiorstwa komunalne 

 przedsiębiorcy, których działalność związana jest z obszarem rewitalizacji 

Ostatnią – trzecią grupę podmiotów stanowią partnerzy programu. Do tej grupy 

zaliczyć należy:  

 lokalne stowarzyszenia 

 instytucje finansowe, w tym banki 

 środowiska naukowe i oświatowe 

 instytucje pomocowe, w tym instytucje Unii Europejskiej 

Partnerzy mogący wspomóc realizację zadań Lokalnego Programu Rewitalizacji 

miejscowości Samborzec, m.in.: 

 gminy sąsiednie 

 Starostwo Powiatowe w Sandomierzu 

 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach 

 Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach 

 Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków 

 

f) Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej 

 

Monitorowanie to proces systematycznego zbierania i analizowania wiarygodnych 

informacji finansowych i statystycznych dotyczących wdrażania zadań, którego celem 

jest zapewnienie zgodności realizacji projektów i Programu Rewitalizacji  

z wcześniej zatwierdzonymi założeniami. Monitorowanie realizacji Lokalnego 

Programu Rewitalizacji miejscowości Samborzec na lata 2008-2013  prowadzone 

będzie w zakresie rzeczowym i finansowym.      

Kluczowe znaczenie w zakresie monitorowania, aktualizacji i oceny realizacji 

Lokalnego Programu Rewitalizacji miejscowości Samborzec ma Wójt Gminy oraz 

Rada Gminy, która przyjmie rolę Instytucji Monitorującej dla realizacji Programu. Jej 

funkcja będzie polegała na monitorowaniu przebiegu wykonywania przedsięwzięć 
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zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji, okresowej ocenie oraz 

podejmowaniu działań służących usprawnieniu realizacji Lokalnego Programu 

Rewitalizacji w tym likwidacji barier stojących na drodze procesu wdrażania zadań. 

Monitorowanie rzeczowe obejmować będzie skwantyfikowane dane 

obrazujące postęp we wdrażaniu programu oraz umożliwiające dokonanie oceny 

jego wykonania w odniesieniu do celów ustalonych w Lokalnym Programie 

Rewitalizacji. Monitorowanie rzeczowe będzie prowadzone na dwóch płaszczyznach 

za pomocą następujących wskaźników: 

 wskaźniki produktu 

 wskaźniki rezultatu 

Monitorowanie finansowe obejmować będzie dane finansowe z realizacji projektów, 

będących podstawą do oceny sprawności wydatkowania przeznaczonych na nie 

środków, w oparciu o raporty okresowe obrazujące wysokość wkładu finansowego 

pochodzącego ze środków publicznych i prywatnych. 

 Skuteczność Lokalnego Programu Rewitalizacji miejscowości Samborzec 

poddawana będzie także okresowej (corocznej) ocenie. Dokonywana ona będzie 

przez Wójta Gminy Samborzec we współpracy z Instytucją Zarządzającą Programem 

(Urząd Gminy Samborzec - Zespół ds. Rewitalizacji) i Instytucją Monitorującą 

Program (Rada Gminy Samborzec). Instytucja Zarządzająca sporządzać będzie 

corocznie raport z realizacji LPR, który poprzez Wójta Gminy Samborzec trafiał 

będzie do rąk Przewodniczącego Rady Gminy Samborzec. Ocena realizacji zadań 

wynikających z Lokalnego Programu Rewitalizacji przedstawiana będzie Radzie 

Gminy raz na rok.  

Do monitorowania, oceny realizacji programu i jego aktualizacji służyć będzie 

system współpracy pomiędzy podmiotami programu oraz osiągane wskaźniki 

produktów, rezultatów i oddziaływania. 

Lokalny Program Rewitalizacji jest dokumentem otwartym i powinien być 

uzupełniany poprzez wpis nowych zadań organizacyjnych i inwestycyjnych w 

okresach projektowania budżetu. Wszelkie postulaty i wnioski przedsięwzięć 

inwestycyjnych do Lokalnego Programu Rewitalizacji przyjmuje Zespół  

ds. Rewitalizacji (utworzony w strukturach Urzędu Gminy). 
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Komunikacja społeczna w ramach procesu rewitalizacji powinna być realizowana 

poprzez następujące instrumenty: 

 spotkania propagujące informacje o możliwościach wykorzystania środków 

unijnych oraz innych środków zewnętrznych  na zadania z zakresu rewitalizacji, 

 wykorzystanie tablic informujących o współfinansowaniu inwestycji z funduszy 

strukturalnych Unii Europejskiej i innych środków zewnętrznych, 

 strony internetowe - szybkie i ogólnodostępne źródło informacji dla potencjalnych 

beneficjentów i instytucji o aktualnych możliwościach skorzystania ze wsparcia 

finansowego, a dla opinii publicznej stanowić będą kompleksowe źródło informacji 

o osiągnięciach w realizacji założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji w 

miejscowości i gminie Samborzec 

 współpraca z mediami lokalnymi i regionalnymi - jako kluczowy element przy 

realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji, 

 inne działania promocyjne i informacyjne np. broszury czy ogłoszenia.   

 

g) Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji   

 

Jednym z elementów w procesie tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji mogą 

być konsultacje społeczne, których celem jest włączenie wspólnoty lokalnej w 

procesy decyzyjne zachodzące w urzędzie. Jednocześnie, głos mieszkańców (ich 

pomysły) pozwala na pełniejsze spojrzenie na zagadnienia związane z kierunkami 

rewitalizacji obszaru gminy oraz najpilniejszymi sprawami do rozwiązania. Z tych też 

względów, do prac nad Programem Rewitalizacji zaprasza się szereg osób 

tworzących społeczność lokalną, chcących aktywnie wspierać działania 

podejmowane na terenie gminy. Założenie odpowiedniego harmonogramu zadań, 

pozwoli na odpowiednią konstrukcję budżetu gminy oraz będzie ułatwiało 

podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Na podstawie tak określonych kierunków 

działań pod kątem ich ważności, przypisać można konkretne zadania do realizacji, 

które obejmować będą teren miejscowości Samborzec.          
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1. Charakterystyka obecnej sytuacji w miejscowości i gminie 

Samborzec 

 

Samborzec to wieś położona w Województwie Świętokrzyskim, w Powiecie 

Sandomierskim, w Gminie Samborzec. Miejscowość jest siedzibą Gminy Samborzec. 

Według stanu na rok 2007 zamieszkuje ją 475 osób. Wieś położona jest przy drodze 

krajowej nr 79 Warszawa – Kraków – Katowice – Bytom i między rzeką 

Koprzywianką oraz wysokim zboczem Wyżyny Sandomierskiej, nachylonym ku 

południowi. Przez jej teren przepływa rzeczka Samborka, nazywana również 

Gorzyczanki. 

Samborzec jest siedzibą gminy od wielu dziesiątek lat lecz w zmiennych 

granicach. W latach międzywojennych Samborzec był wymieniany w postaci  

3 miejscowości, a mianowicie: Samborzec folwark, Samborzec wieś i Samborzec 

Poduchowny wieś. Dziś te przyściółki wchodzą w skład jednego sołectwa pod nazwą 

Samborzec.  

Gmina Samborzec położona jest w południowo-wschodniej części Polski, 

centralnej części powiatu sandomierskiego nad lewym brzegiem Wisły. Wraz z 

gminami: Koprzywnica, Łoniów, Klimontów, Obrazów, Wilczyce, Dwikozy, Zawichost i 

Sandomierz tworzy powiat sandomierski. Najbliższe ośrodki miejskie to: Sandomierz, 

Staszów, Tarnobrzeg i Stalowa Wola. Odległość do Kielc- stolicy województwa 

wynosi 100km. Gmina zajmuje powierzchnię 8 537,00 ha. Zamieszkuje w niej 9 195 

osób. W skład gminy wchodzi 28 miejscowości. Liczba ludności oraz powierzchnia 

poszczególnych sołectw zostały zaprezentowane w tabeli. 
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Lp. Miejscowość 
Liczba osób ogółem w latach Powierzchnia w 

ha 2005 2006 2007 

1. Andruszkowice 312 309 311 182 

2. Bogoria Skotnicka 442 438 434 372 

3. Bystrojowice 104 93 89 220 

4. Chobrzany 577 572 567 455 

5. Faliszowice 197 197 195 278 

6. Gorzyczany 521 512 508 533 

7. Jachimowice 233 229 223 271 

8. Janowice 526 524 512 481 

9. Kobierniki 529 545 534 220 

10. Koćmierzów 453 438 428 383 

11. Krzeczkowice 53 56 55 62 

12. Łojowice 159 151 136 162 

13. Milczany 479 484 464 355 

14. Ostrołęka 270 274 267 322 

15. Polanów 365 360 359 318 

16. Ryłowice 142 141 143 130 

17. Samborzec 477 468 475 539 

18. Skotniki 512 484 484 633 

19. Strączków 194 204 199 190 

20. Strochcice 167 168 166 76 

21. Szewce 235 235 233 187 

22. Śmiechowice 252 247 241 283 

23. Wielogóra 202 201 211 205 

24. Zajeziorze 554 555 551 486 

25. Zawierzbie 249 255 243 273 

26. Zawisełcze 235 221 238 113 

27. Złota 751 735 719 652 

28. Żuków 214 211 210 156 

Łącznie 9404 9307 9195 8537 

Źródło: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Samborzec na lata 2007-2013 
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Mapa 3. Powiat Sandomierski, do którego należy Gmina Samborzec na tle Województwa 
Świętokrzyskiego 

 

Źródło: www.gminy.pl
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Mapa 4. Gmina Samborzec na tle Powiatu Sandomierskiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Urząd Gminy Samborzec 
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Mapa 5. Miejscowość Samborzec na tle całej gminy 

 

Źródło: Urząd Gminy Samborzec
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1.1.Zagospodarowanie przestrzenne 

a) Strefy ochrony konserwatorskiej 

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. 

U. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.). zobowiązuje do utrzymania obiektów 

zabytkowych w należytym stanie. Na terenie gminy Samborzec ochroną 

konserwatorską należy objąć wszystkie zasoby dziedzictwa kulturowego, na które 

składają się elementy materialne i tradycyjne elementy niematerialne tworzące 

środowisko kulturowe, w tym: 

 obiekty wpisane do rejestru zabytków tj.: 

 Chobrzany – cmentarz parafialny 

 Gorzyczany – kurhan 

 Samborzec – cmentarz parafialny 

 Samborzec– zespół kościoła parafialnego p.w. św. Trójcy 

 Skotniki – kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela 

 Skotniki – zespół dworsko-parkowy 

 Skotniki – strefy ochrony konserwatorskiej zespołu dworsko-parkowego  

 Skotniki – cmentarz parafialny 

 Złota– kopiec 

 obiekty proponowane do objęcia ochroną konserwatorską: 

 Samborzec – grodzisko – otoczenie kościoła 

 Chobrzany – kościół św. Jana Ewangelisty i Marty 

 Janowice – park podworski (obecnie przyszkolny) 

 obiekty o wartości zabytkowej charakterystyczne dla zespołów zabudowy wsi  

i krajobrazu kulturowego tj. głównie pozostałości parków, domy mieszkalne – 

drewniane; 

 stanowiska archeologiczne reprezentowane przez pojedyncze ślady, punkty,  

osady świadczące o rozbudowanym stanie osadnictwa prehistorycznego  

i wczesnośredniowiecznego na obszarze gminy; 

 krajobraz kulturowy i elementy dopełniające go jak krzyże i figury przydrożne. 
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Przystępując do sformułowania wytycznych konserwatorskich założono następujące 

modele ochrony wartości kulturowych w zależności od wartości chronionego terenu: 

E  –  ochronę elementów oraz pełną ochronę ekspozycji i treści historycznych,  

w odniesieniu do formy, ogólne zachowanie charakteru krajobrazowego, w 

tym ochronę określonych elementów; 

AR –  archeologiczną; 

K –   ochronę krajobrazową i zabezpieczenie otuliny w drodze do zachowania 

dominacji form tradycyjnych i harmonijnego nawiązania do nich (na zasadzie 

sąsiedztwa) oraz zabezpieczenia właściwej ekspozycji dla stref A i B: 

gdzie: 

A - to ochrona rezerwatowa z pełną ochroną treści historycznych, form (np. 

linii zabudowy, stopnia skupienia), substancji (np. zabudowy) i funkcji 

(uprawowe, handlowe)l; 

B -  to ochrona częściowa obejmująca przede wszystkim formy oraz w 

możliwym zakresie treści, substancję i funkcje). 

 

Zgodnie z tym założeniem cały obszar gminy Samborzec objęty został strefą ochrony 

krajobrazowej (K), część gminy wymaga ochrony archeologicznej (AR) oraz ochrony 

określonych elementów (E). Dotyczy to okolicy Złotej i Andruszkowic. 

b) uwarunkowania ochrony środowiska 

Gmina Samborzec należy do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki 

(EZGDK). Z tego względu Gmina nie posiada odrębnego Programu Ochrony 

Środowiska, gdyż obowiązuje Program Ochrony Środowiska dla całego związku 

EZGDK. 

Na terenie gminy Samborzec dotychczas nie ustanowiono wielkoprzestrzennych form 

ochrony przyrody. Ochronę prawną (ustawa o ochronie przyrody) zastosowano 

poprzez ustanowienie pięciu pomników przyrody żywej. Są to wpisane do rejestru 

Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody: 

 w miejscowości Chobrzany – grusza pospolita 

 w miejscowości Samborzec – lipa drobnolistna 
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 w miejscowości Skotniki – jesion wyniosły 

 w miejscowości Ostrołęka – dąb szypułkowy, aleja kasztanowców 

 

Na terenie gminy oraz w najbliższym sąsiedztwie nie występują ustanowione i 

potencjalne obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Najbliższy 

ustanowiony obszar OSO (obszar specjalnej ochrony ptaków) Małopolski Przełom 

Wisły położony jest na terenie gminy Ożarów i Tarłów, natomiast potencjalny obszar 

SOO proponowany z Dyrektywy Siedliskowej Przełom Wisły w Małopolsce położony 

jest na terenie gmin Ożarów, Tarłów i Zawichost. 

 

Uwarunkowania ochronne wynikające z przepisów szczególnych i prawa 

lokalnego 

Ochrona areału gleb o wysokiej bonitacji, powierzchni lasów i zadrzewień przed 

zmniejszaniem i zmianą użytkowania 

Wzmożenie nadzoru sanitarnego w obrębie stref ochrony bezpośredniej studni 

gminnego ujęcia wody oraz stosowanie ograniczeń w zagospodarowaniu w obrębie 

obszaru zasobowego ujęcia 

Ochrona wód podziemnych w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych  

i jego strefy ochrony 

Respektowanie zasad zagospodarowania w otoczeniu obiektów przyrody prawnie 

chronionej (pomniki przyrody żywej) 

Uwarunkowania ochronne obszarów o wysokich walorach przyrodniczych  

i krajobrazowych 

Ochrona lokalnych systemów biotycznych tj. terenów leśnych, ekosystemów 

łąkowych, zieleni śródpolnej i towarzyszącej ciekom wodnym w celu zachowania 

lokalnego systemu powiązań ekologicznych 

Ochrona doliny Wisły jako korytarza ekologicznego o znaczeniu międzynarodowym w 

sieci ECONET, doliny Koprzywianki i Gorzyczanki o znaczeniu lokalnym, 

zapewniających stabilność układów i procesów przyrodniczych oraz zachowanie 

różnorodności biologicznej 

Uwarunkowania wynikające z zagrożeń naturalnych 

Konieczność stosowania ograniczeń w zagospodarowaniu na terenach zagrożonych 

wystąpieniem wód stuletnich (terenów chronionych wałami rzeki Wisły, Koprzywianki 

i części Gorzyczanki w przypadku ich uszkodzenia) poprzez stosowanie rozwiązań 
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konstrukcyjno - technicznych przy realizacji zabudowy, chroniących przed 

podmakaniem, przemarzaniem gruntów pod fundamentami i minimalizujących 

potencjalne straty powodziowe 

 Obowiązek zastosowania zakazów i ograniczeń w odniesieniu do obszarów 

bezpośredniego zagrożenia powodzią, położonych w międzywalu Wisły i 

Koprzywianki określonych w obowiązujących przepisach szczególnych 

dotyczących ochrony przed powodzią 

 Wyłączenie z zabudowy terenów zalewowych położonych w nieobwałowanej 

części doliny Gorzyczanki 

 Przeciwdziałanie zjawiskom erozji i stosowanie ograniczeń w zainwestowaniu 

na tych terenach 

Uwarunkowania wynikające z przeobrażeń środowiska 

Minimalizacja zanieczyszczeń wód powierzchniowych 

 Uzależnienie rozwoju przestrzennego od możliwości zaopatrzenia w wodę  

i odprowadzenia ścieków w sposób zorganizowany 

 Stosowanie ograniczeń w zagospodarowaniu obszarów negatywnego 

oddziaływania elementów liniowych infrastruktury technicznej i komunikacji 

 

c) własność gruntów i budynków 

Na terenie gminy istnieje 2.450 mieszkań oraz 10.539 izb o łącznej powierzchni 

233.613 m². Szczegółowy podział zasobów mieszkaniowych według form własności 

został zaprezentowany w tabeli.  

Tabela 3. 
  Zasoby mieszkaniowe wg form własności 

    ogółem 

      mieszkania miesz. 2 450 

      izby izba 10 539 

      powierzchnia użytkowa mieszkań m2 233 613 

    zasoby gminy (komunalne) 

      mieszkania miesz. 16 

      izby izba 65 

      powierzchnia użytkowa mieszkań m2 758 

    zasoby osób fizycznych 

      mieszkania miesz. 2 423 
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Źródło: GUS (dane za rok 2006) 

 

Łączna powierzchnia gruntów na terenie gminy wynosi 8.537ha z czego 7.028 to 

użytki rolne, 162ha to grunty leśne, a 1.347ha to pozostałe grunty i nieużytki. 

Szczegółowy podział zaprezentowano w tabeli. Należy zwrócić uwagę na to, że 

prawie 60% użytków i niecałe 50% wszystkich gruntów zajmują sady. 

Tabela 4. 

Grupa 
użytkowników 

gruntów 

 
Ogólna 

powierzchnia 
gruntów 

Użytki rolne 
 

Lasy i 
grunty 
leśne 

Pozostałe 
grunty i 

nieużytki 

 
razem 

 
grunty 
orne 

 
sady 

 
łąki 

 
pastwiska 

 
Ogółem 

powierzchnia 
(w hektarach) 

 

8.537 7.028 2.378 4.085 423 142 162 1.347 

Źródło: GUS (dane za rok 2005) 

 

 

d) Infrastruktura techniczna i społeczna 

Infrastruktura drogowa oraz komunikacja zbiorowa  

 

Przez teren miejscowości i gminy Samborzec przebiega droga krajowa nr 79 

Warszawa – Kozienice – Sandomierz – Połaniec – Kraków – Chrzanów – Katowice – 

Bytom. Dzięki niej bardzo łatwo dotrzeć do głównych ośrodków miejskich w 

okolicach.  

      izby izba 10 436 

      powierzchnia użytkowa mieszkań m2 232 142 

    zasoby pozostałych podmiotów 

      mieszkania miesz. 11 

      izby izba 38 

      powierzchnia użytkowa mieszkań m2 713 
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Drogi krajowe: 

 Nr 77 Lipnik – Sandomierz – Stalowa Wola – Przemyśl -  1,2 km 

 Nr 79 Warszawa – Sandomierz – Katowice – Bytom -   8,7 km 

Drogi Wojewódzkie: 

 Nr 768 Iwaniska – Koprzywnica – Ciszyca -     3,1 km 

Drogi powiatowe: 

 Nr 0741 Dębiany – Wielogóra – Żuków      3,3 km 

 Nr 0742 Obrazów – Malice – Złota      2,6 km 

 Nr 0777 Świątniki – Chobrzany      2,2 km 

 Nr 0777 Byszów – Chobrzany      3,8 km 

 Nr 0799 Wielogóra – Bystrojowice – Koprzywnica   6,9 km 

 Nr 0800 Jachimowice – Gorzyczany – Samborzec   7,8 km 

 Nr 0801 Milczany – Andruszkowice     3,3 km 

 Nr 0802 Kobierniki – Andruszkowice     2,7 km 

 Nr 0803 Sandomierz – Koćmierzów – Szewce    13,8km 

 Nr 0804 Złota – Zawierzbie – Ostrołęka     3,3 km 

 Nr 0800 Samborzec – Polanów – Malice    2,6 km 

 Nr 0853 Ciszyca – Skotniki      0,9 km                                                                     

Razem                       59,8 km 

 

Drogi gminne – 78,1 km o nawierzchni: 

 bitumicznej         42,8 km    

 utwardzonej tłuczniem       24,3 km 

 nie utwardzonej        11,0 km 
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Tabela 5. 

Rodzaj dróg Długość (w km) 

Krajowe 9,9 

Wojewódzkie 3,1 

Powiatowe 59,8 

Gminne 78,1 

Ogółem 150,9 

Źródło: Urząd Gminy Samborzec 

 

 

Ogólny stan techniczny dróg ocenia się niezadowalająco (głównie powiatowe) z 

uwagi na liczne spękania i wykruszenia nawierzchni. Większość dróg wymaga 

modernizacji i remontów. Przy drodze krajowej konieczna jest budowa chodników.  

 

W zakresie przewozów pasażerskich potrzeby mieszkańców zabezpiecza PKS  

i prywatni przewoźnicy. Komunikacja zapewnia dogodne połączenia z Samborca do 

Sandomierza oraz poszczególnych miejscowości w gminie. 

 

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna 

Miejscowość i gmina Samborzec są zwodociągowana w 100% w sołectwach, a w 

stosunku do liczby gospodarstw 73,9 %. Całkowita długość sieci wodociągowej 

wynosi 163,6km w tym przyłącza 45,1km. Do sieci wodociągowych podłączonych jest 

1.914 gospodarstw domowych. Gmina posiada ujęcie wody w Szewcach, z którego 

zaopatrywanych jest 26 miejscowości gminy Samborzec oraz 4 z gminy Obrazów i  

1 z gminy Klimontów. Dla 2 miejscowości doprowadzona jest woda z ujęcia 

„Romanówka”. 

Podstawowe dane dotyczące sieci wodociągowej zostały zaprezentowane w 

poniższej tabeli. 
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Tabela 6. 

Wodociągi 

    długość czynnej sieci rozdzielczej km 163,6 

    połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych 
    i zbiorowego zamieszkania 

szt 1 681 

    woda dostarczona gospodarstwom domowym dam³ 156,7 

    ludność korzystająca z sieci wodociągowej osoba 6 511 

Źródło: GUS (za rok 2006) 

 

Gmina Samborzec posiada sieć kanalizacyjną o długości 18,2 km, do której 

podłączonych jest 231 gospodarstw domowych w miejscowościach Samborzec, 

Gorzyczany, Szewce. Gmina ma opracowany program kanalizacji dla wszystkich 

miejscowości. W 2005 roku zmodernizowana została oczyszczalnia ścieków w 

Samborcu o przepustowości 640 m³/ dobę. 

 

Tabela 7. 

  Kanalizacja 

    długość czynnej sieci kanalizacyjnej km 18,2 

    połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych 
    i zbiorowego zamieszkania 

szt 222 

    ścieki odprowadzone dam³ 48,1 

    ludność korzystająca z  sieci kanalizacyjnej osoba 923 

Źródło: GUS (za rok 2006) 

Gospodarka energetyczna 

Teren miejscowości i gminy obsługiwany jest przez Zakład Energetyczny Tarnobrzeg 

- 3 miejscowości i Zakład Energetyczny w Staszów – 25 miejscowości. Do sieci 

energetycznej podłączone są wszystkie gospodarstwa domowe. W kilku 

miejscowościach wymagana jest reelektryfikacja. Inne źródła energii na terenie 

gminy nie występują. 

Natomiast wszystkie miejscowości w gminie posiadają sieć gazową. W tabeli została 

zaprezentowana charakterystyka tej sieci na terenie gminy. 
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  Sieć gazowa 

    długość czynnej sieci ogółem m 147 735,0 

    długość czynnej sieci przesyłowej m 18 330 

    długość czynnej sieci rozdzielczej m 129 405,0 

    czynne połączenia do budynków mieszkalnych szt 1 917,0 

    odbiorcy gazu gosp. dom. 1 438 

    odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem gosp. dom. 223,0 

    zużycie gazu w tys. m3 tys. m3 1 016,6 

    zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań w tys. m3 tys. m3 434 

    ludność korzystająca z sieci gazowej osoba 5 141,0 
Źródło: GUS (za rok 2006) 

 

System gospodarki odpadami 

Odbiorem odpadów zajmuje się w miejscowości i gminie Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Sandomierzu, który podpisane ma umowy z rolnikami na indywidualny 

odbiór – 1 494 osób oraz z jednostkami organizacyjnymi gminy, jak też 

przedsiębiorcami. 

Gmina Samborzec wraz z gminami: Baćkowice, Bogoria, Iwaniska, Klimontów, 

Koprzywnica, Łoniów, Obrazów, Opatów, Sadowie i Sandomierz tworzy Ekologiczny 

Związek Dorzecza Koprzywianki.  

Związek zrealizował projekt - budowa Zakładu Utylizacji Odpadów 

Komunalnych w Janczycach – gmina Baćkowice. 

 

Zakład spełnia następujące założenia: 

 wprowadził trójpojemnikowy system zbiórki odpadów, polegający na zbieraniu 

odpadów do jednego pojemnika o pojemności 2,2 m³ i dwóch rodzajów 

worków, odpady podzielone byłyby na trzy frakcje: 

 frakcja sucha - to surowce wtórne, które będą gromadzone przez 

mieszkańców w workach dostarczonych przez odbiorcę odpadów – firmę 

wywozową, 

 odpady niebezpieczne – problemowe- gromadzone będą przez mieszkańców  

z terenów wiejskich i składowane w wyznaczonym miejscu, 

 odpady mokre – organiczne, frakcja mineralna, podobnie jak dotychczas, 

gromadzone będą w pojemnikach o pojemności 2,2 m³. 
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Zakład utylizacji odpadów w Janczycach (inwestycja o wartości ok. 15 mln zł). 

zapewnia odbiór odpadów komunalnych przez kilkadziesiąt lat z gmin należących do  

Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki. 

 Dane dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miejscowości 

oraz gminy Samborzec zostały zaprezentowane w poniższej tabeli. 

 

Tabela 8. 

ODPADY KOMUNALNE 

Zmieszane odpady zebrane w ciągu roku 

    ogółem (ilość  ton) 639,93 

    z gospodarstw domowych (ilość  ton) 448,15 

    odpady zdeponowane na składowiskach (w % zebranych) 100% 

Źródło: GUS (za rok 2006) 

 

W ramach ochrony środowiska Gmina realizuje następujące działania: 

 coroczna akcja "Sprzątanie Świata" oraz obchodzony Dzień Ziemi. W ramach 

współpracy Urząd Gminy zakupuje na w/w akcje potrzebne worki, rękawice. 

Porządkowane są okolice szkół na terenie Gminy. 

 postawy proekologiczne dzieci i młodzieży kształtowane są poprzez 

uczestnictwo placówek oświatowych w powiatowych konkursach 

ekologicznych. W  szkołach na terenie Gminy funkcjonują kółka ekologiczne, 

 

 prowadzona jest akcja informacyjna w postaci  rozsyłanych decyzji 

nakazujących  do mieszkańców gminy o zawieranie umów na wywóz 

nieczystości stałych (śmieci) oraz nieczystości ciekłych (szamba) 

przypominających o obowiązkach wynikających z ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach. 
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Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki, do którego należy gmina 

Samborzec posiada opracowany: 

 Program Ochrony Środowiska 

 Plan Gospodarki Odpadami 

 Koncepcja Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych 

 

Infrastruktura ochrony zdrowia 

 

Na terenie gminy funkcjonuje Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, który 

wykonuje swoje zadania poprzez  trzy ośrodki zdrowia.  

 Ośrodek Zdrowia w Samborcu znajduje się w budynku Urzędu Gminy – stan 

techniczny dobry. Wymaga jednak zwiększenia powierzchni użytkowej. 

Opracowana została dokumentacja techniczna na rozbudowę budynku 

Ośrodka Zdrowia w Samborcu.  

 Ośrodek Zdrowia w Chobrzanach – budynek samodzielny, własność 

komunalna gminy. Stan techniczny dobry. W roku 2002 zmieniono dach i 

elewację zewnętrzną, a w 2006 roku wymieniono okna. 

 Ośrodek Zdrowia w Skotnikach urządzony w remizie OSP. Stan techniczny 

średni, wymaga remontu, a najpilniejsza potrzeba urządzenie sanitariatów. 

SPZOZ w Samborcu świadczy usługi w zakresie: 

 Podstawowa opieka zdrowotna 

 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna  -  ginekologia 

 Rehabilitacja lecznicza 

 Profilaktyczne programy zdrowotne 

- Profilaktyka Chorób Układu Krążenia obejmuje pacjentów  w wieku 35-55 

- Profilaktyka Raka Szyjki Macicy - etap podstawowy obejmuje pacjentki w  

wieku 25-59 

Gabinety prywatne na terenie gminy: 

 lek. med. Beata Wiater - specjalista laryngolog 
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 lek. med. Małgorzata Tylkowska - specjalista chorób oczu 

 lek. med. Leszek Wroczek - specjalista ginekolog – położnik 

 lek. med. Witold Biernacki - specjalista ginekolog – położnik 

 lekarz stomatolog Małgorzata Satławska - gabinet stomatologiczny  

 

Infrastruktura edukacyjna  

 

Na terenie gminy funkcjonują następujące placówki oświatowe: 

 Liceum Ogólnokształcące w Chobrzanach, które gmina przejęła od Starostwa 

Powiatowego w Sandomierzu od 01.09.2004 r.,  

 2 gimnazja – w Chobrzanach i  w Samborcu  

 6 szkół podstawowych: 

 

Szkoła Podstawowa Chobrzany 

Szkoła Podstawowa Śmiechowice 

Szkoła Podstawowa Skotniki 

Szkoła Podstawowa Samborzec 

Szkoła Podstawowa Zawierzbie 

Szkoła Podstawowa Złota 

 

Liczba uczniów na terenie gminy w roku szkolnym 2007/08: 

1) LO – 88, 

2) Gimnazjum – 260, 

3) Szkoły podstawowe (451 plus 165 uczniów klasy „0” i oddziału przedszkolnego) : 

OGÓŁEM: 799 uczniów i 165 przedszkolaków. 

Liczba uczniów systematycznie od wielu lat spada, w ostatnim roku  

o 75 uczniów.  

Stan techniczny obiektów szkolnych dobry. W ostatnich latach prowadzone 

były prace budowlane i remontowe. We wszystkich  budynkach  jest ogrzewanie  

gazowe. 
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Tabela 9. Stan techniczny infrastruktury edukacyjnej 

Lp. Nazwa placówki Opis stanu technicznego 

1. L.O. Chobrzany dobry 

2. Gimnazjum Chobrzany 
dobry, pełno- wymiarowa sala 
gimnastyczna 

3. Szkoła Podstawowa Chobrzany nowy dach, okna 

4. Gimnazjum Samborzec 
dobry, nowe okna,     nowa 
hala sportowa 

5. Szkoła Podstawowa Samborzec 
budynek nowy,  
po modernizacji 

6. 
Szkoła Podstawowa 
Śmiechowice 

bardzo dobry 

7. Szkoła Podstawowa Skotniki 
dobry, posiada salę 
gimnastyczną 

8. Szkoła Podstawowa Zawierzbie dobry, nowy dach i okna 

9. Szkoła Podstawowa Złota budynek nowy (2002) 

Źródło: Urząd Gminy Samborzec 
 

 

Infrastruktura kulturalna, sportowa  i rekreacyjno-turystyczna    

 

Baza kulturalno-sportowa to przede wszystkim ośrodek kulturalno-sportowy w 

Samborcu, szkoły, biblioteka publiczna w Samborcu i strażnice OSP.   

Wśród najważniejszych imprez kulturalnych odbywających się na terenie gminy 

można wymienić: 

 Święto Kwitnącej Jabłoni 

 Gminny Dzień Dziecka 

 Powitanie Lata 

 Przegląd Piosenki Religijnej 

 Turniej piłki nożnej o puchar Wójta 

 Turniej tenisa stołowego, szachowy i warcabowy dla dzieci – organizowany w 

kilku szkołach (rejonach), 

 Konkursy fotograficzne, poetyckie, plastyczne organizowane przez Gminną 

Bibliotekę Publiczną w Samborcu  we współpracy  ze szkołami. 
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Baza gastronomiczna gminy jest bardzo skromna. Tworzą ją: 

 bar – zajazd we wsi Złota  

 restauracja we wsi Samborzec 

 

Bazę noclegową tworzą gospodarstwa agroturystyczne: 

 Gospodarstwo agroturystyczne J.T. Godzwonowie w Zawisełczu 

 Gospodarstwo agroturystyczne w Złotej 

 Gospodarstwo agroturystyczne w Kobiernikach 

 

Miejsca wypoczynku nad wodą: 

 Nad rzeką Wisłą  

 Nad rzeką Koprzywianką   

 Nad jeziorem Bogoryjskim 

 Nad jeziorem Karaś 

 

Na terenie gminy wytyczone są ścieżki rowerowe na trasach: 

 Sandomierz – Zawisełcze – Koćmierzów – Ostrołęka – Bogoria Skotnicka – 

Skotniki - Koprzywnica 

 Sandomierz – Milczany – Kobierniki – Andruszkowice – Strochcice – 

Sandomierz 

 

Szczególną uwagę należy zwrócić na potrzebę ochrony pomników przyrody i 

konserwacji starodrzewi na gruntach przykościelnych, podworskich i innych. 

Na terenie gminy znajdują się pomniki przyrody w miejscowościach: 

• Chobrzany – grusza pospolita związana z osobą Stefana Żeromskiego,  

• Ostrołęka – dąb szypułkowy 

• Jachimowice – lipa szerokolistna o obwodzie 450 cm 

• Skotniki – jesion wyniosły w parku podworskim, 

• Ostrołęka – kasztanowiec biały, 2 sztuki o obwodach po 345 cm na terenie 

parku podworskiego, 

• Samborzec – lipa drobnolistna na cmentarzu przykościelnym. 
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Gmina Samborzec oraz inne sąsiadujące gminy tworzą Sandomierski Okrąg 

Ogrodniczy przez który przebiega „ Sandomierski Szlak Jabłkowy”. Szlak ten powstał 

między sąsiadującymi ze sobą gminami, które są terenami typowo sadowniczo –

rolniczymi. 

 

Tabela 10. Zabytki na terenie miejscowości i gminy Samborzec 

Miejscowość Charakterystyka terenu, obiekt 
Nr z rejestru 

zabytków 

Chobrzany cmentarz parafialny 355/A 

Gorzyczany kurhan 294/A 

Samborzec 

cmentarz parafialny 335/A 

zespół kościoła parafialnego p.w. św. Trójcy 
(kościół, dzwonnica, plebania) 

441/A 

Skotniki 

kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela 184/A 

zespół dworsko-parkowy Bogoriów Skotnickich 185/A 

strefy ochrony konserwatorskiej zespołu dworsko-
parkowego 

185/A 

cmentarz parafialny 336/A 

Złota Kopiec „Kwacala” 273/A 

 

Istniejąca baza sportowa nie jest wystarczająca dla zagospodarowania czasu 

wolnego mieszkańców. Mieszkańcy Gminy Samborzec, którzy chcą poprawić swoją 

sprawność fizyczną, mogą skorzystać z hal sportowych, udostępnianych dla 

chętnych po zajęciach szkolnych. Modernizacji wymaga stadion sportowy w 

Samborcu, który musi być dostosowany do wymagań Świętokrzyskiego Związku Piłki 

Nożnej w Kielcach. Na terenie gminy należy wybudować hale sportowe przy 

Szkołach w Złotej, Zawierzbiu i Śmiechowicach, które zaspokoją potrzeby szkół jak i 

środowisk lokalnych w zakresie dostępu do bazy sportowej. 
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Identyfikacja problemów – zagospodarowanie przestrzenne  

 

Identyfikacja problemów 

 

 Brak pełnej infrastruktury technicznej i społecznej lub słaby stan istniejącej 

 Zbyt mało terenów zielonych przeznaczonych pod rekreację 

 Zbyt wąska oferta kulturalno-rekreacyjna wynikająca z niedostatecznej 

infrastruktury koniecznej do tego typu działalności 

 Niezadowalający stan techniczny dróg na obszarze gminy (potrzeba 

modernizacji i budowy) 

 Konieczność rozwinięcia sieci kanalizacyjnej i wodociągowej 

 Mała ilość mieszkańców segregująca odpady 

 Mała ilość oraz niezadowalający stan techniczny obiektów dziedzictwa 

kulturowego 

 Konieczność rozwoju infrastruktury turystycznej – rozszerzanie bazy hotelowej  

i gastronomicznej 

 Bardzo skromna baza sportowa 

 Położenie części gminy na terenach zalewowych 

 Niski poziom zalesienia gminy 
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1.2. Gospodarka 

a) rolnictwo 

Gmina Samborzec jest gminą typowo rolniczą. Powierzchnia użytków rolnych wynosi 

7.028ha z czego 2.378 ha to grunty orne, a  4.085ha zajmują uprawy sadownicze. 

Warunki naturalne dla produkcji ogrodniczej należą do najlepszych w kraju. Gmina 

posiada najbardziej urodzajne gleby w klasach: 

 

 I – III   79,1 % 

 IV   17,0 % 

 V - VI     3,9 % 

 

Korzystny klimat oraz dobra jakość gleb sprzyjają rozwojowi intensywnej produkcji 

rolniczej. Ze względu na specyficzne warunki mikroklimatyczne w rejonie tym 

skoncentrowana jest produkcja sadownicza (głównie uprawa jabłoni, śliw, wiśni, jak 

również morele, brzoskwinie, nektaryny) oraz produkcja warzywnicza. Sady zajmują 

4.085ha, co stanowi prawie 60% ogólnej powierzchni użytków rolnych. Uprawa 

warzyw gruntowych zajmuje około 1.100ha, czyli około 15% ogólnej powierzchni 

użytków rolnych. 80% z tych gruntów to jabłonie. Niektóre sady prezentują europejski 

poziom. Gmina Samborzec wraz z kilkoma sąsiednimi gminami tworzy Sandomierski 

Okręg Ogrodniczy. W gminie uprawia się także winorośl. Do zakładania winnic 

szczególnie nadaje się krawędź Wyżyny Sandomierskiej. 

Pozostałe kierunki upraw i hodowli mają charakter marginalny i jest to raczej 

produkcja na potrzeby własne. Podstawowym problemem jest nadprodukcja. 

 



35 

 

 

b) ilość podmiotów gospodarczych 

 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2007 na terenie Gminy 

Samborzec w sektorze prywatnym było 406 osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą, 9 spółek handlowych, 2 spółdzielnie 14 stowarzyszeń i 

organizacji społecznych. 

  

Podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON wg sekcji 

PKD było ogółem 490, z czego 20 w sektorze publicznym oraz 470 w sektorze 

prywatnym. 

 

Tabela 11. 

Podmioty gospodarcze ogółem 

    ogółem 490 

  Sektor publiczny 

    podmioty gospodarki narodowej ogółem 20 

    państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego ogółem 17 

  Sektor prywatny 

    podmioty gospodarki narodowej ogółem 470 

    osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 406 

    spółki handlowe 9 

    spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego 1 

    spółdzielnie 2 

    stowarzyszenia i organizacje społeczne 14 
Żródło: GUS (dane za rok 2007) 

 

Charakterystyka podmiotów gospodarczych gminy z podziałem na sekcje gospodarki 

została zaprezentowana w poniższej tabeli. Najwięcej podmiotów zajmuje się 

handlem hurtowym i detalicznym i naprawą pojazdów (243). Sporo firm działa także 

w branży transportowej i magazynowej (56) oraz zajmuje się obsługą nieruchomości 

(43).
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Tabela 12. 

Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze regon wg 
sekcji PKD 

    ogółem 490 

Sekcja A: Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 6 

Sekcja C: Górnictwo 1 

Sekcja D: Przetwórstwo przemysłowe 20 

Sekcja E: Energia elektryczna, gaz i woda 1 

Sekcja F: Budownictwo 29 

Sekcja G: Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 243 

Sekcja H: Hotele i restauracje 15 

Sekcja I: Transport, gospodarka magazynowa i łączność 56 

Sekcja J: Pośrednictwo finansowe 19 

Sekcja K: Obsługa nieruchomości 43 

Sekcja L:  Administracja publiczna i obrona  narodowa; 
obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne 
ubezpieczenie zdrowotne 

12 

Sekcja M: Edukacja 15 

Sekcja N: Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 12 

Sekcja O: Działalność usługowa, komunalna, społeczna i 
indywidualna 

18 

Źródło: GUS (dane za rok 2007) 
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c) główni pracodawcy 

 

Wykaz ważniejszych instytucji i podmiotów gospodarczych działających na terenie 

miejscowości Samborzec: 

 

 Urząd Gminy w Samborcu, 

 Zakład Przetwórstwa Owoców – „SAMBOR” Sp. z o.o. w Samborcu, 

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (3 Ośrodki Zdrowia) 

 Bank Spółdzielczy Sandomierz  O/ w Samborcu 

 Komisariat Policji w Samborcu 

 Urząd pocztowy w Samborcu 

 Apteka Prywatna B. Długosz-Ibrahim w Samborcu 

 Gminna Spółdzielnia  Sandomierz w Samborcu 

 Market spożywczo-przemysłowy „ BINGO” w Samborcu 

 Firma „SANDO”- eksport owoców i warzyw 

 Hortus Sp. j. PPH w Samborcu 

 Rolmex S.C. P.T.H. - Stacja Paliw w Samborcu 

 Sad-Bud S.C. ZHU Eksport-Import  w Samborcu 

 Samopomoc Chłopska GS - magazyn towarów masowych w Samborcu 

 Sen-Rol - sklep z artykułami rolno-przemysłowymi w Samborcu 

 Stacja Nasienno-Szkółkarska w Samborcu 

 P.H.U. PRO-KOL R.Kolasiński, K.Proć S.C.- usługi budowlane w Samborcu 

  

http://www.firmy.net/telewizja-przemyslowa/prokol,WPM9S.html
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d) trendy 

 

W przeciągu kilku ostatnich lat gospodarka na terenie gminy Samborzec bardzo 

szybko się rozwija. Co roku przybywa nowych podmiotów gospodarczych. Przyrost 

ten wynosi około 20 jednostek w każdym roku.  

 
Wykres 1. 

 

Źródło: GUS (dane za rok 2007) 

 

 

Identyfikacja problemów – gospodarka 

Identyfikacja problemów 

 

 Wysoki poziom bezrobocia 

 Ukryte bezrobocie w rolnictwie (osoby utrzymujące się z pracy na rachunek 

własny)  

 Mało znacząca rola sektorów pozarolniczych w gospodarce gminy 

 Brak w gminie większych zakładów pracy 
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1.3. Sfera społeczna 
 
a)Struktura demograficzna i  społeczna 

Według  danych Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2007 gminę Samborzec 

zamieszkuje 9.046 osób. W porównaniu do poprzednich lat nastąpił spadek liczby 

ludności na terenie gminy. Jeszcze w roku 2005 liczba ta wynosiła 9,155 osób. Na 

terenie gminy większą częśc ludności stanowią kobiety. W roku 2007 było ich 51%, a 

mężczyzn 49%. Dane dotyczące Liczby ludności w latach 2005-2007 zostały 

przedstawione w poniższej tabeli. 

 

Tabela 13. 

Liczba ludności rok 2005 rok 2006 rok 2007 

ogółem 9 155 9 131 9 046 

mężczyźni 4 504 4 478 4 448 

kobiety 4 651 4 653 4 598 

Źródło: GUS (dane za lata 2005-07) 

 

Z kolei na poniższym wykresie zobrazowano spadek liczby ludności gminy 

Samborzec na przełomie ostatnich 3 lat. 
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Wykres 2. 

 

Źródło: GUS (dane za lata 2005-07) 

Warto także dodać, że jest 9.046 jest to liczba ludności gminy według zameldowania.  

Dane GUS podają jednak, że faktycznie ilość mieszkańców gminy w 2007 roku 

wynosi poniżej 9.000, a dokładnie 8.923 mieszkańców. 

Przyrost naturalny na terenie gminy Samborzec jest ujemny i wyniósł w roku 2007  

-11 osób. Jednak jeszcze 4 lata wcześniej przyrost ten był dodatni. W porównaniu do 

roku 2003 znacznie spadła liczba urodzeń. Dane dotyczące przyrostu naturalnego 

zostały zaprezentowane w poniższej tabeli. 

 

Tabela 14. 

  2007 2005 2003 

Urodzenia żywe 

      ogółem 86 85 105 

      mężczyźni 48 40 56 

      kobiety 38 45 49 

Zgony ogółem 

      ogółem 97 99 100 

      mężczyźni 47 62 54 

      kobiety 50 37 46 

Przyrost naturalny 

      ogółem -11 -14 5 

      mężczyźni 1 -22 2 

      kobiety -12 8 3 
Źródło: GUS (dane za lata 2005-07) 
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Gęstość zaludnienia na terenie gminy wynosi 105 osób/km². Wskaźnik ten jest niższy 

w porównaniu do średniej gęstości na terenie Województwa Świętokrzyskiego 

(109os/km²) oraz na terenie całego kraju (122os/km²). 

 W strukturze demograficznej największą cześć społeczeństwa stanowią osoby 

w wieku produkcyjnym, którzy stanowią prawie 60% ogółu społeczeństwa. Z kolei w 

wieku przedprodukcyjnym jest tylko 22% osób, natomiast w wieku poprodukcyjnym 

18,5% ludności.  

 

 

Tabela 15. 

GRUPA WIEKOWA 
GMINA 

OGÓŁEM KOBIETY 

2007 ROK 9 193 4 662 

Wiek przedprodukcyjny (0-19 lat) 
2 053 

(22,3%) 
  982 

Wiek produkcyjny (20-55/65 lat) 
5 437 

(59.2%) 
2 576 

Wiek poprodukcyjny (powyżej 55/65 lat) 
1 703 

(18,5%) 
1 104 

Źródło: Strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy Samborzec na lata 2007-2013 

 

 

 

 

b)Bezrobocie w gminie Samborzec 
 
Bezrobotnym zgodnie z definicją ustawową jest osoba pozostająca bez pracy, ale 

jednocześnie zdolna i gotowa do jej podjęcia w pełnym wymiarze czasu. 

Bezrobocie, przyczyniając się do zubożenia materialnego, w  bezpośredni sposób 

wpływa na poziom życia rodzin, wywierając negatywne skutki zwłaszcza w postaci 

dezintegracji rodziny, zmniejszania siły wsparcia emocjonalnego i solidarności 

pomiędzy członkami rodziny oraz zwiększania ryzyka zaistnienia patologii życia 

społecznego. Długookresowe bezrobocie ma wpływ na  ekonomiczną i 

psychologiczną sferę życia człowieka  bezrobotnego oraz jego rodzinę. 

 



42 

 

Tabela 16. 

 Bezrobocie 

Rok ogółem mężczyźni Kobiety 

2005 641 332 309 

2006 544 279 265 

2007 504 544 641 

I kw. 2008 465 231 234 

II kw. 2008 386 182 204 

III kw. 2008 359 179 180 

Źródło: PUP Sandomierz 

 

 

Liczba bezrobotnych na terenie gminy wyniosła na koniec III kwartału roku 2008 359 

osób. W ostatnich latach następuje wyraźny spadek liczby bezrobotnych. W 

porównaniu do roku 2005 bezrobocie spadło prawie dwukrotnie. Z kolei w 

porównaniu do stanu na koniec roku 2007 liczba ta spadła o 145 osób.  

Bardziej szczegółowy opis sytuacji bezrobocia na terenie gminy został przedstawiony 

w następującej tabeli. 

 

Tabela 17. 

bezrobotni 
ogółem 

w tym 
kobiety 

z prawem 
do zasiłku 

zwolnieni 
z przyczyn 

zakładu 
pracy 

pozostający 
bez pracy 

>12 miesięcy 

w wieku 
mobilnym 
18-44 lat 

359 
179 

 
50% 

9 
 

2,5% 

3 
 

1% 

174 
 

48% 

294 
 

82% 

Źródło: PUP Sandomierz 

 

Bardzo duża część bezrobotnych to osoby młode, w wieku mobilnym od 18 do 44 lat, 

którzy stanowią 82% ogółu bezrobocia. Z kolei 48% ogółu bezrobotnych pozostaje 

bez pracy powyżej 1 roku. 
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c) Grupy społeczne wymagające wsparcia w ramach programu 
rewitalizacji     
 

Wraz z rozpoczęciem w Polsce procesu przekształcenia gospodarki centralnie 

planowanej w gospodarkę rynkową, problem ubóstwa zarówno w teorii, jak i w 

praktyce nabrał nowego znaczenia. Przemiany gospodarcze spowodowały istotne 

przesunięcia w rozkładzie dochodów. W ich wyniku nastąpił wzrost rozwarstwienia 

społeczeństwa pod względem sytuacji materialnej oraz pogorszeniem warunków bytu 

wielu grup społecznych. Sytuacja materialna rodzin, która obecnie kwalifikują się do 

sfery ubóstwa na pewno nie powodowałaby takiej kwalifikacji kilkadziesiąt lat temu. 

Ubóstwo ma charakter zarówno indywidualny jak i społeczny 

Aby umożliwić osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji 

życiowych, tym które nie są w stanie same pokonać, wykorzystując własne 

uprawnienia zasoby i możliwości, na terenie gminy działa Ośrodek Pomocy 

Społecznej, który jest jednostką organizacyjną gminy. Prowadzi on między innymi 

działania związane z przeciwdziałaniem zjawiskom patologicznym i wykluczeniem 

społecznym. 

Z pomocy społecznej w roku 2007 skorzystało 1.038 osób. Jedną z głównych 

przyczyn korzystania z pomocy jest ubóstwo. Z tego powodu pomoc w 2007r. 

uzyskało 584 rodzin. Oprócz ubóstwa zjawiskiem występującym na terenie gminy jest 

niepełnosprawność (161 rodzin) oraz długotrwała i ciężka choroba (249 rodzin), 

alkoholizm (189 rodzin), bezradność (15 rodzin). 
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Grupy społeczne wymagające wsparcia na terenie miejscowości i gminy 

Samborzec zostały zaprezentowane w poniższej tabeli. 

 

Tabela 18. 

Wyszczególnienie 

Liczba 
gospodarstw 
domowych 

Liczba osób w 
gospodarstwie 

domowym 

2007 rok 

Ubóstwo 584 2172 

Sieroctwo 0 0 

Ochrona macierzyństwa 12 42 

Bezdomność 4 4 

Niepełnosprawność 161 552 

Bezradność 215 934 

Długotrwała choroba 249 968 

Alkoholizm 189 659 

Narkomania 0 0 

Trudności w 
przystosowaniu do życia 
po opuszczeniu zakładu 
karnego 

2  

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Samborcu 

 

 

Tabela 19. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Samborcu 

Pomoc Społeczna 2007 rok 

Liczba swiadczeniobiorców 
otrzymujących pomoc ogółem 

2 015 

W tym zadania własne 1 972 

W tym zadania zlecone     43 

Liczba rodzin 1 309 

Liczba osób w rodzinie 5 225 
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Łącznie w roku 2007 z pomocy społecznej skorzystało 2.015 osób i 1.309 rodzin na 

terenie gminy.  

 

d) Stan i zróżnicowanie dochodowości gospodarstw domowych 
 

W powiecie sandomierskim, do którego należy wieś i gmina Samborzec większość 

mieszkańców osiąga dochody powyżej średniej dochodów w Województwie 

Świętokrzyskim. Brak jest danych na temat wysokości dochodów na terenie samej 

gminy Samborzec, natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na terenie 

powiatu sandomierskiego w roku 2006 wynosiło 2 442,06 zł, co daje drugi najwyższy 

wynik wśród powiatów województwa świętokrzyskiego. Przeciętne miesięczne 

wynagrodzenie brutto w powiecie w  relacji do średniej krajowej wyniosło 92,6%. 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie dla całego obszaru województwa 

świętokrzyskiego za rok 2006 wynosiło 2 263,60 zł.  

Dane dotyczące wynagrodzeń na terenie powiatu kieleckiego w roku 2006 

zostały zaprezentowane w następującej tabeli. 

 

Tabela 20. 

Sektory w powiecie 
Przeciętne miesięczne 

wynagrodzenie brutto w PLN 

Ogółem 2442,06 

Sektor publiczny 2345,76 

Sektor prywatny 2515,39 

Rolnictwo, łowiectwo, 
leśnictwo, rybołówstwo 

1620,37 

Przemysł i budownictwo 3003,06 

Usługi rynkowe 1887,90 

Usługi nierynkowe 2371,21 

Źródło: Urząd Statystyczny w Kielcach (dane za rok 2006) 
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W roku 2007 przeciętne wynagrodzenie na terenie powiatu wzrosło i wyniosło 2 

678,36 zł, czyli 93,5% średniej krajowej. 

 

Mapa 6.Przeciętne  wynagrodzenia Powiatu Sandomierskiego na tle Województwa 

Świętokrzyskiego 

 

Źródło: Urząd Statystyczny w Kielcach (dane za rok 2006)
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e) Struktura organizacji pozarządowych  

 

Na terenie Gminy Samborzec działają dwa piłkarskie kluby sportowe: Ludowy Zespół 

Sportowy w Samborcu i Ludowy Zespół Sportowy „SOKÓŁ” Jachimowice. Kluby te 

zrzeszają w swoich szeregach około 100 seniorów i juniorów biorących udział w 

rozgrywkach ligi okręgowej oraz klasy „A”, prowadzonych przez Świętokrzyski 

Związek Piłki Nożnej w Kielcach. Ponadto prowadzą one zajęcia z juniorami 

młodszymi i trampkarzami, czyli młodszymi grupami wiekowymi, które w przyszłości 

zasilą szeregi juniorów, a później seniorów.  

Na naszym terenie funkcjonuje również Uczniowski Klub Sportowy w Chobrzanach, 

który prowadzi 2 sekcje piłki siatkowej: juniorów i kadetek, które uczestniczą w 

rozgrywkach prowadzonych przez Polski Związek Piłki Siatkowej. 

Oprócz klubów sportowych istnieją także takie organizacje pozarządowe jak 

Stowarzyszenie Hipoterapeutyczne Stadniny Koni Samborzec, Samborzecki Ośrodek 

Wspierania Aktywności "Sowa" oraz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. 

 

Organizacje pozarządowe na terenie miejscowości gminy Samborzec: 

 Ludowy Zespół Sportowy w Samborcu 

 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Chobrzany 

 Ludowy Zespół Sportowy "Sokół" – Jachimowice 

 Stowarzyszenie Hipoterapeutyczne Stadniny Koni Samborzec 

 Samborzecki Ośrodek Wspierania Aktywności "Sowa" 

 Ogrodnicza Spółdzielnia Marketingowa w Samborcu 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Bogorii Skotnickiej 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzyczanach 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Janowicach 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Polanowie 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Samborcu  

 Ochotnicza Straż Pożarna w Skotnikach 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Szewcach 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Śmiechowicach 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Zajeziorzu 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Złotej 

http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=187759
http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=130038
http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=130038
http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=130038
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Identyfikacja problemów – sfera społeczna 

Identyfikacja problemów 

 

 Ujemny wskaźnik przyrostu naturalnego 

 Stosunkowo duża ilość bezrobotnych, w tym w osób młodych 

 Duża ilość osób korzystających z pomocy społecznej 

 Duża ilość osób żyjących w ubóstwie 

 Alkoholizm w rodzinach 

 Mała ilość organizacji pozarządowych 

 Mały dostęp do ośrodków kulturowo - sportowych 
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1.4. Tabela z podstawowymi danymi statystycznymi ww. sektorów 
 
 

Dane statystyczne dotyczące miejscowości Samborzec 

Liczba ludności  475 mieszkańców  

Położenie geograficzne  

 południowo-wschodnia część Polski 

 wschodnia część Województwa 
Świętokrzyskiego 

 centralna część Powiatu 
Sandomierskiego 

Liczba placówek oświatowych  
 1 szkoła podstawowa 

 1 gimnazjum 

Przyrost ludności +7 

Ilość podmiotów gospodarczych gminy 490 

Poziom bezrobocia 20% 

Liczba osób bezrobotnych w gminie 359 

Poziom zwodociągowania gminy 74% gospodarstw 

Liczba osób korzystających z pomocy 
społecznej  w gminie 

2 015 

Stan dróg w gminie 

 10km dróg krajowych 

 3km dróg wojewódzkich 

 60km dróg powiatowych 

 78km dróg gminnych 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych w rozdziale I 
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1.5. Analiza SWOT 
 
Analiza potrzeb obszarów rewitalizacji oraz zagrożeń dla realizacji programu 

rewitalizacji opiera się na wykorzystaniu techniki analizy SWOT. Analiza SWOT jest 

jedną z najpopularniejszych heurystycznych technik analitycznych, służących do 

porządkowania informacji. Technika ta jest stosowana we wszystkich obszarach 

planowania strategicznego jako uniwersalne narzędzie pierwszego etapu analizy 

strategicznej.  

  

Technika analityczna SWOT polega na posegregowaniu posiadanej informacji o 

danej sprawie na cztery grupy (cztery kategorie czynników strategicznych):  

 

 S (Strengths) – mocne strony: wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę 

analizowanego obszaru,  

 

 W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to co stanowi słabość, barierę, 

wadę analizowanego obszaru,  

 
 

 O (Opportunities) – szanse: wszystko to co stwarza dla analizowanego 

obszaru szansę korzystnej zmiany,  

 

 T (Threats) – zagrożenia: wszystko to co stwarza dla analizowanego obszaru 

niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej.  

 

Informacja, która nie może być poprawnie zakwalifikowana do żadnej                              

z wymienionych grup, jest w dalszej analizie pomijana jako nieistotna strategicznie. 

Informacja strategiczna, posegregowana według opisanych kryteriów na cztery 

grupy, jest następnie zapisywana w czterodzielnej macierzy strategicznej, w której 

lewa połowa zawiera dwie kategorie czynników pozytywnych a prawa - dwie 

kategorie czynników negatywnych. 
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Tabela 21. Analiza SWOT  dla miejscowości  Samborzec – mocne i słabe strony 

mocne strony słabe strony 

 

 Bliska odległość od dużych miast: 

Sandomierz,Tarnobrzeg,Kielce,Kraków 

 Położenie na trasie krajowej  

Warszawa - Kraków - Katowice 

 Dobrze rozwinięty system gospodarki 

odpadami i ochrony środowiska, dzięki 

przynależności do EZGDK 

 Rozwinięta sieć placówek oświatowych 

 Duża liczba osób w wieku 

produkcyjnym 

 Bogate i zróżnicowane dziedzictwo 

kulturowe 

 Rozwinięta sieć wodociągowa 

 Rozwinięty system transportu 

publicznego z większymi ośrodkami 

 Rozwinięta baza usług zdrowotnych 

głównie za sprawą SPZOZ Samborzec 

  Bardzo dobrze rozwinięte sadownictwo 

 Duża ilość jednostek OSP 

 

 

 Brak pełnej infrastruktury technicznej i 

społecznej lub zły stan istniejącej 

 Mała ilość zabytków 

 Bardzo słabo rozwinięta baza 

noclegowa, gastronomiczna i sportowa 

 Zbyt mało terenów zielonych 

przeznaczonych pod rekreację 

 Niezadawalający stan techniczny dróg 

- zwłaszcza powiatowych i lokalnych  

 Niezadowalający stan techniczny  

obiektów dziedzictwa kulturowego 

 Ujemny przyrost naturalny 

 Mała ilość obszarów chronionego 

krajobrazu 

 Wysoki poziom bezrobocia 

 Mała ilość organizacji pozarządowych 

 Brak w gminie większych zakładów 

pracy 

 Położenie części gminy na terenach 

zalewowych 

 Alkoholizm w rodzinach 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 22. Analiza SWOT dla miejscowości  Samborzec – szanse i zagrożenia 

szanse zagrożenia 

 

 Pozyskiwanie inwestorów 

wewnętrznych i zewnętrznych 

 Aktywność mieszkańców gminy, a 

zwłaszcza  ludzi młodych 

 Zwiększanie liczby podmiotów 

gospodarczych 

 Zwiększenie poziomu integracji 

organizacji, instytucji i stowarzyszeń 

 Pozyskanie środków z funduszy 

strukturalnych Unii Europejskiej 

 Współpraca międzygminna i 

zagraniczna 

 Rozwój oraz promocja turystyki na 

terenie gminy   

 Poprawa jakości życia mieszkańców za 

sprawą poprawy stanu infrastruktury 

technicznej i społecznej 

 Promocja całego kraju za sprawą 

EURO 2012 

 Budowa boisk sportowych 

 Rozwój placówek szkolno - 

wychowawczych 

 

 Brak środków finansowych 

umożliwiających realizację inwestycji w 

zakresie infrastruktury technicznej oraz 

społecznej 

 Mała ilość inwestorów zewnętrznych 

 Słabo rozwinięty sektor usług 

 Starzenie się społeczeństwa 

 Wzrost ilości osób korzystających z 

pomocy społecznej 

 Postępująca degradacja środowiska 

 Emigracja mieszkańców gminy, 

szczególnie młodych 

 Wzrost konkurencyjności innych gmin 

 Likwidacja regionalnych połączeń 

komunikacyjnych (PKS) 

 Zła polityka makroekonomiczna 

 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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2. Nawiązanie do strategicznych dokumentów dotyczących rozwoju 

przestrzenno – społeczno – gospodarczego miejscowości i regionu 

 

Wsparcie i dynamizacja programów rewitalizacji ma podłoże w dokumentach 

lokalnych i regionalnych określających kierunki rozwoju społecznego i 

gospodarczego, a także politykę zagospodarowania przestrzennego.           

Lokalny Program Rewitalizacji miejscowości Samborzec na lata 2008 -2013 

jest zgodny i powiązany z priorytetami, celami i kierunkami rozwojowymi zapisanymi 

w kluczowych dokumentach planistycznych o charakterze lokalnym i regionalnym:   

 

2.1.Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020   

 

Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego została przyjęta uchwałą Nr 

XIV/225/2000 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2000r. 

Strategia stanowi całościową koncepcje rozwoju województwa świętokrzyskiego w 

kilkunastoletnim horyzoncie czasowym do 2015 r. W 2006 r. Strategia Rozwoju 

Województwa Świętokrzyskiego została zaktualizowana i wydłużono horyzont 

czasowy jej obowiązania do roku 2020.    

 Nadrzędną funkcją Strategii Rozwoju Regionu – misją strategii jest 

„podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców województwa świętokrzyskiego”.  

Poprawa warunków życia obejmuje takie jego aspekty jak: 

 warunki wzrostu zamożności poprzez pracę zarobkową i pomnażanie kapitału, 

 warunki funkcjonalne życia w gospodarstwie domowym i w jego otoczeniu, w 

tym poprawa standardów mieszkaniowych,  

 warunki estetyczne środowiska,  

 poczucie satysfakcji i realizacji wielostronnie rozumianej kariery,   

 możliwość zakładania rodziny,   

 bezpieczeństwo ekologiczne, sanitarne i społeczne (ochrona przed skutkami 

patologii społecznej),   

 dostępność do informacji i wiedzy, w tym wykształcenia w różnych 

dziedzinach,   
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 możliwość nawiązywania kontaktów społecznych w różnych płaszczyznach 

życia i w różnym wymiarze odległości,   

 możliwość rozwoju działalności społecznej,    

 dostępność do pozytywnych osiągnięć cywilizacyjnych.     

 

Cel generalny Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego: „Wzrost 

atrakcyjności województwa fundamentem zintegrowanego rozwoju w sferze 

społecznej, gospodarczej i przestrzennej”.  

Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego wskazuje cele warunkujące: 

 

Cel 1: Przyśpieszenie rozwoju bazy ekonomicznej i wzrostu innowacyjności 

województwa 

Priorytet 1: Tworzenie otoczenia  przyjaznego dla powstawania i rozwoju 

nowoczesnego biznesu, szczególnie sektora małych i średnich przedsiębiorstw  

Priorytet 2: Wspieranie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy  

Priorytet 3: Kształtowanie specjalizacji regionalnej w gospodarce  

Priorytet 4: Kreowanie rozwoju i dywersyfikacji funkcji wyższego rzędu w Kieleckim 

Obszarze Metropolitalnym oraz racjonalnego rozwoju miast i centrów gmin 

województwa 

 

Cel 2: Rozwoju zasobów ludzkich  

Priorytet 1: Doskonalenie systemu szkolnictwa z uwzględnieniem rynku pracy  

Priorytet 2: Rozwój potencjału kadrowego nauki i sektora badawczo – rozwojowego  

Priorytet 3: Rozwój form kształcenia ustawicznego 

Priorytet 4: Aktywna polityka rynku pracy  

Priorytet 5: Zintegrowana polityka społeczna  

Priorytet 6: Społeczeństwo obywatelskie  

 

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

Priorytet 1: Tworzenie warunków rozwoju turystyki, sportu i rekreacji 

Priorytet 2: Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego  

Priorytet 3: Tworzenie warunków zrównoważonego rozwoju umożliwiających 

prawidłowe funkcjonowanie systemów ekologicznych 
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Cel 4: Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego województwa  

Priorytet 1: Instytucjonalne przygotowanie województwa do realizacji polityki rozwoju 

regionalnego 

Priorytet 2: Wzmocnienie kadr administracji regionalnej i lokalnej  

Priorytet 3: Rozszerzenie współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi   

Priorytet 4: Zapewnienie wysokiej jakości usług publicznych  

Priorytet 5: Marketing regionalny  

 

Cel 5: Rozwój systemów infrastruktury technicznej i społecznej  

Priorytet 1: Rozbudowa  i podnoszenie standardów infrastruktury społecznej 

Priorytet 2: Podnoszenie standardów i stworzenie spójnego układu komunikacyjnego 

oraz gospodarki przestrzennej stymulującej rozwój regionu  

Priorytet 3: Rozwój systemów informatycznych – szerokopasmowego dostępu do 

Internetu oraz regionalnej zintegrowanej platformy usług elektronicznych  

Priorytet 4: Rozwój komunalnej infrastruktury ochrony środowiska 

Priorytet 5: Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego    

Priorytet 6: Poprawa stanu infrastruktury mieszkaniowej jako czynnika 

warunkującego wzrost mobilności zasobów ludzkich i racjonalnego kształtowania 

ośrodków osadniczych 

 

Cel 6: Aktywizacja rolnictwa i wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich 

Priorytet 1: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich umożliwiający przechodzenie 

ludności wiejskiej do zwodów pozarolniczych 

Priorytet 2: Rozwój i modernizacja produkcji rolnej i przetwórstwa rolno – 

spożywczego  

Priorytet 3: Rozbudowa otoczenia instytucjonalnego rynku rolnego. 
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2.2. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Świętokrzyskiego 

 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego został 

przyjęty uchwałą nr XXIX/399/02 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia  

26 kwietnia 2002 r.      

Dokument zakłada, że w województwie świętokrzyskim konieczne jest 

przystosowanie istniejącej struktury osadniczej i obszarów o różnych funkcjach do 

wymagań, które wynikają z:    

 wielostronnej poprawy jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców,  

 zachowania trwałości walorów przyrodniczych i kulturowych,   

 tworzenia warunków dla efektywnego ekonomicznie rozwoju i wzrostu 

atrakcyjności województwa dla potencjalnych inwestorów.    

Dokument wskazuje na konieczność likwidacji problemów i barier przestrzennych, 

kumulujących się na obszarach o najsłabszych warunkach zagospodarowania. 

Podstawą tych działań ma być konstytucyjna zasada trwałego, zrównoważonego 

rozwoju oznaczająca tak rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje 

zespolenie działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem 

równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w 

celu stworzenia możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb społeczności lub 

obywateli zarówno współcześnie żyjących, jak i przyszłych pokoleń.   

 

Cele warunkujące realizację Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Świętokrzyskiego:  

1. Otwarcie województwa na integrację z UE – pokonywanie barier integracyjnych                  

w zagospodarowaniu przestrzennym, 

2. Efektywne wykorzystanie miejscowych potencjałów rozwoju – tworzenie systemu 

ośrodków, obszarów i pasm aktywności społeczno – gospodarczej,   

3. Tworzenie warunków do poprawy jakości życia i zaspokajania potrzeb 

społecznych – podnoszenie standardu cywilizacyjnego,  

4. Aktywna ochrona wartości i racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska 

przyrodniczego przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa 

ekologicznego województwa,   
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5. Ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego i udostępnienie ich społeczeństwu – 

wykorzystanie dziedzictwa kulturowego dla integracji i promocji regionu,   

6. Rekonstrukcja bazy ekonomicznej województwa i tworzenie warunków do wzrostu 

innowacyjności we wszystkich sektorach gospodarki,   

7. Podnoszenie obronności i bezpieczeństwa społecznego regionu. 

 

2.3. Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszaru Wiejskiego dla Gmin 

Dwikozy, Łoniów, Klimontów, Koprzywnica, Obrazów, Samborzec, 

Wilczyce, Zawichost 

 

Wizja rozwoju obszaru gmin Dwikozy, Łoniów, Klimontów, Koprzywnica, 

Obrazów, Samborzec, Wilczyce, Zawichost: 

Sandomierszczyzna - kraina szczęśliwych, życzliwych i aktywnych ludzi, dumnych ze 

swojej małej ojczyzny, odwiedzanej i podziwianej przez innych oferuje „wyśmienity 

produkt ziemi sandomierskiej”, odpoczynek i atrakcje turystyczne eksponujące 

zabytki oraz ekologiczność i piękno regionu silnego jednością mieszkańców. Pobyt 

turystów uatrakcyjniany jest przez lokalne imprezy, na które bilety są rozchwytywane 

już rok wcześniej. Młodzież ma dobre perspektywy życia na wsi, nie emigruje do 

miasta. Sandomierszczyzna – miejsce w którym wychowasz zdrowe dzieci, gdzie 

przyroda służy mieszkańcom i gościom, a kultura i tradycja są lekarzem duszy i ciała. 

Na podstawie analizy wizji oraz problemów strategicznych stało się oczywiste, 

że tematami wiodącymi dla projektu Leader na obszarze gmin Dwikozy, Łoniów, 

Klimontów, Koprzywnica, Obrazów, Samborzec, Wilczyce, Zawichost, są tematy: 

Temat główny: Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich. 

Temat uzupełniający I: Wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych. 

Temat uzupełniający II: Podnoszenie wartości i poprawy konkurencyjności 

produktów lokalnych poprzez zastosowanie nowych informacji know-how i nowych 

technologii 

 

Cele strategiczne: 

 Stworzenie oferty edukacyjno-informacyjnej dla powstawania alternatywnych 

form gospodarowania na obszarach wiejskich 
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 Tworzenie lobby na rzecz zrzeszania się zainteresowanych wypromowaniem 

produktu lokalnego 

 Kreowanie i wspieranie lokalnych liderów 

 Tworzenie wśród mieszkańców, organizacji i instytucji publicznych 

świadomości korzyści płynących z rozwoju turystyki w szczególności 

agroturystyki 

 Zapewnienie współdziałania pomiędzy administracja lokalną, a 

stowarzyszeniami i przedsiębiorcami 

 Doprowadzenie do zwiększenia oferty edukacyjnej dla dorosłych i pobudzanie 

chęci uczenia się 

 Budowa zaufania do instytucji publicznych i organizacji oraz tworzenie 

przekonania o sensie angażowania się w życie publiczne 

 Pozyskiwanie i upowszechnianie informacji i wzorców działania 

demokratycznych instytucji i organizacji lokalnych 

 Pobudzanie dialogu międzypokoleniowego. 

 

2.4.Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Samborzec na lata 2005-2013 

 

Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem programowym samorządu, zawierającym 

wytyczne rozwojowe oraz działania służące realizacji wytyczonych celów i założeń 

długoterminowego i zrównoważonego rozwoju gminy w latach 2005- 2013. 

Plan Rozwoju Lokalnego powinien służyć wykorzystaniu szans  

i potencjału gminy oraz uświadomić mieszkańcom ich rolę w lokalnej polityce 

rozwojowej. Plan stwarza dla mieszkańców możliwości dotyczące formułowania 

swoich oczekiwań, wizji gminy, propozycji eliminacji lokalnych problemów 

społecznych. Natomiast samorząd wytycza i zatwierdza działania, które są 

wykonalne technicznie, realne ekonomicznie i w pełni akceptowane społecznie. 

 

Zidentyfikowane na podstawie oceny sytuacji społeczno-gospodarczej problemy były 

podstawą do określenia zadań zmierzających do poprawy sytuacji na obszarze 

gminy. 
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Rozwój systemu komunikacji i infrastruktury 

a) rozwój systemu komunikacji: 

 budowa i modernizacja dróg gminnych, 

 budowa i modernizacja dróg powiatowych, 

b) rozwój infrastruktury technicznej: 

 zakończenie modernizacji oczyszczalni ścieków, 

 budowa kanalizacji, 

 zorganizowanie selektywnej zbiórki odpadów stałych,  

 modernizacja sieci energetycznej, 

 budowa zbiorników wodnych retencyjnych, 

 budowa zbiorników wodnych do celów chemizacyjnych, 

c) rozwój infrastruktury społecznej: 

 rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej,  

 budowa sal gimnastycznych, basenu krytego, świetlic środowiskowych, 

 poszerzenie możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez wymianę   z 

zagranicą. 

 

Poprawa stanu środowiska naturalnego i kulturowego 

Do tej grupy zaliczamy działania, które pozwolą rozwinąć gminę pod względem 

kulturowym  i przyczynią się do rozwoju turystyki: 

 zagospodarowanie terenów przy szkołach (urządzenie boisk- do piłki nożnej, 

ręcznej, siatkowej i koszykówki oraz  budowę kortów tenisowych), 

 budowa sal sportowych przy szkołach, 

 budowa basenu krytego, 

 wyposażenie placówek oświatowych w sprzęt komputerowy i stały dostęp do 

internetu, 

 urządzenie kawiarenki internetowej  w  Gminnej Bibliotece w Samborcu, 

 zagospodarowanie terenów przy jeziorach (urządzenie pól biwakowych), 

 doradztwo w zakresie inicjowania przedsiębiorczości i agroturystyki, 

 szersza promocja dorocznych imprez kulturalnych i sportowych, 

 rozwinięcie i zróżnicowanie sieci gastronomicznej i noclegowej, 
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 poszukiwanie inwestorów krajowych i zagranicznych w celu zabudowy 

obszarów atrakcyjnych gospodarczo, a tym samym uzyskanie nowych miejsc 

pracy. 

 

2.5.Strategia Rozwoju Gminy Samborzec na lata 2007-2013 

 

Podstawowym celem działania samorządu jest osiągnięcie zrównoważonego rozwoju 

regionu, który prowadzi do poprawy jakości życia lokalnej społeczności.  

Posiadanie Strategii Rozwoju Gminy ma istotne znaczenie dla realizacji 

zrównoważonego rozwoju gminy i ułatwia władzy samorządowej podejmowanie 

strategicznych decyzji. W przygotowaniu strategii uczestniczą przedstawiciele władz 

lokalnych (wójt, radni), przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych 

oraz aktywni mieszkańcy gminy. Oznacza to, że w proces wyznaczania celów 

rozwoju społeczno-gospodarczego lokalnych społeczności włączone jest jak 

najszersze grono odbiorców późniejszych działań. Dzięki temu strategia pozwala na 

przedstawienie interesów lokalnej społeczności, a konsekwentnie realizowana daje 

mieszkańcom oraz podmiotom gospodarczym poczucie stabilizacji. 

Wizja i misja gminy: 

Gmina Samborzec miejscem, gdzie warto inwestować, pracować i działać. 

 

Cele strategiczne i operacyjne: 

Cel strategiczny 1: Poprawa jakości życia mieszkańców 

Cel operacyjny 1:  Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej oraz ochrona 

środowiska i zasobów przyrodniczych na terenie Gminy Samborzec: 

Cel operacyjny 2: Odnowa i rozwój wsi  

Cel operacyjny 3: Aktywizacja społeczności lokalnej 

 

Cel strategiczny 2: Rozwój lokalnej gospodarki na terenie Gminy Samborzec 

Cel operacyjny 1: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości 

Cel operacyjny 2: Różnicowanie działalności gospodarczej 

Cel operacyjny 3: Promocja gospodarcza, inwestycyjna i turystyczna  

Gminy Samborzec 
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Cel strategiczny 3: Rozwój rekreacji i turystyki 

Cel operacyjny 1: Rozwój bazy i usług rekreacyjnych, turystycznych, kulturalnych  i 

sportowych 

Cel operacyjny 2: Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego 

 

2.6. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

Samborzec na lata 2007-2013 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych ma stanowić podstawę do 

realizacji względnie trwałych wzorów interwencji społecznych podejmowanych w celu 

zmiany tych stanów rzeczy występujących w obrębie danej społeczności, które 

oceniane są negatywnie. Dokument charakteryzuje w szczególności działania 

publicznych i prawnych instytucji rozwiązujących kwestie społeczne podejmowane 

dla poprawy warunków zaspokojenia potrzeb przez wybrane kategorie osób i rodzin. 

 

Misja gminy: 

Zapewnienie mieszkańcom gminy Samborzec warunków sprzyjających  osobistemu 

rozwojowi oraz przeciwdziałanie marginalizacji  i wykluczeniu społecznemu poprzez 

stworzenie sprawnego systemu umożliwiającego osobom i rodzinom 

przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych 

Wizja gminy: 

Gmina Samborzec w 2012 roku jest z bardzo dobrymi drogami i rozwiązaniami 

komunikacyjnymi , gdzie bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu. Gmina 

Samborzec słynie z ośrodków turystycznych ( zagospodarowanie jezior, ścieżki 

rowerowe , jazda konna ). Wspaniale prowadzone gospodarstwa dają wysokie 

zarobki i możliwość ich rozwoju zarówno w kierunku materialnym jak i kulturowym. 

Nowoczesne bogate gospodarstwa kultywują tradycje naszych ojców i są z tego 

dumni, dbają o tożsamość narodową i zachowanie tradycji i historii wiedząc że naród 

bez tych wartości ginie. Szkoły i przedszkola dobrze wyposażone uczą na wysokim 

poziomie. Zmniejszenie bezrobocia na terenie gminy poprzez utworzenie giełdy 

owocowo-warzywnej która umożliwi zbyt towarów wyprodukowanych w 

gospodarstwach rolnych . Rozwój gospodarki w gminie przyczyni się do zmniejszenia 

bezrobocia . 
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Cele strategiczne: 

Cel strategiczny 1: 

Systematyczna analiza istniejących problemów społecznych. 

 

Cel strategiczny 2: 

Wsparcie rodzin z dziećmi a w szczególności zapobieganie patologiom w rodzinie. 

 

Cel strategiczny 3: 

Budowa systemu wsparcia na rzecz osób i rodzin znajdujących się w stanie ubóstwa 

m.in. z uwagi na brak pracy ze szczególnym uwzględnieniem ich aktywizacji i 

przedsięwzięć ograniczających skutki życia w biedzie. 

 

Cel strategiczny 4: 

Rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób starszych 

niepełnosprawnych, zapewniającego im właściwą opiekę. 

 

Cel strategiczny 5: 

Budowa zintegrowanego systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień 

na terenie gminy. 

 

Cel strategiczny 6: 

Podniesienie poziomu integracji społecznej, wzmocnienie więzi społecznej i rozwoju 

aktywności społecznej mieszkańców 

 

Cel strategiczny 7: 

Poprawa dostępu do usług medycznych, rehabilitacyjnych, specjalistycznych, 

opiekuńczych, podniesienie świadomości prozdrowotnej  

 

Cel strategiczny 8: 

Zwiększenie atrakcyjności oferty spędzenia czasu wolnego dzieci, młodzieży 

dorosłych i osób starszych 
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2.7. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Samborzec 

 

Podstawowymi zadaniami studium są: 

 Rozpoznanie aktualnej sytuacji gminy, istniejących uwarunkowań oraz 

problemów, związanych z jej rozwojem; 

 Sformułowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego i zasad polityki 

przestrzennej gminy, w tym zasad ochrony interesu publicznego; 

 Stworzenie podstawy do koordynacji planów miejscowych i decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu wydawanych bez planów; 

 Promocja rozwoju gminy. 

 

Uwarunkowania rozwoju przestrzennego gminy Samborzec: 

1.  Uwarunkowania zewnętrzne wynikające z usytuowania gminy  w określonym 

obszarze administracyjnym, przyrodniczym i społeczno-gospodarczym 

2.  Stan i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego 

3.  Uwarunkowania kulturowe 

4.  Uwarunkowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej 

5.  Uwarunkowania wynikające z jakości życia mieszkańców 

6.  Uwarunkowania wynikające z funkcjonowania systemu transportowego 

7. Uwarunkowania wynikające z wyposażenia i obsługi uzbrojenia technicznego 

8.  Uwarunkowania wynikające z potrzeby ochrony ludności przed zagrożeniami 

żywiołowymi 

9.  Uwarunkowania wynikające z zadań służących realizacji ponadlokalnych 

celów publicznych 

10.  Podstawowe problemy gminy i szanse ich rozwiązania 

11.  Cele rozwoju gminy 

12.  Kierunki rozwoju i przekształceń struktury funkcjonalno – przestrzennej gminy 

13.  Kształtowanie środowiska przyrodniczego 

14.  Polityka i kierunki rozwoju w zakresie ochrony dóbr kultury 

15.  Kierunki i polityka zagospodarowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej 

16.  Polityka rozwoju społeczno – gospodarczego 

17.  Polityka rozwoju systemu transportowego 
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18.  Polityka rozwoju systemów infrastruktury technicznej 

19.  Polityka w zakresie ochrony ludności przed zagrożeniami żywiołowymi 

20.  Polityka realizacji przedsięwzięć publicznych gminy 

 

2.8. Program Ochrony Środowiska dla Ekologicznego Związku Gmin 

Dorzecza Koprzywianki 

 

Program Ochrony Środowiska dla Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza 

Koprzywianki jest opracowaniem wielobranżowym obejmującym: 

• Ochrona środowiska przyrodniczego 

• Ochrona zasobów leśnych 

• Ochrona gleb 

• Ochrona kopalin 

• Ochrona powietrza 

• Ochrona przed hałasem 

• Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym 

• Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym 

• Gospodarkę odpadami. 

 

Każda z dziedzin sektorowych opracowana została podobną metodyką i zawiera 

generalnie: 

• Podstawy prawne wynikające z najnowszego prawodawstwa 

• Diagnozę stanu przedstawiona na podstawie informacji ankietowych z gmin 

uzupełnionych opracowaniami branżowymi 

• Problemy i zagrożenia dla środowiska wynikające z oceny monitoringu i raportów 

inspekcyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach. 

• Szczegółowych zadań inwestycyjnych zapisanych w Strategiach i Planach rozwoju 

lokalnego gmin. 

• Kierunkowych celów i zadań ekologicznych do osiągnięcia w latach 2005 –12. 
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2.9. Plan Gospodarki Odpadami dla Ekologicznego Związku Gmin 

Dorzecza Koprzywianki 

 

Cele związkowej polityki w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi W planie 

gospodarki odpadami dla EZGDK opracowanym w 2003 r. przez Zespół 

Rzeczoznawców Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami w Warszawie w tym 

b. pracowników Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w Warszawie 

sprecyzowano i zaktualizowano następujące cele w zakresie porządkowania 

gospodarki odpadami komunalnymi: 

 

Cel wiodący: 

Zmniejszenie strumienia odpadów kierowanych na składowiska, deponowanie 

na składowiskach nie więcej niż 75% wytwarzanych odpadów w 2007 r. i 60% w 

2012/4r 

 

Cele szczegółowe: 

 Zapobieganie powstawaniu odpadów 

 Objęcie zorganizowaną obsługą w zakresie odbioru odpadów – 95% - 100% 

mieszkańców 

 Osiągnięcie 50%-60% odzysku odpadów opakowaniowych 

 Redukcja odpadów ulegających biodegradacji do poziomu min. 25-50% 

 Pozyskiwanie selektywne innych odpadów komunalnych 

 Gromadzenie odpadów zmieszanych – odpady należy gromadzić czasowo w 

różnego rodzaju, ale w typowych pojemnikach współpracujących ze 

specjalistycznymi samochodami. Nie wolno gromadzić, odpadów w 

antysanitarnych betonowych śmietnikach i ręcznie ich przeładowywać na 

samochody skrzyniowe. 

 Wywóz odpadów – przy wywozie odpadów należy kierować się minimalizacją 

kosztów, które aktualnie stanowią dominujący udział w kosztach 

zagospodarowania odpadów. 

 Zamknięcie i likwidacja składowisk niespełniających współczesnych wymogów 

 Dostosowanie składowiska do współczesnych wymogów ochrony środowiska 
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 Realizacja kolejnych etapów inwestycji - Zakład Utylizacji Odpadów 

Komunalnych w miejscowości Janczyce (gmina Baćkowice) zgodnie z WPGO  

 Zakupienie taboru samochodowego i pojemników do kontynuacji świadczenia 

usług wywozowych na obszarze EZGDK 

 Osiągnięcie wymaganego efektu ekologicznego 
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3. Założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miejscowości 

Samborzec 

3.1. Okres programowania: 2008-2013 

Lokalny Program Rewitalizacji miejscowości Samborzec został zakreślony na lata 

2008-2013. Pozwala to na szczegółowe określenie harmonogramu realizacji zadań 

ujętych w Programie oraz koszt ich realizacji. Projekty ujęte w dokumencie mają 

charakter wieloletni, jego realizacja uzależniona jest od pozyskania dofinansowania 

ze źródeł zewnętrznych, dlatego też uznano, że optymalnym okresem planowania 

jest okres 2008-2013. Dla tego okresu programowania opracowano szczegółowe 

dane o przedsięwzięciach Programu Rewitalizacji, pozwalające oszacować koszty 

jego realizacji w poszczególnych latach realizacji. 

 Zaproponowany zestaw zadań jest odpowiedzią na sygnalizowane potrzeby 

mieszkańców miejscowości i gminy Samborzec. Wybór projektów odbywał się 

poprzez dogłębne analizy potrzeb obszaru rewitalizowanego, ze szczególnym 

uwzględnieniem stopnia zaawansowania prac przygotowawczych (dokumentacja 

techniczna czy uzyskane pozwolenia). Program operuje w dziedzinach objętych 

kompetencjami samorządu wskazując równocześnie podstawowe projekty 

infrastrukturalne. 

 Zgodnie z powyższymi założeniami Lokalny Program Rewitalizacji stanowi 

dokument komplementarny względem dokumentów będących obligatoryjnymi w 

procesie ubiegania się o środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz 

innych źródeł zewnętrznych. 

 

3.2. Zasięg terytorialny rewitalizowanego obszaru 

 

Na podstawie przeprowadzonej charakterystyki obszaru rewitalizowanego – 

miejscowości Samborzec wraz z jej centrum oraz pozostałym obszarem gminy 

można stwierdzić, iż czynnikiem kwalifikującym wskazane obszary do Lokalnego 

Programu Rewitalizacji jest stan przestrzeni publicznej. Przestrzeń publiczna to 

miejsca dostępne powszechnie i nieodpłatnie, jest to przestrzeń fizyczna, w której 

może znaleźć się każda jednostka społeczna. Przykładami przestrzeni publicznych 
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są np. drogi i ulice, place, boiska miejskie, a także stale dostępne różne budowle i 

budynki stanowiące własność publiczną. Do przestrzeni publicznych można także 

zakwalifikować różne formy krajobrazu przyrodniczego stanowiące własność 

państwową lub gminną. Przestrzenie publiczne to także przestrzenie budynków 

użyteczności publicznej, jak np. pasaże centrów handlowych, hole kinowe, 

dworcowe, hale targowe, muzealne lub inne miejsca udostępniane publicznie przez 

właściciela lub zarządcę w określonym czasie (prywatne parkingi czy ogrodzone 

parki lub ogrody).  

 

W obszarze rewitalizacji szczególnie widoczne są: 

 zniszczenia nawierzchni dróg oraz infrastruktury towarzyszącej (np. chodniki) 

 braki spowodowane długotrwałym niedoinwestowaniem i brakiem koncepcji 

funkcjonalnej wielu miejsc, głównie budynków, obiektów i miejsc pełniących 

funkcje o charakterze społecznym, kulturalnym, rekreacyjnym czy sportowym     

 braki związane z rozwojem zasobów ludzkich 

 zniszczenia lub braki związane z infrastrukturą ochrony środowiska 

 

W obrębie proponowanego obszaru do rewitalizacji obserwuje się pogłębiającą się 

niską wartość przestrzeni centrum obszaru rewitalizowanego, którym są tereny i 

obiekty o charakterze rekreacyjno-sportowym. Obecnie tereny te są zniszczone i 

przestały pełnić funkcje o charakterze kulturalnym czy rekreacyjnym. Wszystkie 

działania zawarte w Lokalnym Programie Rewitalizacji miejscowości Samborzec 

mają przywrócić wartość przestrzeni publicznej. 

Gmina Samborzec planuje usprawnić stan dróg oraz infrastruktury 

towarzyszącej na swoim obszarze. Potrzeba tych działań jest zauważalna zarówno 

przez mieszkańców jak i odwiedzających gminę. Niezwykle istotne wydają się także 

działania związane z poprawą stanu infrastruktury ochrony środowiska. Zwiększają 

one komfort życia mieszkańców oraz znacząco przyczyniają się do aktywizacji 

gospodarczej gminy.  

Kolejnym elementem, niezmiernie ważnym dla miejscowości i gminy 

Samborzec ze względu na jej tradycje jak i aktualne osiągnięcia oraz cele, które 

sobie stawia społeczność lokalna jest budowa oraz modernizacja budynków oraz 

obiektów kulturalnych, edukacyjnych i turystycznych, w szczególności obiektów 

dostępnych dla ogółu społeczeństwa. Działania istotne dla gminy dotyczą również 
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poprawy funkcjonowania miejsc integracji społecznej. Dzięki takim miejscom 

zwiększa się aktywność oraz zaangażowanie w sprawy lokalne mieszkańców, a 

zwłaszcza grup wsparcia objętych programem.  

 Dla miejscowości Samborzec istotne są także tereny przyrodnicze oraz 

rekreacyjne. Znaczenie tych obszarów jest wielorakie. Tereny zieleni urządzonej 

kształtują warunki przestrzenne i zdrowotne  życia w gminie, modyfikują klimat 

lokalny, wpływają na walory estetyczne krajobrazu, są miejscem wypoczynku i 

rekreacji dla mieszkańców. Walory te nie są w Samborcu wykorzystywane na 

odpowiednią skalę. Większość parków i skwerów oraz innych obszarów 

rekreacyjnych jest zaniedbana. 

 

Mapa 7. Główny obszar rewitalizacji 

 

Źródło: Urząd Gminy Samborzec
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Mapa 8. Granice miejscowości Samborzec 

 

Źródło: Urząd Gminy Samborzec 
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3.3. Cele ogólne i strategiczne Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Cel ogólny LPR: 

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez odnowę i zagospodarowanie terenów  

i obiektów społeczno-rekreacyjnych na obszarze rewitalizowanym 

 

Cele strategiczne LPR: 

Cel I: Wzrost estetyki oraz jakości przestrzeni publicznej 

 

Działania: 

 Poprawa użyteczności i wprowadzenie właściwej funkcji przestrzeni 

rewitalizowanej 

 Porządkowanie tkanki urbanistycznej poprzez odpowiednie 

zagospodarowywanie przestrzeni w harmonii z otoczeniem 

 

W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji przewiduje się reorganizację oraz 

podniesienie rangi przestrzennej i walorów estetycznych gminy za sprawą odnowy i 

zagospodarowania przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym. 

 

Cel II. Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej  

 Działania: 

1. Poprawa stanu dróg orasz infrastruktury towarzyszącej na obszarze gminy, 

2. Budowa sieci wodociągowej 

3. Poprawa funkcjonowania obiektów o ważnych funkcjach społecznych.    

 

Realizacja działań spowoduje wzrost dostępności komunikacyjnej gminy oraz 

poprawę bezpieczeństwa układu komunikacyjnego, a także dostępność 

mieszkańców gminy do  wysokiego  standardu  systemów  „sieciowych”  oraz  

wpłynie  na  atrakcyjność inwestycyjną gminy. Dzięki działaniom nastąpi również 

wzrost dostępności mieszkańców obszaru rewitalizowanego do infrastruktury 

społecznej oraz integracji społeczności lokalnej.  

Do  głównych  zadań  zaplanowanych w niniejszym celu należą przebudowa 

drogi krajowej, budowa wodociągu, budowa boisk sportowych oraz rozwój miejsc 

integracji społecznej. 
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Cel III. Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i sportowej  

Działania: 

1.Budowa boisk sportowych 

2.Budowa terenów zielonych 

3.Zagospodarowanie placów przyszkolnych i miejskich 

 

Infrastruktura rekreacyjna i sportowa znajdująca się na terenie obszaru 

rewitalizowanego jest w niezadowalającym stanie. W ramach Lokalnego Programu 

Rewitalizacji planuje się powstanie lub prace modernizacyjne na terenie obiektów i 

miejsc rekreacyjnych takich jak parki i tereny sportowe. 

 

Cel IV. Rozwój turystyki w oparciu o infrastrukturę społeczno-rekreacyjną 

Działania: 

1. Budowa i modernizacja publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji 

turystycznych i kulturalnych 

 

W ramach Programu ważnym elementem będzie podniesienie rangi obiektów 

istotnych dla jakości życia mieszkańców i atrakcyjności turystycznej gminy. W 

ramach Programu przewiduje się zagospodarowanie przestrzeni publicznej. 

 

3.4. Podział na projekty i zadania inwestycyjne 
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Tabela 23. Projekty i zadania inwestycyjne programu  rewitalizacji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Samborzec

L.P. Nazwa projektu 

Wartość 

całkowita 

projektu (PLN) 

Planowane 

środki z UE 

Program 

operacyjny 

Okres 

realizacji 

1. 
Rewitalizacja miejscowości Samborzec 
poprzez zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej i budowę sieci wodociągowej 

1 709 362,37 1 025 617,42 RPO 2007-2011 

2. 
Budowa boisk sportowych w miejscowości 
Samborzec 

1 502 680,00 500 000,00 PROW 2009 

3. 
Zagospodarowanie placu przyszkolnego 
Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych 
w Samborcu 

264 512,23 158 707,34 RPO 2009 

4. 
Przebudowa drogi krajowej nr 79  na odcinku 
Andruszkowice- Szewce 

50 380 000,00 35 266 000,00 POIiŚ 2010-2011 
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Tabela 24. Projekty  i zadania inwestycyjne programu rewitalizacji z podziałem na lata 

Nazwa projektu 

Kwoty prognozowanego finansowania projektów  

w poszczególnych latach 

2008 2009 2010 2011-2013 
Wartość 

projektu 

1.Rewitalizacja miejscowości 
Samborzec poprzez 
zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej i budowę sieci 
wodociągowej 

0,00 749 362,37 960 000,00 0,00 1 709 362,37 

2.Budowa boisk sportowych w 
miejscowości Samborzec 

0,00 1 502 680,00 0,00 0,00 1 502 680,00 

3.Zagospodarowanie placu 
przyszkolnego Zespołu 
Publicznych Placówek 
Oświatowych w Samborcu 

0,00 264 512,23 0,00 0,00 264 512,23 

4.Przebudowa drogi krajowej  
nr 79  na odcinku 
Andruszkowice- Szewce 

0,00 0,00 17 200 000,00 33 180 000,00 50 380 000,00 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Samborzec 
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3.5. Kryteria wyboru pilotażu i kolejność realizacji 

 

Niniejszy dokument został sporządzony w oparciu o analizę uwarunkowań 

wewnętrznych jak i zewnętrznych miejscowości i gminy Samborzec. Przy wyborze 

projektów wzięto pod uwagę następujące kwestie: 

 Zgodność zapisów dokumentów programowych rozwoju gminy oraz regionu 

 Poziom zaawansowania w przygotowaniu dokumentacji projektów w ramach 

rewitalizacji 

 Intensywność wpływu na osiągniecie zakładanych celów – spójności społeczno-

gospodarczej 

 Intensywność wpływu realizacji projektu na podniesienie walorów i atrakcyjności 

miejscowości i gminy Samborzec 

 Powiązanie z innymi projektami dotyczącymi rozwoju przestrzennego, 

społecznego i gospodarczego 

 Akceptacja społeczna i poziom zaspokojenia potrzeb mieszkańców 

 Określone zasoby finansowe Gminy Samborzec   

 Możliwość uzyskania współfinansowania ze źródeł zewnętrznych 

 

3.6. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć (produkty i rezultaty)  

 

Lokalny Program Rewitalizacji jest niezbędnym załącznikiem w przypadku 

aplikowania o środki zewnętrzne na realizację zawartych w nim zadań. Wskaźniki 

produktu i rezultatu służą do pomiaru celów określonych w Lokalnym Programie 

Rewitalizacji, dają one odpowiedź o mierzalnych efektach finansowanych działań. 

Produktem jest bezpośredni, materialny efekt realizacji przedsięwzięcia mierzony 

konkretnymi wielkościami (np. długość drogi, oddana do użytku powierzchnia itp.). 

Beneficjent opisuje inwestycje i inne dobra powstałe, bądź pozyskane w ramach 

projektu, które po zakończeniu implementacji projektu przełożą się na rezultaty. 

Produkty muszą zostać skwantyfikowane. Należy więc odpowiedzieć, jakie usługi 

będzie świadczył produkt oraz jakie dobra materialne zostaną oddane dzięki 

realizacji projektu. 
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Rezultaty to korzyści, jakie wynikną dla beneficjenta bezpośrednio po zakończeniu 

projektu w związku ze zrealizowanymi działaniami, tj. dostarczonymi usługami i  

dostawami materialnymi i inwestycjami. 

 

Poniżej zestawiono przykładowe wskaźniki monitorowania Lokalnego Programu 

Rewitalizacji miejscowości Samborzec na lata 2008 – 2013. 

 

Wskaźniki produktu 

 

 długość przebudowanych dróg na obszarach objętych rewitalizacją – km 

 długość wybudowanych chodników – km 

 długość przebudowanych chodników – km  

 długość wybudowanej sieci wodociągowej – km  

 liczba wybudowanych obiektów infrastruktury społecznej – sztuk   

 ilość wybudowanych obiektów rekreacyjnych i turystycznych – sztuk 

 liczba wybudowanych obiektów infrastruktury edukacyjnej – sztuk   

 powierzchnia zagospodarowanej przestrzeni publicznej - m² 

 ilość budynków poddanych renowacji – sztuk 

 powierzchnia terenów rewitalizowanych na cele turystyczne i społeczne - m² 

 liczba zorganizowanych szkoleń, warsztatów, spotkań edukacyjnych – sztuk  

 

Wskaźniki rezultatu 

 

 zmniejszenie liczby wypadków drogowych – sztuk     

 liczba nowopowstałych podmiotów gospodarczych – sztuk 

 liczba nowych miejsc pracy – sztuk  

 liczba osób korzystających z  infrastruktury społecznej, kulturalnej i turystycznej 

oraz rekreacyjnej – osoby  

 wzrost liczby turystów odwiedzających gminę – osoby  

 liczba gospodarstw podłączonych do sieci wodociągowej – sztuk  

 liczba zabitych i rannych w wypadkach drogowych – osoby  

 liczba osób korzystających z powstałej infrastruktury sportowej – osoby  
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 liczba zorganizowanych wydarzeń o charakterze społecznym, kulturalnym i 

rekreacyjnym  - sztuk  

 powierzchnia zrekultywowana – ha  

 liczba osób korzystających z terenów rekreacyjno – sportowych – osoby  

 liczba osób korzystających z usług edukacyjnych w wyniku realizacji projektu – 

osoby  

 liczba dzieci, młodzieży i dorosłych korzystających z usług społecznych – osoby  

 liczba zrealizowanych usług społecznych – sztuk. 

 

4. Planowane działania w latach 2008 - 2013 na obszarze 

rewitalizowanym 

 

Planowane działania w latach 2008-2013 na obszarze miejscowości i gminy 

Samborzec podzielono na trzy rodzaje: przestrzenne, gospodarcze i społeczne. 

 

Działania przestrzenne mają na celu kształtowanie nowego ładu przestrzennego 

obszaru rewitalizowanego i integrację terenów zdegradowanych. Porządkowanie 

"starej tkanki urbanistycznej", wprowadzanie nowych elementów architektonicznych 

jest także sposobem promocji nowego wizerunku . Do działań przestrzennych zalicza 

się m.in.: rozwój infrastruktury technicznej, a także rozwój infrastruktury społecznej, 

kulturalnej i turystycznej.  

 

Działania gospodarcze to m.in.: wsparcie przedsiębiorczości czy działania dotyczące 

rozwoju turystyki oraz innych sektorów gospodarki. Działania gospodarcze prowadzą 

do pozytywnych skutków ekonomicznych takich jak: wzrost dochodu firm, wzrost 

oddziaływania na rozwój różnych działalności lokalnych, ożywienie życia społeczno-

gospodarczego, pobudzenie aktywności lokalnych środowisk, stworzenie nowych 

miejsc pracy.  

 

Działania społeczne to przede wszystkim rozwój zasobów ludzkich, przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu, tworzenie równych szans, zapobieganie zjawisku 

bezrobocia czy aktywizacja środowisk dziecięcych i młodzieżowych. 
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4.1. Planowane działania przestrzenne (techniczno-materialne), gospodarcze, społeczne w latach 2008-

2013 na obszarze rewitalizowanym 

Tabela 25.  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Samborzec 

 

Lp. Nazwa planowanego działania Czas realizacji Oczekiwane rezultaty 

Instytucje i 

podmioty 

uczestniczące we 

wdrażaniu 

1. 
Rewitalizacja miejscowości Samborzec poprzez 
zagospodarowanie przestrzeni publicznej i 
budowę sieci wodociągowej 

2007-2011 

-liczba gospodarstw podłączonych do sieci wodociągowej 

-liczba osób korzystających z infrastruktury społecznej 

-wzrost liczby turystów odwiedzających gminę,   

-liczba osób korzystających z terenów rekreacyjnych 

Urząd Gminy 

2. Budowa boisk sportowych w miejscowości 
Samborzec 

2009 

- liczba osób korzystających z powstałej infrastruktury 

sportowej 

- liczba zorganizowanych wydarzeń o charakterze 

rekreacyjnym 

Urząd Gminy, 
Urząd 

Marszałkowski,  
Ministerstwo Sportu 

3. 
Zagospodarowanie placu przyszkolnego 
Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w 
Samborcu 

2009 

- liczba osób korzystających z  infrastruktury społecznej 

- liczba osób korzystających z usług edukacyjnych 

- liczba zorganizowanych wydarzeń o charakterze 

społecznym i rekreacyjnym. 

Urząd Gminy 

4. Przebudowa drogi krajowej nr 79  na odcinku 
Andruszkowice- Szewce 

2010-2011 
- zmniejszenie liczby wypadków drogowych 

- liczba nowopowstałych podmiotów gospodarczych. 
GDDKiA 
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5. Plan finansowy realizacji rewitalizacji na lata 2008 – 2013 

 

Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji na lata 2008 - 2013 jest sumą 

planowanych nakładów w poszczególnych latach w rozbiciu na źródła finansowania. 

 

Tabela 26. Plan finansowy programu rewitalizacji z podziałem na lata 

Lata finansowania programu 
rewitalizacji 

Kwota (PLN) 

2008 0,00 

2009 2 516 554,60 

2010 18 160 000,00 

2011 - 2013 33 180 000,00 

Razem 53 856 554,60 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Samborzec 

 

Tabela 27. Plan finansowy programu  rewitalizacji z podziałem  na źródła finansowania 

Źródło finansowania Kwota (PLN) 

Środki własne 1 126 229,84 

Środki unijne 36 950 324,76 

Środki wojewódzkie 333 000,00 

Środki państwowe 15 447 000,00 

Razem 53 856 554,60 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Samborzec 

 

 



80 

 

Podstawową zasadą finansowania projektów Lokalnego Programu Rewitalizacji 

miejscowości Samborzec będzie montaż finansowy. Preferowane będą programy, 

finansowane wspólnie przez samorząd, sektor publiczny i prywatnych inwestorów. 

Gmina zobowiązuje się przeznaczać corocznie w swoim budżecie środki służące 

finansowaniu zadań ujętych w projektach  rewitalizacji  – w całości lub części. Zakres 

i wielkość finansowania będą określane w uchwale budżetowej. 

 

Źródła finansowania Lokalnego Programu Rewitalizacji miejscowości Samborzec:  

  

1. Budżet Gminy Samborzec (środki własne gminy) 

 

W budżecie gminy co roku podczas prac nad budżetem gminy wyodrębniane zostają 

środki finansowe na realizację konkretnych projektów inwestycyjnych. Procedura 

uchwalania budżetu zgodna jest z wytycznymi zawartymi w ustawie o samorządzie 

terytorialnym i gminnym oraz finansach publicznych. 

 

2. Środki krajowe 

 budżet państwa,   

 środki samorządu województwa – Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego w Kielcach.  

 

3. Fundusze zagraniczne  

 fundusze pomocowe Unii Europejskiej, do których zaliczyć można m.in.:   

 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego  

na lata 2007 – 2013 

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 

 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013 

 

Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż jakkolwiek zakłada się pozyskanie dotacji 

finansowej w ramach wymienionych funduszy, przy konstrukcji budżetu gminy 

uwzględnia się zabezpieczenie 100% kosztów wykonania zadania. Powoduje to 

wszak sytuacje, iż zadania przewidziane do realizacji w określonych latach, mogą 

ulec przesunięciu czasowemu. 
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6. System wdrażania 

 

Lokalny Program Rewitalizacji miejscowości Samborzec będzie realizowany w 

oparciu o system wdrażania pomocy strukturalnej Unii Europejskiej. Gmina, 

korzystając z funduszy strukturalnych, zobowiązuje się do przestrzegania zasad i 

procedur wspólnotowych wprowadzanych odpowiednimi przepisami w zakresie 

tychże funduszy. 

Poszczególne projekty będą wdrażane w oparciu o zasady wydatkowania 

środków według źródeł ich pochodzenia (krajowych i unijnych). W Lokalnym 

Programie Rewitalizacji miejscowości Samborzec ważne jest wskazanie i określenie 

zadań Instytucji Zarządzającej Programem i projektami w nim zawartymi. Funkcję 

instytucji zarządzającej realizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji będzie pełnił 

Urząd Gminy Samborzec oraz poszczególne jednostki organizacyjne Gminy. 

Zarządzającym i koordynującym realizację Lokalnego Programu Rewitalizacji będzie 

Wójt Gminy Samborzec.  

Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2008 - 2013 przyjęty zostanie w drodze 

uchwały Rady Gminy Samborzec. W tym samym trybie dokonywana będzie 

aktualizacja tego dokumentu. Radzie Gminy składane będą także okresowe oraz 

końcowy raport z realizacji LPR. W celu wdrożenia Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Wójt Gminy Samborzec w drodze zarządzenia powołuje Zespół ds. Rewitalizacji.     

 Istotnym elementem wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji jest 

zaangażowanie jak największej liczby podmiotów uczestniczących w tym procesie. 

Dla powodzenia przedsięwzięcia ważne jest, aby aktywnie występowały w nim nie 

tylko podmioty publiczne (Urząd Gminy i jednostki organizacyjne), ale także jak 

najliczniej podmioty społeczne (stowarzyszenia, komitety, związki) zrzeszające 

mieszkańców oraz przedsiębiorcy prywatni. Ci pierwsi oprócz znajomości zagadnień 

związanych z lokalnymi problemami społecznymi wnoszą doświadczenie w pracy na 

rzecz obszarów zdegradowanych społecznie. Inwestorzy prywatni służyć mogą 

doświadczeniem w zarządzaniu inwestycją oraz wnosić nowe technologie. 

Dla właściwej oceny zarządzający może tworzyć grupy robocze, zespoły 

horyzontalne, korzystać z opinii niezależnych ekspertów lub usług instytucji. 
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Zakres zadań Instytucji Zarządzającej obejmuje między innymi: 

 

 dokonanie oceny ex-ante (przed rozpoczęciem) realizacji Programu, 

 kreowanie i przyjmowanie propozycji projektów od podmiotów publicznych i 

społecznych,  

 przygotowywanie i składanie wniosków aplikacyjnych na zadania, w których 

instytucją realizującą jest Urząd Gminy Samborzec     

 kontrolę formalną składania wniosków, ich zgodności z procedurami, z zapisami 

Lokalnego Programu Rewitalizacji 

 monitorowanie wdrażania poszczególnych zadań,  

 zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat postępów wdrażania oraz 

przebiegu realizacji projektów w ramach Programu, 

 zapewnienie zgodności realizacji Programu z poszczególnymi dokumentami 

programowymi wyższego rzędu, 

 zapewnienie przygotowania i wdrożenia planu działań w zakresie informacji                                    

i promocji Programu (w tym informowanie o współfinansowaniu przez UE 

realizowanych projektów), 

 opracowywanie corocznych raportów dotyczących postępów we wdrażaniu 

Programu,   

 aktualizacja zadań Programu, 

 dokonanie oceny ex-post (po zakończeniu) realizacji Programu. 

 

Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji prowadzić powinna do tzw. „efektu 

dźwigni”, gdzie inwestycjom publicznym towarzyszy wzrost inwestycji prywatnych 

prowadzący do ożywienia społeczno-gospodarczego. 
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7. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej 

 

7.1. System monitorowania Programu Rewitalizacji 

Monitorowanie to proces systematycznego zbierania i analizowania wiarygodnych 

informacji finansowych i statystycznych dotyczących wdrażania zadań, którego 

celem jest zapewnienie zgodności realizacji projektów i Programu Rewitalizacji  

z wcześniej zatwierdzonymi założeniami. Monitorowanie realizacji Lokalnego 

Programu Rewitalizacji miejscowości Samborzec na lata 2008-2013  prowadzone 

będzie w zakresie rzeczowym i finansowym.      

Kluczowe znaczenie w zakresie monitorowania, aktualizacji i oceny realizacji 

Lokalnego Programu Rewitalizacji miejscowości Samborzec ma Wójt Gminy oraz 

Rada Gminy, która przyjmie rolę Instytucji Monitorującej dla realizacji Programu. Jej 

funkcja będzie polegała na monitorowaniu przebiegu wykonywania przedsięwzięć 

zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji, okresowej ocenie oraz 

podejmowaniu działań służących usprawnieniu realizacji Lokalnego Programu 

Rewitalizacji w tym likwidacji barier stojących na drodze procesu wdrażania zadań. 

Monitorowanie rzeczowe obejmować będzie skwantyfikowane dane 

obrazujące postęp we wdrażaniu Programu oraz umożliwiające dokonanie oceny 

jego wykonania w odniesieniu do celów ustalonych w Lokalnym Programie 

Rewitalizacji. Monitorowanie rzeczowe będzie prowadzone na dwóch płaszczyznach 

za pomocą następujących wskaźników: 

 wskaźniki produktu 

 wskaźniki rezultatu 

Monitorowanie finansowe obejmować będzie dane finansowe z realizacji projektów, 

będących podstawą do oceny sprawności wydatkowania przeznaczonych na nie 

środków, w oparciu o raporty okresowe obrazujące wysokość wkładu finansowego 

pochodzącego ze środków publicznych i prywatnych. 

 

7.2. Sposoby oceny programu rewitalizacji 

Skuteczność Lokalnego Programu Rewitalizacji miejscowości Samborzec 

poddawana będzie także okresowej (corocznej) ocenie. Dokonywana ona będzie 

przez Wójta Gminy Samborzec we współpracy z Instytucją Zarządzającą Programem 

(Urząd Gminy Samborzec - Zespół ds. Rewitalizacji) i Instytucją Monitorującą 
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Program (Rada Gminy Samborzec). Instytucja Zarządzająca sporządzać będzie 

corocznie raport z realizacji LPR, który poprzez Wójta Gminy Samborzec trafiał 

będzie do rąk Przewodniczącego Rady Gminy Samborzec. Ocena realizacji zadań 

wynikających z Lokalnego Programu Rewitalizacji przedstawiana będzie Radzie 

Gminy raz na rok.  

Do monitorowania, oceny realizacji programu i jego aktualizacji służyć będzie 

system współpracy pomiędzy podmiotami programu oraz osiągane wskaźniki 

produktów, rezultatów i oddziaływania. 

Lokalny Program Rewitalizacji jest dokumentem otwartym i powinien być 

uzupełniany poprzez wpis nowych zadań organizacyjnych i inwestycyjnych w 

okresach projektowania budżetu. Wszelkie postulaty i wnioski przedsięwzięć 

inwestycyjnych do Lokalnego Programu Rewitalizacji przyjmuje Zespół  

ds. Rewitalizacji (utworzony w strukturach Urzędu Gminy). 

 

7.3. Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, 

prywatnym i organizacjami pozarządowymi 

 

Instytucją Zarządzającą realizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji będzie Urząd 

Gminy Samborzec, a w jego ramach zadaniowy Zespół ds. Rewitalizacji.    Instytucja 

zarządzająca będzie kreowała i przyjmowała propozycje projektów od instytucji 

partnerskich – instytucji realizujących zadania.  Instytucja zarządzająca 

odpowiedzialna będzie również za przyjmowanie rocznych sprawozdań z realizacji 

projektów od instytucji partnerskich.   

Ważnym sposobem współpracy pomiędzy różnymi podmiotami będą  

okresowe (co najmniej raz w roku) spotkania z instytucjami partnerskimi w celu 

informowania o postępach w realizacji Programu i możliwościach finansowania 

zadań Lokalnego Programu Rewitalizacji miejscowości Samborzec.        

Aktualizacja zapisów Lokalnego Programu Rewitalizacji miejscowości 

Samborzec dokonywana będzie przez Instytucję Zarządzającą na bazie corocznych 

spotkań z instytucjami partnerskimi.                        

Ważną rolę w realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji będą pełnić 

podmioty lub osoby obsługujące i nadzorujące nieruchomości, w tym zarówno ze 

strony gminy, jak i ze strony indywidualnych właścicieli. To samo dotyczy 

przedsiębiorstw oraz innych wymienionych podmiotów.  
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Dla właściwej realizacji i oceny Lokalnego Programu Rewitalizacji Instytucja 

Zarządzająca może skorzystać z wiedzy i opinii lokalnych ekspertów (przedstawiciele 

lokalnych środowisk społeczno - gospodarczych) oraz korzystać z usług innych 

instytucji oraz opinii specjalistów. Pomoc organizacyjną oraz kompetencyjną mogą 

świadczyć instytucje, które nie są bezpośrednio związane z omawianym obszarem, 

ale mogą być pomocne w procesie rewitalizacji tj. środowiska naukowe i oświatowe 

oraz organizacje społeczne i stowarzyszenia. Istotna wydaje się także współpraca z 

podmiotami, które mogą umożliwić realizację programu poprzez udzielenie pożyczek 

i kredytów na działania inwestycyjne i koncepcyjne (np. banki czy inne instytucje 

finansowe).    

Podmiotem odpowiedzialnym za koordynację Programu Rewitalizacji oraz 

współpracy partnerskiej w ramach rewitalizacji będzie Urząd Gminy Samborzec wraz 

z jednostkami organizacyjnymi. 

Drugą grupę podmiotów zakwalifikować należy jako współwykonawców 

programu rewitalizacji. Będą to:  

 zarządcy nieruchomości 

 spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe 

 instytucje publiczne zlokalizowane w obrębie obszaru 

 instytucje i przedsiębiorstwa komunalne 

 przedsiębiorcy, których działalność związana jest z obszarem rewitalizacji 

Ostatnią – trzecią grupę podmiotów stanowią partnerzy programu. Do tej grupy 

zaliczyć należy:  

 lokalne stowarzyszenia 

 instytucje finansowe, w tym banki 

 środowiska naukowe i oświatowe 

 instytucje pomocowe, w tym instytucje Unii Europejskiej 

Partnerzy mogący wspomóc realizację zadań Lokalnego Programu Rewitalizacji 

miejscowości Samborzec, m.in.: 

 gminy sąsiednie 

 Starostwo Powiatowe w Sandomierzu 

 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach 

 Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach 

 Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków 
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7.4. Konsultacje społeczne i współpraca partnerska w ramach programu 

rewitalizacji 

 

Jednym z elementów w procesie tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji mogą 

być konsultacje społeczne, których celem jest włączenie wspólnoty lokalnej w 

procesy decyzyjne zachodzące w urzędzie. Jednocześnie, głos mieszkańców (ich 

pomysły) pozwala na pełniejsze spojrzenie na zagadnienia związane z kierunkami 

rewitalizacji obszaru gminy oraz najpilniejszymi sprawami do rozwiązania. Z tych też 

względów, do prac nad Programem Rewitalizacji zaprasza się szereg osób 

tworzących społeczność lokalną, chcących aktywnie wspierać działania 

podejmowane na terenie gminy. Założenie odpowiedniego harmonogramu zadań, 

pozwoli na odpowiednią konstrukcję budżetu gminy oraz będzie ułatwiało 

podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Na podstawie tak określonych kierunków 

działań pod kątem ich ważności, przypisać można konkretne zadania do realizacji, 

które obejmować będą teren miejscowości Samborzec.          

Bardzo pomocne są zebrania konsultacyjne z mieszkańcami miejscowości, 

bądź gminy podczas których mogą oni wyrazić swoje opinie na temat preferowanych 

kierunków zmian w polityce gminy dotyczącej zagadnień infrastrukturalnych, 

społecznych, gospodarczych, turystycznych. Mogą oni zasugerować najpilniejsze 

potrzeby gminy, niezbędne inwestycje, a także określić sfery, w których gmina jest 

zarządzana poprawnie. Wymienione sugestie i uwagi mieszkańców mogą zostać 

zawarte w Lokalnym Programie Rewitalizacji. 

 

7.5. Komunikacja społeczna (działania informacyjno-promocyjne) programu 

rewitalizacji 

 

Ważnym elementem realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji miejscowości 

Samborzec na lata 2008-2013 będą działania informacyjne i promocyjne programu 

(komunikacja społeczna). 

 

Zadania w zakresie komunikacji społecznej obejmują:  

 zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o działaniach realizowanych 

przez podmioty w ramach procesu rewitalizacji,    
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 zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o możliwościach uzyskania 

przez podmioty wsparcia finansowego w ramach funduszy strukturalnych i innych 

środków wspierających działania rewitalizacji w mieście, 

 czytelną informację o kryteriach oceny i wyboru projektów oraz obowiązujących                        

w tym zakresie procedurach, 

 zapewnienie współpracy z instytucjami zaangażowanymi w realizację  

i monitorowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji miejscowości Samborzec w 

zakresie działań informacyjnych i promocyjnych, 

 inicjowanie dodatkowych działań promocyjnych o zasięgu lokalnym, zwłaszcza                               

z wykorzystaniem mediów lokalnych i regionalnych, 

 wykorzystanie nowoczesnych technologii, takich jak Internet czy poczta 

elektroniczna w celu usprawnienia komunikacji pomiędzy podmiotami 

uczestniczącymi w realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji, 

 promowanie udanych efektów współpracy pomiędzy Urzędem Gminy  

w Samborcu, a powiatem sandomierskim, sektorem prywatnym i organizacjami 

pozarządowymi. 

 

Komunikacja społeczna w ramach procesu rewitalizacji powinna być realizowana 

poprzez następujące instrumenty: 

 spotkania propagujące informacje o możliwościach wykorzystania środków 

unijnych oraz innych środków zewnętrznych  na zadania z zakresu rewitalizacji, 

 wykorzystanie tablic informujących o współfinansowaniu inwestycji z funduszy 

strukturalnych Unii Europejskiej i innych środków zewnętrznych, 

 strony internetowe - szybkie i ogólnodostępne źródło informacji dla potencjalnych 

beneficjentów i instytucji o aktualnych możliwościach skorzystania ze wsparcia 

finansowego, a dla opinii publicznej stanowić będą kompleksowe źródło informacji 

o osiągnięciach w realizacji założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji w 

miejscowości i gminie Samborzec 

 współpraca z mediami lokalnymi i regionalnymi - jako kluczowy element przy 

realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji, 

 inne działania promocyjne i informacyjne np. broszury czy ogłoszenia.   
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Główne cele działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych w ramach 

wdrożenia do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji:  

 skuteczne poinformowanie potencjalnych zainteresowanych o możliwościach 

zgłoszenia własnych projektów do realizacji w ramach Programu, 

 podniesienie świadomości opinii publicznej o rezultatach zaangażowania gminy              

w zaspokajanie potrzeb społecznych. 

 dostęp do informacji na temat celów i problemów rewitalizacji, 

 pobudzenie do wyrażania własnych opinii. 

 

Wszelkie działania Lokalnego Programu Rewitalizacji miejscowości Samborzec, 

które będą współfinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej objęte 

zostaną zasadami informowania i promocji zawartymi w Rozporządzeniu Rady (WE) 

nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 

1260/1999. 

 


